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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor ºi condiþiilor de participare a României
la programele Comunitãþii Europene în domeniul cercetãrii, dezvoltãrii tehnologice
ºi demonstraþiilor ºi la programele de cercetare ºi activitãþile de instruire
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 32
din 30 ianuarie 2000 pentru completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor ºi
condiþiilor de participare a României la programele
Comunitãþii Europene în domeniul cercetãrii, dezvoltãrii

tehnologice ºi demonstraþiilor ºi la programele de cercetare
ºi activitãþile de instruire, emisã în temeiul art. 1 lit. H
pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 47 din 31 ianuarie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 30 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

Bucureºti, 29 decembrie 2001.
Nr. 775.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 32/2000
pentru completarea Ordonanþei Guvernului nr. 117/1999
privind adoptarea termenilor ºi condiþiilor de participare
a României la programele Comunitãþii Europene în domeniul
cercetãrii, dezvoltãrii tehnologice ºi demonstraþiilor
ºi la programele de cercetare ºi activitãþile de instruire
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 32/2000 pentru completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor ºi condiþiilor de participare a
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României la programele Comunitãþii Europene în domeniul cercetãrii,
dezvoltãrii tehnologice ºi demonstraþiilor ºi la programele de cercetare ºi
activitãþile de instruire ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.118.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27
din Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii
ºi finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 3
din 20 ianuarie 1998 pentru abrogarea art. 27 din
Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea
organizãrii ºi finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare,
emisã în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 28 ianuarie 1998, cu urmãtoarele modificãri:

1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
”ORDONANÞÃ
pentru modificarea termenului prevãzut la art. 27 din
Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea
organizãrii ºi finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltareÒ
2. Articolul unic al ordonanþei va avea urmãtorul
cuprins:
”Articol unic. Ñ Termenul prevãzut la art. 27 din
Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea
organizãrii ºi finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare,
aprobatã, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 51/1996,
cu modificãrile ulterioare, se prorogã pânã la data de
30 iunie 2002.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucureºti, 29 decembrie 2001.
Nr. 776.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27
din Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea
organizãrii ºi finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 3/1998 pentru abrogarea art. 27 din Ordonanþa Guvernului
nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii ºi finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.119.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la participarea
României în anul 2001 la programele comunitare: ”LIFE IIIÒ, Al cincilea program-cadru
în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice, ”FiscalisÒ, ”Leonardo da Vinci IIÒ, ”Socrates IIÒ,
”YouthÒ ºi ”Cultura 2000Ò Ñ RO 0011, semnat la Bucureºti la 21 decembrie 2000
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 46
din 21 august 2001 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã referitor la participarea României în anul 2001
la programele comunitare: ”LIFE IIIÒ, Al cincilea programcadru în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice,

”FiscalisÒ, ”Leonardo da Vinci IIÒ, ”Socrates IIÒ, ”YouthÒ ºi
”Cultura 2000Ò Ñ RO 0011, semnat la Bucureºti la
21 decembrie 2000, adoptatã în temeiul art. 1 pct. I.9 din
Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 529 din 31 august 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucureºti, 29 decembrie 2001.
Nr. 779.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 46/2001
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare PHARE dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare:
”LIFE IIIÒ, Al cincilea program-cadru în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice,
”FiscalisÒ, ”Leonardo da Vinci IIÒ, ”Socrates IIÒ, ”YouthÒ ºi ”Cultura 2000Ò Ñ RO 0011,
semnat la Bucureºti la 21 decembrie 2000
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 46/2001 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare PHARE dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã referitor la participarea
României în anul 2001 la programele comunitare: ”LIFE IIIÒ,

Al cincilea program-cadru în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice, ”FiscalisÒ, ”Leonardo da Vinci IIÒ,
”Socrates IIÒ, ”YouthÒ ºi ”Cultura 2000Ò Ñ RO 0011, semnat
la Bucureºti la 21 decembrie 2000, ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.122.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 68/2001 privind reglementarea situaþiei creanþelor
Bãncii Naþionale a României ºi Casei de Economii
ºi Consemnaþiuni faþã de Banca ”Dacia FelixÒ Ñ S.A.
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 68
din 17 mai 2001 privind reglementarea situaþiei creanþelor Bãncii Naþionale a
României ºi Casei de Economii ºi Consemnaþiuni faþã de Banca ”Dacia
FelixÒ Ñ S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256
din 18 mai 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 octombrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucureºti, 29 decembrie 2001.
Nr. 780.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea
situaþiei creanþelor Bãncii Naþionale a României ºi Casei
de Economii ºi Consemnaþiuni faþã de Banca
”Dacia FelixÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 68/2001 privind reglementarea situaþiei creanþelor
Bãncii Naþionale a României ºi Casei de Economii ºi Consemnaþiuni faþã de
Banca ”Dacia FelixÒ Ñ S.A. ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.123.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 10/1999
pentru completarea Ordonanþei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 10
din 28 ianuarie 1999 pentru completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, emisã în
temeiul art. 1 pct. 2 lit. i) din Legea nr. 259/1998 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999, cu urmãtoarea modificare:
Ñ Articolul unic va avea urmãtorul cuprins:
”Articol unic. Ñ Alineatul 2 al articolului 8 din Ordonanþa
Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din

30 august 1995, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 106/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, modificatã ºi
completatã prin Legea nr. 123/1997, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997,
modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 10/1998, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din
30 ianuarie 1998, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 120/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 225 din 18 iunie 1998, se completeazã ºi va
avea urmãtorul cuprins:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 28/17.I.2002

7

ÇDe asemenea, din veniturile provenind din vânzarea

precum ºi pentru plata specialiºtilor ºi a colaboratorilor

timbrului judiciar se vor asigura sumele necesare pentru

externi, care participã la elaborarea unor proiecte de

construirea ºi cumpãrarea de locuinþe de serviciu,

coduri.ÈÒ

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucureºti, 29 decembrie 2001.
Nr. 781.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 10/1999 pentru completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 32/1995 privind timbrul judiciar ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.124.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 55/1998
pentru completarea Ordonanþei Guvernului nr. 12/1993
privind achiziþiile publice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului nr. 55 din
14 august 1998 pentru completarea Ordonanþei Guvernului nr. 12/1993
privind achiziþiile publice, emisã în temeiul art. 1 pct. 5 lit. b) din Legea
nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 18 august 1998.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 29 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 29 decembrie 2001.
Nr. 782.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea
Ordonanþei Guvernului nr. 55/1998 pentru completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziþiile publice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 55/1998 pentru completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 12/1993 privind achiziþiile publice ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.125.
«
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unor procurori financiari
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României, precum ºi ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992
privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi, republicatã,
având în vedere propunerile plenului Curþii de Conturi, potrivit Hotãrârii
nr. 117 din 17 decembrie 2001,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Pe data de 19 februarie 2002 se numesc în funcþia de
procuror financiar, pe un termen de 6 ani, urmãtorii:
Ñ doamna Victoria Mariana Ioan, procuror financiar pe lângã Camera
de Conturi a Municipiului Bucureºti;
Ñ domnul Adrian Gabriel Vartires, procuror financiar inspector pe
lângã Curtea de Conturi a României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 4.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 280
din 30 octombrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor Decretului-lege nr. 24/1990
privind sancþionarea ocupãrii abuzive a locuinþelor din fondul locativ de stat
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor Decretului-lege nr. 24/1990 privind
sancþionarea ocupãrii abuzive a locuinþelor din fondul locativ
de stat, excepþie ridicatã de Nicolae Burlacu în Dosarul
nr. 3.380/2000 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia
penalã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, arãtând cã
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Decretul-lege nr. 24/1990 cuprinde dispoziþii prin care sunt
protejate locuinþele din fondul locativ de stat, ceea ce nu
contravine prevederilor Constituþiei.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 2 martie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 3.380/2000 Curtea Supremã de Justiþie Ñ
Secþia penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Decretului-lege
nr. 24/1990 privind sancþionarea ocupãrii abuzive a
locuinþelor din fondul locativ de stat, excepþie ridicatã de
Nicolae Burlacu într-o cauzã penalã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine, în esenþã, cã prin ”aplicarea Decretului-lege
nr. 24/1990 care a fost promulgat înainte de adoptarea
Constituþiei României se încalcã în mod flagrant prevederile
art. 41 alin. (2) din Constituþie, deoarece acest act normativ creeazã vãdite discriminãri între modalitãþile de ocrotire
a proprietãþii private a statului faþã de proprietatea privatã
particularãÒ. În continuare se aratã cã, ”atâta timp cât proprietatea privatã a persoanelor particulare este ocrotitã de
legea penalã numai de art. 208Ñ221 din Codul penal,
este firesc ca ºi proprietatea privatã a statului sã fie ocrotitã doar prin aceleaºi texte incriminatorii, deoarece prevederile constituþionale consfinþesc egalitatea dintre
proprietatea privatã a statului ºi proprietatea privatã a persoanelor fiziceÒ.
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia penalã,
exprimându-ºi opinia, considerã cã ”dispoziþiile din
Decretul-lege nr. 24/1990 contestate de petiþionar [...] nu
contravin dispoziþiilor constituþionale menþionate de acesta,
deºi existã o anumitã discriminare între ocrotirea folosinþei
sectorului locativ de stat în raport cu sectorul locativ particular, deosebire care [...] nu derivã din stabilirea unui
regim juridic diferenþiat al proprietãþii, ci din obligaþiile avute
de stat pentru realizarea unei alte cerinþe de ordin constituþional, anume aceea de a asigura cetãþenilor sãi un
minim de condiþii derivat din natura României ca stat de
drept, democratic ºi social, în care demnitatea omului,
drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane sunt valori, alãturi de altele, supreme ºi
garantateÒ.
Potrivit prevederilor 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-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã actul
normativ criticat nu încalcã art. 41 alin. (2) din Constituþie,
articol care nu este incident în cauzã. Se mai aratã cã, ”în

condiþiile economiei de piaþã, [É], statul, prin politica sa
legislativã, poate institui mãsuri speciale, inclusiv prin
norme de drept penal, de naturã sã ocroteascã proprietatea publicã, în considerarea apãrãrii ºi promovãrii interesului public, respectiv al cetãþenilorÒ. Se mai invocã, de
asemenea, ºi dispoziþiile art. 43 alin. (1) din Constituþie,
potrivit cãrora statul este obligat ”sã asigure cetãþenilor un
nivel de trai decentÒ, inclusiv dreptul la o locuinþã.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de
vedere, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este nefondatã. În susþinerea acestui punct de vedere
se aratã cã ”articolul 41 alineatul (2) din Constituþie reglementeazã numai ocrotirea proprietãþii private, în mod egal,
indiferent de titular, astfel cã motivele invocate de autorul
excepþiei nu sunt susþinute de textul constituþional invocatÒ.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
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:
Curtea Constituþionalã constatã cã este competentã,
potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi
ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile Decretului-lege nr. 24/1990 privind sancþionarea
ocupãrii abuzive a locuinþelor din fondul locativ de stat.
Critica de neconstituþionalitate se întemeiazã pe susþinerea
cã prin aplicarea acestui act normativ se ”creeazã vãdite
discriminãri între modalitãþile de ocrotire a proprietãþii private a statului faþã de proprietatea privatã particularãÒ,
ceea ce contravine prevederilor art. 41 alin. (2) teza întâi
din Constituþie.
Deºi autorul excepþiei invocã încãlcarea dispoziþiilor
art. 41 alin. (2) din Constituþie, în întregime, Curtea reþine
cã în realitate acesta se referã numai la teza întâi a textului, care are urmãtorul cuprins: ”Proprietatea privatã este
ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular.Ò Totodatã
Curtea reþine cã excepþia a fost ridicatã într-o cauzã în
care autorul acesteia a fost trimis în judecatã pentru
sãvârºirea infracþiunii de ocupare abuzivã a unei locuinþe,
faptã prevãzutã la art. 1 din Decretul-lege nr. 24/1990,
articol potrivit cãruia ”Ocuparea unei locuinþe din fondul locativ de stat înainte de încheierea contractului de închiriere constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 1 la
3 aniÒ.
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Examinând susþinerile autorului excepþiei de
neconstituþionalitate, Curtea constatã cã acestea sunt
nefondate. Reglementarea prin lege specialã a infracþiunii
prevãzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 24/1990 nu
vizeazã ocrotirea proprietãþii publice sau private a statului,
ci asigurarea efectivã a posibilitãþii ca statul sã punã la
dispoziþie populaþiei, în condiþiile ºi cu respectarea legii,
locuinþele din fondul sãu locativ, corespunzãtor obligaþiilor
sale constituþionale ce decurg îndeosebi din dispoziþiile
art. 43 privind nivelul de trai (locuinþa fiind un element
esenþial al acestuia), precum ºi din dispoziþiile de principiu

11

ale art. 1 alin. (3) din Constituþie, referitoare la caracterul
social al statului. Din aceastã perspectivã este evident cã
pentru satisfacerea cerinþelor constituþionale statul este obligat ºi îndreptãþit sã impunã o anumitã disciplinã a ocupãrii
spaþiilor din fondul sãu locativ, inclusiv prin incriminarea
ocupãrii lor abuzive. Ca atare, Curtea constatã cã în cauzã
nu au incidenþã, aºa cum susþine autorul excepþiei, dispoziþiile art. 41 alin. (2) teza întâi din Constituþie ºi, în
consecinþã, excepþia de neconstituþionalitate ridicatã
urmeazã sã fie respinsã.

Pentru considerentele expuse, 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 alin. (3) 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 prevederilor Decretului-lege nr. 24/1990 privind sancþionarea ocupãrii
abuzive a locuinþelor din fondul locativ de stat, excepþie ridicatã de Nicolae Burlacu în Dosarul nr. 3.380/2000 al Curþii
Supreme de Justiþie Ñ Secþia penalã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 30 octombrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Statutului Casei Naþionale de Pensii
ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 258/2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. I. Ñ Statutul Casei Naþionale de Pensii ºi Alte
Drepturi de Asigurãri Sociale, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 258/2001, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, se modificã
ºi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Dupã alineatul (2) al articolului 2 se introduc alineatele (21) ºi (22) cu urmãtorul cuprins:
”(2 1 ) Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de
Asigurãri Sociale are în subordine Institutul Naþional de
Expertizã Medicalã ºi Recuperare a Capacitãþii de Muncã,
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care este instituþie publicã cu personalitate juridicã ºi autonomie ºtiinþificã.
(2 2 ) Conducerea Institutului Naþional de Expertizã
Medicalã ºi Recuperarea Capacitãþii de Muncã este asiguratã de un director general ajutat de un director adjunct
ºtiinþific ºi un director economic, numiþi în funcþie de
preºedintele Casei Naþionale de Pensii ºi Alte Drepturi de
Asigurãri Sociale.Ò
2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”(3) Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de
Asigurãri Sociale are în subordine case de odihnã ºi tratament balnear ale þãrãnimii ºi alte unitãþi, potrivit legii.Ò
3. Dupã alineatul (3) al articolului 2 se introduc alineatele (4) ºi (5) cu urmãtorul cuprins:
”(4) Casele de odihnã ºi tratament balnear ale þãrãnimii,
prevãzute în anexa nr. 2 la prezentul statut, se organizeazã ca instituþii publice cu personalitate juridicã, finanþate
integral din venituri extrabugetare.
(5) Conducerea caselor de odihnã ºi tratament balnear
ale þãrãnimii este asiguratã de un director ºi un contabilºef, numiþi în funcþie de preºedintele Casei Naþionale de
Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale.Ò
4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de
Asigurãri Sociale verificã aplicarea unitarã a legislaþiei din
domeniul sãu de competenþã.Ò
5. Titlul punctului III al articolului 7 va avea urmãtorul
cuprins:
”III. În domeniul îndrumãrii ºi reprezentãriiÒ
6. La articolul 7 punctul III, litera a) va avea urmãtorul
cuprins:
”a) îndrumã, coordoneazã ºi verificã modul de aplicare
a dispoziþiilor legale de cãtre casele teritoriale ºi locale de
pensii;Ò
7. La articolul 7 punctul III, dupã litera a) se introduce
litera a1) cu urmãtorul cuprins:

”a1) îndrumã persoanele juridice ºi fizice, cãrora le revin
drepturi ºi obligaþii ce decurg din reglementãrile privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale;Ò
8. La articolul 7 punctul III, litera b) va avea urmãtorul
cuprins:
”b) verificã modul de stabilire ºi achitare a pensiilor ºi a
celorlalte drepturi de asigurãri sociale prevãzute de lege,
finanþate din bugetul asigurãrilor sociale de stat, precum ºi
a indemnizaþiilor prevãzute de legi speciale, finanþate din
bugetul de stat prin bugetul alocat Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale;Ò
9. Litera e) a articolului 13 va avea urmãtorul cuprins:
”e) aprobã structura organizatoricã-cadru a caselor teritoriale de pensii ºi a unitãþilor subordonate;Ò
10. Alineatul (2) al articolului 19 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Numãrul maxim de posturi pentru casele teritoriale
de pensii este de 5.237.Ò
11. Articolul 19 se completeazã cu alineatul (3) cu
urmãtorul cuprins:
”(3) Numãrul de posturi pentru Institutul Naþional de
Expertizã Medicalã ºi Recuperare a Capacitãþii de Muncã
este de 314 posturi finanþate în anul 2002 din bugetul de
stat.Ò
12. Litera d) a articolului 21 va avea urmãtorul cuprins:
”d) verificã modul de constituire, virare ºi încasare a
contribuþiei de asigurãri sociale ºi dispun, dupã caz,
mãsurile prevãzute de lege;Ò
13. Anexa la statut se înlocuieºte cu anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare începând
cu luna ianuarie 2002.
Art. III. Ñ Statutul Casei Naþionale de Pensii ºi Alte
Drepturi de Asigurãri Sociale, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 258/2001, cu modificãrile ºi completãrile
aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã
numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.319.
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ANEXA Nr. 1
Numãrul maxim de posturi = 400
(exclusiv preºedintele)

CASA NAÞIONALÃ DE PENSII ªI ALTE DREPTURI DE ASIGURÃRI SOCIALE

CONSILIUL
DE ADMINISTRAÞIE

PREªEDINTE

DIRECÞIA AUDIT INTERN
ªI CONTROL FINANCIAR PROPRIU

DIRECÞIA RESURSE UMANE

DIRECÞIA JURIDICÃ

SECRETAR GENERAL

DIRECÞIA TEHNOLOGIA
INFORMAÞIEI

DIRECÞIA DE COMUNICARE
ªI APLICARE ACORDURI
INTERNAÞIONALE

DIRECÞIA ECONOMICÃ
EXECUÞIE BUGET

DIRECÞIA
DE ÎNDRUMARE
ªI COORDONARE
A CASELOR DE ODIHNÃ
ªI TRATAMENT
BALNEAR
ALE ÞÃRÃNIMII

DIRECÞIA
ÎNDRUMARE
ªI COORDONARE
PENSII ªI
ALTE DREPTURI
DE ASIGURÃRI
SOCIALE

DIRECÞIA
DE EVIDENÞÃ
A CONTRIBUABILILOR
LA NIVEL NAÞIONAL

DIRECÞIA
EVIDENÞÃ BENEFICII
ªI EMITERE
DOCUMENTE
DE PLATÃ
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ANEXA Nr. 2
CASE DE ODIHNÃ ªI TRATAMENT BALNEAR

ale þãrãnimii din subordinea Casei Naþionale de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

odihnã ºi
odihnã ºi
odihnã ºi
odihnã ºi
odihnã ºi
odihnã ºi
odihnã ºi
odihnã ºi
odihnã ºi
odihnã ºi
odihnã ºi
odihnã ºi
odihnã ºi

tratament balnear a þãrãnimii Amara, localitatea Amara, Str. Lacului, judeþul Ialomiþa
tratament balnear a þãrãnimii Bala, localitatea Bala, Str. Principalã, judeþul Mehedinþi
tratament balnear a þãrãnimii Bizuºa, localitatea Bizuºa, judeþul Sãlaj
tratament balnear a þãrãnimii Buziaº, localitatea Buziaº, Str. Principalã, judeþul Timiº
tratament balnear a þãrãnimii Covasna, localitatea Covasna, Str. Unirii nr. 10, judeþul Covasna
tratament balnear a þãrãnimii Geoagiu-Bãi, localitatea Geoagiu-Bãi, Str. Vilelor, judeþul Hunedoara
tratament balnear a þãrãnimii Lacu Sãrat, localitatea Lacu Sãrat, judeþul Brãila
tratament balnear a þãrãnimii Moneasa, localitatea Moneasa, judeþul Arad
tratament balnear a þãrãnimii Nicolina, municipiul Iaºi, str. Trotuº nr. 12, judeþul Iaºi
tratament balnear a þãrãnimii Olãneºti, localitatea Olãneºti, Str. Muncitorilor nr. 1, judeþul Vâlcea
tratament balnear a þãrãnimii Sãrata-Monteoru, localitatea Sãrata-Monteoru, judeþul Buzãu
tratament balnear a þãrãnimii Pucioasa, localitatea Pucioasa, Str. Republicii nr. 1, judeþul Dâmboviþa
tratament balnear a þãrãnimii 1 Mai, localitatea Bãile 1 Mai, judeþul Bihor

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 686/1997
privind autorizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare
pentru achiziþionarea unor pachete agricole, a Comitetului Interministerial de Garanþii ºi Credite
de Comerþ Exterior pentru aprobarea garantãrii creditului extern ºi a Ministerului Finanþelor
de a garanta creditul în numele statului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 686/1997 privind autorizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare
pentru achiziþionarea unor pachete agricole, a Comitetului
Interministerial de Garanþii ºi Credite de Comerþ Exterior
pentru aprobarea garantãrii creditului extern ºi a Ministerului
Finanþelor de a garanta creditul în numele statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din
10 noiembrie 1997, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ În vederea derulãrii Programului ÇROM AGÕ98È
se vor încheia contracte comerciale de livrare la intern cu
producãtorii agricoli individuali sau asociaþi, societãþi
agricole, precum ºi cu alte persoane juridice din agriculturã

care au ca obiect principal de activitate cultivarea
pãmântului.Ò
2. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ Utilajele agricole ºi instalaþiile pentru irigaþii
din componenþa pachetelor agricole trec în proprietatea
deplinã a participanþilor la program, prevãzuþi la art. 8,
dupã achitarea în întregime a acestora.Ò
3. În titlul hotãrârii ºi în cuprinsul acesteia sintagma
”Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor FunciareÒ se înlocuieºte cu sintagma ”Societatea Naþionalã ÇÎmbunãtãþiri
FunciareÈ Ñ S.A.Ò.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.324.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2001,
rectificat, al Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.),
aflat în coordonarea Ministerului Turismului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2001 nr. 216/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2001, rectificat, al Institutului Naþional de CercetareDezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.), aflat în coordonarea
Ministerului Turismului, prevãzut în anexa*) care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Institutului
Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.)
reprezintã limite maxime ºi nu pot fi depãºite decât în
cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Turismului, cu avizul Ministerului Muncii
ºi Solidaritãþii Sociale ºi al Ministerului Finanþelor Publice.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Institutul Naþional de

Cercetare-Dezvoltare în Turism (I.N.C.D.T.) poate efectua
cheltuieli în funcþie de realizarea veniturilor, cu încadrarea
în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
10 milioane lei la 50 milioane lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor.
Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de organele de control financiar ale statului, împuternicite
potrivit legii, persoanelor care se fac rãspunzãtoare de
nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.325.
*) Anexa se comunicã persoanelor juridice interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind normarea parcului auto pentru activitatea specificã
a Consiliului Naþional al Audiovizualului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 5 alin. (3) ºi ale art. 9 din Ordonanþa Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile ºi instituþiile publice,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã deþinerea în parcul auto ºi utilizarea de cãtre Consiliul Naþional al Audiovizualului a unui
numãr de 6 autoturisme pentru desfãºurarea activitãþilor
sale specifice.

Art. 2. Ñ Consumul lunar de carburanþi se stabileºte în
conformitate cu prevederile pct. II din anexa nr. 3 la
Ordonanþa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile ºi instituþiile publice.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 28/17.I.2002

Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri

Consiliului Naþional al Audiovizualului, publicatã în Monitorul

se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 739/1994 privind nor-

Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 3 noiembrie

marea parcului auto pentru activitatea specificã a

1994.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.327.
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