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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Serviciul de Informaþii Externe
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 99 din Constituþia
Rom‚niei, ale art. 17 din Legea nr. 1/1998 privind organizarea ∫i funcþionarea Serviciului de Informaþii Externe, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
precum ∫i ale art. 43 alin. 1 lit. a), ale art. 85 alin. 1 lit. e) ∫i ale art. 109
din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Informaþii
Externe,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 15 februarie 2002 domnul general de
brigad„ Cornel Cr„ciun Biri∫ se trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia Rom‚niei, contrasemn„m
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 11 februarie 2002.
Nr. 128.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONAL√

D E C I Z I A Nr. 329
din 27 noiembrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 22 alin. (4)
din Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor ∫i valorilor,
dispoziþii introduse prin Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 161/2000
Nicolae Popa
— pre∫edinte
Costic„ Bulai
— judec„tor
Nicolae Cochinescu
— judec„tor
Constantin Doldur
— judec„tor
Kozsokár Gábor
— judec„tor
Petre Ninosu
— judec„tor
Lucian St‚ngu
— judec„tor
™erban Viorel St„noiu
— judec„tor
Ioan Vida
— judec„tor
Gabriela Ghiþ„
— procuror
Laurenþiu Cristescu
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 22 alin. (4) din Legea nr. 18/1996
privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor ∫i valorilor,
modificat„ prin Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului

nr. 161/2000, excepþie ridicat„ de Gheorghe Stoica Ón
Dosarul nr. 4.410/2001 al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
La apelul nominal lipsesc p„rþile, faþ„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei, ar„t‚nd c„ aceast„ soluþie rezid„ Ón
Ónsu∫i conþinutul art. 11 ∫i 16 din Constituþie.
Recomandarea nr. R(87)19 a Comitetului Mini∫trilor statelor
membre ale Consiliului Europei, nefiind supus„ ratific„rii de
c„tre Parlament, nu face parte din dreptul intern, astfel
Ónc‚t nu se poate susþine c„ ar fi Ónc„lcat art. 11 din Legea
fundamental„. Pe de alt„ parte, nu sunt Ónc„lcate nici dispoziþiile art. 16 alin. (1) din Constituþie, deoarece textul
constituþional face referire la egalitatea Óntre persoanele
fizice, iar nu la egalitatea Óntre persoanele juridice.
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CURTEA,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 4 februarie 2001, pronunþat„ Ón
Dosarul nr. 4.410/2001, Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti
a sesizat Curtea Constituþional„ cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 22 alin. (4) din Legea
nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor ∫i valorilor, dispoziþii introduse prin Ordonanþa de
urgenþ„ a Guvernului nr. 161/2000, excepþie ridicat„ de
Gheorghe Stoica.
Œn motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
susþine c„ dispoziþiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 11 din Constituþie, referitoare la obligaþia statului
rom‚n de a Óndeplini obligaþiile asumate prin tratatele
internaþionale la care este parte, cu trimitere la
Recomandarea nr. R(87)19 a Comitetului Mini∫trilor statelor
membre ale Consiliului Europei pentru prevenirea criminalit„þii. Noþiunea de tratat internaþional trebuie Ónþeleas„ Ón
sens foarte larg, incluz‚nd ∫i recomand„rile Comitetului
Mini∫trilor statelor membre ale Consiliului Europei. Prin
acest act al Consiliului Europei, se recomand„ statelor
membre s„ promoveze, s„ revizuiasc„ ∫i, dac„ este cazul,
s„ completeze reglementarea privitoare la abilit„rile iniþiale,
la autoriz„rile ∫i inspecþiile periodice asupra societ„þilor de
securitate ∫i de supraveghere, iar nu s„ le suprime printr-o
ordonanþ„. Prin faptul c„ dispoziþiile criticate interzic instalarea de girofaruri pe autovehiculele aparþin‚nd societ„þilor
de paz„ sunt Ónc„lcate dispoziþiile art. 11 din Constituþie,
referitoare la obligativitatea respect„rii tratatelor
internaþionale la care Rom‚nia este parte ∫i, prin aceasta,
sunt Ónc„lcate ∫i recomand„rile respective.
Œn ceea ce prive∫te cel de-al doilea motiv de neconstituþionalitate invocat, ∫i anume Ónc„lcarea dispoziþiilor
art. 16 alin. (1) din Constituþie, autorul excepþiei susþine c„
acesta se Óntemeiaz„ pe faptul c„ textul de lege criticat
interzice echiparea ∫i folosirea de girofaruri sau sirene
numai pe autovehiculele societ„þilor de paz„, Ón timp ce
autovehiculele de intervenþie din domeniul s„n„t„þii sau
salubriz„rii, firmelor de construcþii, cabinetelor medicale particulare, inclusiv cele veterinare, beneficiaz„ de dreptul de
a-∫i echipa autovehiculele cu l„mpi girofar, de∫i unele dintre acestea nu se situeaz„, Ón ceea ce prive∫te gradul de
urgenþ„ al intervenþiei, pe acela∫i plan cu societ„þile de
paz„. Solicit„ admiterea excepþiei ∫i declararea ca neconstituþionale a dispoziþiilor criticate.
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti, exprim‚ndu-∫i opinia asupra excepþiei de neconstituþionalitate, arat„, Ón
esenþ„, c„ aceasta nu este Óntemeiat„. Astfel, cu privire la
susþinerea c„ dispoziþiile legale criticate sunt contrare
art. 11 din Constituþie, instanþa arat„ c„, fiind vorba de o
recomandare (Recomandarea Comitetului Mini∫trilor statelor
membre ale Consiliului Europei nr. R(87)19 pentru prevenirea criminalit„þii, care este considerat„ de autorul excepþiei
ca fiind inclus„ Ón categoria tratatelor internaþionale),
aceasta nu are caracter obligatoriu. Instanþa reþine faptul
c„ Ón urma acestei recomand„ri Rom‚nia, ca membru al
Consiliului Europei, este obligat„ s„ revizuiasc„ normele
legale cu privire la autorizarea funcþion„rii societ„þilor de
securitate ∫i de supraveghere îÓn scopul Ónscrierii acestor
societ„þi Ón limitele legii ∫i evitarea unor situaþii abuzive
care s-ar putea crea“.
Œn ceea ce prive∫te contrarietatea dispoziþiilor legale criticate cu prevederile art. 16 din Constituþie, referitoare la
egalitatea Ón drepturi a cet„þenilor, instanþa consider„ c„ ∫i
aceast„ critic„ este neÓntemeiat„, deoarece se consider„
c„, prin exceptarea autovehiculelor de intervenþie Ón
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domeniile: s„n„t„þii, salubriz„rii, desz„pezirii etc. de la
restricþia de a folosi girofar sau siren„, îse urm„re∫te ocrotirea deplin„ a unor interese publice, respectiv a vieþii ∫i
s„n„t„þii cet„þenilor“.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a Curþii Constituþionale a fost
comunicat„ pre∫edinþilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele lor
de vedere asupra excepþiei ridicate.
Guvernul, Ón punctul s„u de vedere, arat„ c„ excepþia
de neconstituþionalitate este neÓntemeiat„, deoarece, Ón
speþ„, nu sunt Ónc„lcate dispoziþiile constituþionale ale
art. 11 ∫i 16, a∫a cum susþine autorul excepþiei.
Œn ceea ce prive∫te presupusa Ónc„lcare a art. 16
alin. (1) din Constituþie, Guvernul arat„ c„ aceste prevederi
constituþionale garanteaz„ egalitatea Ón drepturi a cet„þenilor, iar nu a persoanelor juridice. Se invoc„ ∫i jurisprudenþa
Ón acela∫i sens a Curþii Constituþionale.
Pre∫edinþii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
CURTEA,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul judec„torului-raportor, concluziile
procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ∫i dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urm„toarele:
Curtea Constituþional„ a fost legal sesizat„ ∫i este competent„, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ∫i ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ∫i 23 din
Legea nr. 47/1992, republicat„, s„ soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicat„.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate Ól constituie
dispoziþiile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 18/1996 privind
paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor ∫i valorilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din
11 aprilie 1996, text introdus prin Ordonanþa de urgenþ„ a
Guvernului nr. 161/2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 557 din 9 noiembrie 2000, text
care are urm„torul cuprins:
î(4) Echipamentul personalului de paz„ va fi inscripþionat
numai cu denumirea ∫i sigla societ„þii, aprobate cu ocazia
autoriz„rii. Pe autovehiculele din dotarea societ„þilor specializate de paz„ se inscripþioneaz„ numai denumirea, sigla ∫i
numerele de telefon ale societ„þii. Echiparea ∫i folosirea de
girofaruri sau sirene pe autovehiculele societ„þilor specializate
de paz„ este interzis„.“
Autorul excepþiei consider„ c„ aceste dispoziþii sunt
neconstituþionale, deoarece interzic echiparea ∫i folosirea
de girofaruri sau sirene pe autovehiculele societ„þilor de
paz„. El afirm„ c„, prin textele legale criticate, au fost
Ónc„lcate dispoziþiile art. 11 ∫i ale art. 16 alin. (1) din
Constituþie, care au urm„torul conþinut:
Art. 11: î(1) Statul rom‚n se oblig„ s„ Óndeplineasc„ Óntocmai ∫i cu bun„-credinþ„ obligaþiile ce-i revin din tratatele la care
este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte
din dreptul intern.“;
Art. 16 alin. (1): îCet„þenii sunt egali Ón faþa legii ∫i a autorit„þilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“
Cu privire la art. 11 din Constituþie se face referire la
Recomandarea nr. R(87)19 a Comitetului Mini∫trilor statelor
membre ale Consiliului Europei pentru prevenirea criminalit„þii, Ón care se menþioneaz„ ∫i Óncurajarea relaþiilor pozitive dintre poliþie ∫i societ„þile de securitate ∫i
supraveghere. Se susþine c„ aceste recomand„ri sunt
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Ónc„lcate prin faptul c„ dispoziþiile criticate interzic instalarea de girofaruri pe autovehiculele aparþin‚nd societ„þilor
respective ∫i Ón felul acesta se Óncalc„ prevederile art. 11
din Constituþie referitoare la respectarea tratatelor
internaþionale.
Examin‚nd excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constat„ c„ a mai examinat o excepþie ridicat„ de acela∫i
autor Ón alt dosar av‚nd acelea∫i p„rþi ∫i acela∫i obiect,
pronunþ‚nd Decizia nr. 258 din 20 septembrie 2001*),
nepublicat„ p‚n„ la data pronunþ„rii prezentei decizii. Cu
acel prilej Curtea a reþinut c„ îrecomand„rile Comitetului
Mini∫trilor statelor membre ale Consiliului Europei nu se circumscriu noþiunii de «tratat» folosit„ Ón art. 11 din
Constituþie, deoarece nu este vorba de un act juridic
internaþional, care trebuie s„ fie ratificat de c„tre Parlament
pentru a putea fi inclus Ón dreptul intern“. Din analiza
conþinutului Recomand„rii nr. R(87)19 a Comitetului Mini∫trilor
statelor membre ale Consiliului Europei pentru prevenirea
criminalit„þii a rezultat obligaþia statului de a revizui

legislaþia Ón domeniu, obligaþie pe care a Óndeplinit-o prin
emiterea ordonanþei de modificare, ∫i nu obligaþia de a
acorda societ„þilor de securitate ∫i supraveghere dreptul de
a-∫i dota autoturismele cu girofaruri sau sirene.
Analiz‚nd ∫i cel de-al doilea motiv de neconstituþionalitate invocat, Ón care se susþine c„ prin interdicþia de a
folosi girofar ∫i siren„ de c„tre autovehiculele societ„þilor
de paz„, Ón timp ce autovehiculele de intervenþie din domeniul s„n„t„þii sau salubriz„rii le pot instala ∫i folosi, sunt
Ónc„lcate prevederile art. 16 alin. (1) din Constituþie, Curtea
constat„ c„ aceste prevederi se refer„ la egalitatea Ón
drepturi a cet„þenilor, ∫i nu a persoanelor juridice. Œn
acela∫i sens este ∫i practica jurisdicþional„ a Curþii
Constituþionale (de exemplu, Decizia nr. 102 din 31 octombrie 1995, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995, sau Decizia
nr. 18 din 27 februarie 1996, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 70 din 8 aprilie 1996).

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 144 lit. c) ∫i al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ∫i al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ∫i al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA

Œn numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
soanelor, obiectivelor, bunurilor ∫i valorilor, dispoziþii introduse
excepþie ridicat„ de Gheorghe Stoica Ón Dosarul nr. 4.410/2001
Definitiv„ ∫i obligatorie.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa public„ din data de 27 noiembrie

art. 22 alin. (4) din Legea nr. 18/1996 privind paza perprin Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 161/2000,
al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
2001.

PRE™EDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Laurenþiu Cristescu

*) Decizia nr. 258 din 20 septembrie 2001 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2002.

CURTEA CONSTITUÞIONAL√

D E C I Z I A Nr. 23
din 24 ianuarie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judec„toreasc„, republicat„, cu modific„rile ulterioare
Nicolae Popa
Nicolae Cochinescu
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Lucian St‚ngu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Mihai Paul Cotta

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 17 alin. 1 1 —1 3 din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„, republicat„,
cu modific„rile ulterioare, excepþie ridicat„ de Federaþia

Independent„ a Sindicatelor Mi∫care Comercial din
Transporturile Feroviare din Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 880/2000
al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„rþilor, faþ„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
admitere a excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor
art. 17 alin. 11—13 din Legea nr. 92/1992, republicat„, preciz‚nd c„ aceea∫i soluþie a fost pronunþat„ prin Decizia
Curþii Constituþionale nr. 322/2001. Aceast„ decizie nu are
Óns„ efecte erga omnes, deoarece nu a fost publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei.
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CURTEA,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 27 martie 2001, pronunþat„ Ón
Dosarul nr. 880/2000, Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti
a sesizat Curtea Constituþional„ cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11—13 din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„, republicat„, cu modific„rile ulterioare, excepþie ridicat„ de
Federaþia Independent„ a Sindicatelor Mi∫care Comercial
din Transporturile Feroviare din Bucure∫ti.
Œn motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine c„ prin adoptarea Ordonanþei de urgenþ„ a
Guvernului nr. 179/1999 au fost modificate dispoziþiile
art. 17 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judec„toreasc„, republicat„, fiind introduse alin. 11, 12 ∫i
13. Astfel, au fost Ónc„lcate prevederile art. 123, art. 124
alin. (1), art. 125 alin. (1) ∫i (3), precum ∫i ale art. 51 din
Constituþie, Óntruc‚t asistenþii judiciari, fiind funcþionari
publici, nu pot intra al„turi de magistraþi Ón compunerea
instanþei de judecat„.
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti, exprim‚ndu-∫i opinia, apreciaz„ c„ excepþia este nefondat„, deoarece textul
de lege criticat nu numai c„ nu contravine dispoziþiilor
art. 123, 124 ∫i 125 din Constituþie, ci, dimpotriv„, îeste Ón
concordanþ„ cu litera ∫i spiritul Constituþiei“. Faptul c„ Ón
cazul litigiilor de munc„ completul de judecat„ este format
dintr-un judec„tor ∫i doi asistenþi judiciari nu influenþeaz„
asupra Ónf„ptuirii justiþiei ori asupra statutului judec„torilor,
ci s-au avut Ón vedere o mai bun„ protecþie a drepturilor ∫i
libert„þilor cet„þenilor, precum ∫i o garanþie a drepturilor
constituþionale la munc„ ∫i protecþie social„.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
comunicat„ pre∫edinþilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Pre∫edintele Camerei Deputaþilor, Ón punctul s„u de
vedere, consider„ c„ dispoziþiile art. 17 alin. 11, 12 ∫i 13
din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„,
republicat„, introduse prin Ordonanþa de urgenþ„ a
Guvernului nr. 179/1999, sunt constituþionale ∫i propune
respingerea excepþiei de neconstituþionalitate. Se arat„ c„,
potrivit art. 125 alin. (1) din Constituþie, Curtea Suprem„ de
Justiþie are un statut constituþional, celelalte instanþe
judec„tore∫ti stabilindu-se prin lege. Aceasta Ónseamn„ c„
sistemul instanþelor judec„tore∫ti este perfectibil îprin introducerea unor posibile verigi jurisdicþionale care s„ conduc„
la perfecþionarea actului de justiþie, prin crearea chiar a
unor instanþe speciale competente s„ acþioneze pentru
Ónf„ptuirea justiþiei Óntr-un anumit domeniu“.
Guvernul, Ón punctul s„u de vedere, apreciaz„ c„
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 17
alin. 11, 12 ∫i 13 din Legea nr. 92/1992, republicat„, modificat„ prin Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 179/1999,
este neÓntemeiat„. Se arat„ c„ asistenþii judiciari trebuie s„
Óndeplineasc„, potrivit legii, condiþiile cerute pentru
judec„tori ∫i depun acela∫i jur„m‚nt ca ∫i judec„torii. Œn
ceea ce prive∫te dispoziþiile legale criticate, acestea au fost
introduse la cererea sindicatelor, cu avizul Consiliului
Economic ∫i Social.
Pre∫edintele Senatului nu a comunicat punctul s„u de
vedere.
CURTEA,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
pre∫edintelui Camerei Deputaþilor ∫i Guvernului, raportul
Óntocmit de judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dis-
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poziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ∫i Legea nr. 47/1992, reþine urm„toarele:
Curtea Constituþional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit prevederilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ∫i ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
∫i 23 din Legea nr. 47/1992, republicat„, s„ soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicat„.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, potrivit formul„rii autorului excepþiei, Ól constituie dispoziþiile art. 17
alin. 1 1—1 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judec„toreasc„, republicat„, cu modific„rile ulterioare.
Aceste dispoziþii au fost introduse prin art. I pct. 6 din
Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 179/1999, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 559 din
17 noiembrie 1999, ordonanþ„ aprobat„ ∫i modificat„ prin
Legea nr. 118/2001 (publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 162 din 30 martie 2001).
Dispoziþiile art. 17 alin. 11—13 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judec„toreasc„, republicat„, au
urm„torul conþinut: îCauzele privind conflictele de munc„ ∫i
litigiile de munc„ se judec„ Ón prim„ instanþ„, cu celeritate, de
c„tre un complet format dintr-un judec„tor ∫i doi asistenþi judiciari, dintre care unul reprezint„ asociaþiile patronale, iar
cel„lalt reprezint„ sindicatele. Hot„r‚rile Ón aceste cauze se iau
cu majoritatea membrilor completului.
Asistenþii judiciari sunt numiþi pe o perioad„ de 4 ani de
c„tre ministrul justiþiei, la propunerea Consiliului Economic ∫i
Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare ∫i
Óndeplinesc condiþiile prev„zute la art. 46 alin. 1 lit. a), c), d), e)
∫i alin. 2. Asistenþii judiciari depun jur„m‚nt Ón condiþiile art. 48,
care se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
Condiþiile ∫i procedura de propunere a candidaþilor pentru a
fi numiþi asistenþi judiciari, de c„tre Consiliul Economic ∫i
Social, se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului.“
Autorul excepþiei, invoc‚nd neconstituþionalitatea acestor
dispoziþii legale, apreciaz„ c„ au fost Ónc„lcate urm„toarele
prevederi constituþionale:
— Art. 123: î(1) Justiþia se Ónf„ptuie∫te Ón numele legii.
(2) Judec„torii sunt independenþi ∫i se supun numai legii.“;
— Art. 124 alin. (1): îJudec„torii numiþi de Pre∫edintele
Rom‚niei sunt inamovibili, potrivit legii. Pre∫edintele ∫i ceilalþi
judec„tori ai Curþii Supreme de Justiþie sunt numiþi pe o perioad„ de 6 ani. Ei pot fi reÓnvestiþi Ón funcþie. Promovarea, transferarea ∫i sancþionarea judec„torilor pot fi dispuse numai de
Consiliul Superior al Magistraturii, Ón condiþiile legii.“;
— Art. 125 alin. (1) ∫i (3): î(1) Justiþia se realizeaz„ prin
Curtea Suprem„ de Justiþie ∫i prin celelalte instanþe
judec„tore∫ti stabilite de lege. [...]
(3) Competenþa ∫i procedura de judecat„ sunt stabilite de
lege.“;
— Art. 51: îRespectarea Constituþiei, a supremaþiei sale ∫i
a legilor este obligatorie.“
Œn raport cu susþinerile formulate Ón motivarea excepþiei
de neconstituþionalitate, Curtea constat„ c„, de∫i se refer„
la art. 17 alin. 11—13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
autorul excepþiei critic„ numai dispoziþia cuprins„ Ón art. 17
alin. 11 din lege, conform c„reia Ón cauzele privind conflictele de munc„ ∫i litigiile de munc„, judecate Ón prim„
instanþ„, hot„r‚rile se iau cu majoritatea membrilor completului de judecat„. Œn consecinþ„, obiectul controlului de constituþionalitate exercitat de Curte Ón cauza de faþ„ Ól
constituie art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992, republicat„, cu modific„rile ulterioare.
Examin‚nd susþinerile autorului excepþiei, Curtea constat„ c„ asupra excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992, republicat„,
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cu modific„rile ulterioare, s-a pronunþat prin Decizia nr. 322
din 20 noiembrie 2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002. Cu acel
prilej Curtea Constituþional„ a constatat c„, Ón lumina dispoziþiilor constituþionale ale art. 1 alin. (3), ale art. 51, 123,
124 ∫i 125, este necesar„ reconsiderarea jurisprudenþei
sale cu privire la soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate Ón sensul c„ prevederile legale criticate sunt neconstituþionale. Av‚ndu-se Ón vedere c„ la data sesiz„rii Curþii

Decizia nr. 322/2001 nu era publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, þin‚ndu-se seama ∫i de prevederile art. 23
alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicat„, potrivit c„rora
îNu pot face obiectul excepþiei prevederile legale a c„ror constituþionalitate a fost stabilit„ potrivit art. 145 alin. (1) din
Constituþie sau prevederile constatate ca fiind neconstituþionale
printr-o decizie anterioar„ a Curþii Constituþionale“, Ón cauza
ce face obiectul prezentei decizii excepþia de neconstituþionalitate urmeaz„ s„ fie respins„ ca devenit„ inadmisibil„.

Faþ„ de cele de mai sus, Ón temeiul art. 144 lit. c) ∫i al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ∫i al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ∫i al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA

Œn numele legii
DECIDE:

Respinge, ca devenit„ inadmisibil„, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 17 alin. 11 din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„, republicat„, cu modific„rile ulterioare, excepþie ridicat„ de Federaþia
Independent„ a Sindicatelor Mi∫care Comercial din Transporturile Feroviare din Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 880/2000 al
Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i obligatorie.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa public„ din data de 24 ianuarie 2002.
PRE™EDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

HOT√R¬RI

ALE

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea ∫i funcþionarea Academiei Diplomatice
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Academia Diplomatic„ este instituþie
public„ cu personalitate juridic„ ∫i funcþioneaz„ Ón subordinea Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Academia Diplomatic„ are sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, str. Pictor Mirea nr. 11, sectorul 1, asigurat cu
titlu gratuit de Ministerul Afacerilor Externe.
(3) Academia Diplomatic„ are sigl„ proprie.
Art. 2. — (1) Scopul organiz„rii ∫i funcþion„rii Academiei
Diplomatice Ól constituie specializarea, extinderea ∫i perfecþionarea preg„tirii Ón domeniul diplomaþiei ∫i al relaþiilor
internaþionale.
(2) Academia Diplomatic„ are ca obiective:
a) preg„tirea ∫i perfecþionarea profesional„ a membrilor
Corpului Diplomatic ∫i Consular al Rom‚niei ∫i a altor
categorii de personal din Ministerul Afacerilor Externe, Ón
vederea asigur„rii eficienþei activit„þii diplomatice;
b) participarea la procesul de preg„tire a membrilor
Corpului Diplomatic ∫i Consular al Rom‚niei ∫i a altor categorii de personal din Ministerul Afacerilor Externe;

c) organizarea, la cerere, contra unei taxe de studii, Ón
cooperare cu Ministerul Educaþiei ∫i Cercet„rii ∫i cu
Ministerul Administraþiei Publice, a unor cursuri de scurt„
sau de lung„ durat„ Ón vederea form„rii ∫i perfecþion„rii Ón
domeniile relaþiilor internaþionale ∫i diplomaþiei a altor
funcþionari sau a altor categorii de persoane;
d) efectuarea de studii, cercet„ri, analize ∫i lucr„ri de
specialitate Ón domeniul relaþiilor internaþionale ∫i al dreptului internaþional, necesare activit„þii Ministerului Afacerilor
Externe sau, la cerere ∫i cu aprobarea ministrului afacerilor
externe, pentru alte instituþii ale statului rom‚n, instituþii
publice din state partenere sau organizaþii internaþionale;
e) organizarea de conferinþe, seminarii, dezbateri, prelegeri Ón cadrul ∫i Ón afara Ministerului Afacerilor Externe, Ón
domeniul politicii externe, al relaþiilor internaþionale ∫i al
dreptului internaþional;
f) publicarea de reviste, anuare, serii monografice, studii
∫i referate, serii documentare utile pentru activitatea
diplomatic„ a Ministerului Afacerilor Externe, cu valoare
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formativ„ ∫i informativ„ pentru autorit„þile publice ∫i pentru
opinia public„;
g) alte activit„þi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.
Art. 3. — (1) Academia Diplomatic„ poate colabora,
pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare ∫i de perfecþionare, cu instituþii de Ónv„þ„m‚nt superior
din þar„, acreditate Ón acest scop, precum ∫i cu instituþii
similare din str„in„tate.
(2) Academia Diplomatic„ atest„ formarea, preg„tirea ∫i
perfecþionarea profesional„ a absolvenþilor prin eliberarea
de certificate de absolvire a cursurilor.
(3) Pentru realizarea obiectivelor prev„zute la art. 2
alin. (2) Academia Diplomatic„ poate folosi, Ón condiþiile
legii, cadre didactice universitare, personal diplomatic din
Ministerul Afacerilor Externe, personal de specialitate din
alte instituþii de cercetare, precum ∫i din ministere ∫i alte
organe ale administraþiei publice centrale, anali∫ti politici ∫i
economici, experþi ai organizaþiilor neguvernamentale, membri ai corpului diplomatic acreditaþi la Bucure∫ti, precum ∫i
alte personalit„þi marcante din Rom‚nia sau din str„in„tate.
Art. 4. — (1) Organele de conducere ale Academiei
Diplomatice sunt:
a) pre∫edintele;
b) Colegiul diplomatic;
c) Consiliul academic.
(2) Pre∫edintele Academiei Diplomatice este, de drept,
ministrul afacerilor externe. El este ∫i pre∫edintele
Colegiului diplomatic ∫i reprezint„ Academia Diplomatic„ Ón
raporturile cu terþii.
(3) Colegiul diplomatic este organul de conducere cu rol
consultativ, asigur‚nd orientarea general„ a activit„þii
Academiei Diplomatice. Din cadrul Colegiului diplomatic al
Academiei Diplomatice face parte un num„r de 7 ambasadori ∫i alþi diplomaþi cu experienþ„ din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.
(4) Conducerea operativ„ a Academiei Diplomatice este
asigurat„ de Consiliul academic, condus de un director
general, numit prin ordin al ministrului afacerilor externe, Ón
condiþiile legii. Componenþa Consiliului academic este asigurat„ de un num„r de 5 persoane, printre care academicieni, profesori universitari ∫i diplomaþi cu experienþ„
didactic„ din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
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(5) Œn lipsa pre∫edintelui, directorul general reprezint„
Academia Diplomatic„ Ón relaþiile cu terþii. Ordonatorul de
credite este directorul general care se afl„ Ón subordonarea
pre∫edintelui Academiei Diplomatice.
(6) Structura organizatoric„ a Academiei Diplomatice,
componenþa Colegiului diplomatic ∫i a Consiliului academic,
precum ∫i atribuþiile acestora se stabilesc prin ordin al
ministrului afacerilor externe.
Art. 5. — (1) Num„rul maxim de posturi al Academiei
Diplomatice este de 30 ∫i se ocup„ Ón condiþiile legii.
(2) Œncadrarea Ón num„rul maxim de posturi prev„zut la
alin. (1) se realizeaz„ Ón maximum 45 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
(3) Salarizarea personalului Academiei Diplomatice se
face Ón condiþiile legii.
Art. 6. — (1) Finanþarea cheltuielilor curente ∫i de capital ale Academiei Diplomatice se asigur„ din venituri extrabugetare ∫i alocaþii acordate de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Fondurile necesare funcþion„rii Academiei
Diplomatice se pot constitui ∫i din contribuþii, sponsoriz„ri,
donaþii ale persoanelor fizice ∫i juridice din þar„ ∫i din
str„in„tate, precum ∫i din venituri proprii rezultate din activit„þi specifice, cum ar fi: taxe de studii, publicaþii, proiecte
sau programe de asistenþ„ extern„, contracte de cercetare
sau alte surse prev„zute de lege.
(3) Sursele de finanþare bugetar„ ∫i extrabugetar„ sunt
supuse controlului organelor competente, potrivit legislaþiei
Ón vigoare.
Art. 7. — (1) Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri bunurile mobile aflate Ón
administrarea sau Ón proprietatea Ministerului Afacerilor
Externe ∫i utilizate de fostul Centru de Preg„tire ∫i
Perfecþionare Diplomatic„ vor fi preluate, cu titlu gratuit, de
Academia Diplomatic„, pe baz„ de protocol de predare-preluare.
(2) Academia Diplomatic„ poate dob‚ndi bunuri mobile
sau imobile din donaþii sau din alte surse, Ón condiþiile legii.
(3) Œn vederea desf„∫ur„rii activit„þii sale Academia
Diplomatic„ are dreptul la un autoturism, cu un consum
normat lunar de 150 litri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihnea Motoc,
secretar de stat
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozm‚nc„
Ministrul educaþiei ∫i cercet„rii,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii ∫i solidarit„þii sociale,
Marian S‚rbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 7 februarie 2002.
Nr. 99.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind instituirea burselor de cercetare ∫i formare postuniversitar„ ∫i postdoctoral„
îVasile P‚rvan“ la Accademia di Romania din Roma ∫i îNicolae Iorga“
la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneþia
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se instituie bursele de cercetare ∫i formare
postuniversitar„ ∫i postdoctoral„ îVasile P‚rvan“ la
Accademia di Romania din Roma ∫i îNicolae Iorga“ la
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din
Veneþia.
Art. 2. — (1) Bursele îVasile P‚rvan“ ∫i îNicolae Iorga“
sunt Ón num„r de 14 ∫i, respectiv, 6 ∫i se acord„ pentru
urm„toarele domenii: istorie ∫i ∫tiinþe sociale, arheologie,
arhivistic„, biblioteconomie — 5 burse; filologie clasic„ ∫i
modern„ — 3 burse; istoria artei ∫i arhitectur„ — 3 burse;
literatur„ ∫i studii literare — 3 burse; arte: muzic„, arte
plastice, teatru — 4 burse; ∫tiinþe economice ∫i ∫tiinþe
exacte: fizic„, matematic„, chimie — 2 burse.
(2) Bursele prev„zute la art. 1 se acord„ pentru 2 ani
consecutivi, durata stagiului anual fiind de 10 luni.
(3) Promovarea Ón cel de-al doilea an de stagiu se face
pe baza evalu„rii activit„þii bursierului dup„ primul an de
stagiu de c„tre directorul de la Accademia di Romania din
Roma ∫i directorul de la Istituto Romeno di Cultura e
Ricerca Umanistica din Veneþia.
Art. 3. — (1) Bursele sunt finanþate de Ministerul
Educaþiei ∫i Cercet„rii din alocaþii de la bugetul de stat.
(2) Cuantumul burselor se stabile∫te anual prin ordin al
ministrului educaþiei ∫i cercet„rii, f„r„ a putea dep„∫i echivalentul Ón lei a 800 euro lunar.
(3) Transportul bursierilor se suport„ de ace∫tia din
cuantumul bursei.
(4) Ministerul Afacerilor Externe asigur„ cazarea gratuit„
a bursierilor la Accademia di Romania din Roma ∫i la
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din
Veneþia ∫i utilizarea spaþiului de studiu ∫i cercetare al celor
dou„ instituþii.
(5) Sumele neacordate sau rezultate prin anularea
stagiului de preg„tire a bursierilor se reporteaz„ pentru
urm„torul concurs de selecþie.
Art. 4. — (1) Selecþionarea bursierilor se face printr-un
concurs naþional ale c„rui criterii de selecþie sunt aprobate
de Ministerul Educaþiei ∫i Cercet„rii ∫i de Ministerul
Afacerilor Externe.
(2) Concursul de selecþie se d„ publicit„þii p‚n„ la
sf‚r∫itul lunii mai, iar rezultatul selecþiei este anunþat la
sf‚r∫itul lunii iunie, astfel Ónc‚t stagiul de preg„tire s„ poat„
Óncepe la data de 1 octombrie a aceluia∫i an. Pentru anul
universitar 2001/2002 calendarul concursului ∫i criteriile de

selecþie se stabilesc prin ordin al ministrului educaþiei ∫i
cercet„rii, astfel Ónc‚t stagiul de preg„tire s„ poat„ Óncepe
Ón luna februarie 2002.
(3) Juriul pentru acordarea burselor este format din
10 persoane de prestigiu recunoscut — oameni de ∫tiinþ„,
art„ ∫i cultur„, desemnate de Ministerul Educaþiei ∫i
Cercet„rii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii ∫i
Cultelor ∫i Academia Rom‚n„. Componenþa juriului este
aprobat„ prin ordin comun al ministrului educaþiei ∫i cercet„rii, ministrului afacerilor externe ∫i ministrului culturii ∫i
cultelor. Directorul de la Accademia di Romania din Roma
∫i directorul de la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca
Umanistica din Veneþia sunt membri ai juriului. Pre∫edintele
juriului este numit prin ordin al ministrului educaþiei ∫i cercet„rii.
Art. 5. — Ministerul Educaþiei ∫i Cercet„rii elibereaz„
diplome cursanþilor care au absolvit stagiul de preg„tire.
Art. 6. — (1) Directorul de la Accademia di Romania
din Roma ∫i directorul de la Istituto Romeno di Cultura e
Ricerca Umanistica din Veneþia sunt r„spunz„tori de organizarea ∫i controlul stagiului de preg„tire a bursierilor, Ón
conformitate cu proiectul prezentat de candidaþi Ón perioada
de selecþie, ∫i pot propune, la verificarea anual„ a Óndeplinirii obligaþiilor asumate, Óntreruperea stagiului.
(2) Bursierii au obligaþia s„ urmeze un program de
cursuri ∫i de cercetare, prev„zut Ón proiectul Ón temeiul
c„ruia au fost selecþionaþi la Accademia di Romania din
Roma ∫i la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca
Umanistica din Veneþia.
(3) La sf‚r∫itul fiec„rui an de studiu bursierii predau
spre publicare Ón revista îEphemeris Dacoromana“ c‚te un
studiu de minimum 30 de pagini sau doneaz„ c„tre
Accademia di Romania din Roma, respectiv c„tre Istituto
Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneþia, c‚te
o oper„ literar„, compoziþie muzical„, pictur„, sculptur„ sau
altele asemenea, dup„ caz.
Art. 7. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 578/1998 privind instituirea burselor de cercetare ∫i formare postuniversitar„ ∫i
postdoctoral„ îVasile P‚rvan“ la Accademia di Romania din
Roma ∫i îNicolae Iorga“ la Istituto Romeno di Cultura din
Veneþia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 355 din 17 septembrie 1998, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 7 februarie 2002.
Nr. 101.

Contrasemneaz„:
Ministrul educaþiei ∫i cercet„rii,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare ∫i sancþionare
a contravenþiilor, destinat utiliz„rii Ón activitatea de control a comisarilor G„rzii financiare
Ministrul finanþelor publice,
Ón baza prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ∫i funcþionarea Ministerului Finanþelor
Publice, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate
din domeniul financiar, aprobat„ prin Legea nr. 52/1995,
Ón conformitate cu aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor,
emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ modelul ∫i conþinutul formularului
tipizat al Procesului-verbal de constatare ∫i sancþionare a
contravenþiilor cu codul MFP 14.13.22.99/1, utilizat de
Garda financiar„, prezentat Ón anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2. — Caracteristicile de tip„rire a formularului tipizat
menþionat la art. 1 sunt prezentate Ón anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 3. — Procesul-verbal de constatare ∫i sancþionare a
contravenþiilor, aprobat prin prezentul ordin, Ónlocuie∫te
modelul ∫i conþinutul formularului Procesului-verbal de constatare ∫i sancþionare a contravenþiilor, prev„zut Ón
Regulamentul privind organizarea ∫i funcþionarea G„rzii

financiare, aprobat prin Ordinul ministrului finanþelor
nr. 1.079/1992.
Art. 4. — Garda financiar„ central„, secþiile teritoriale
judeþene ale G„rzii financiare ∫i a municipiului Bucure∫ti,
direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene, respectiv
a municipiului Bucure∫ti, Direcþia de buget ∫i contabilitate
intern„ Ómpreun„ cu Direcþia general„ a serviciilor administrative, patrimoniu ∫i arhivare ∫i cu Direcþia general„ de
proceduri fiscale din cadrul Ministerului Finanþelor Publice
vor aduce la Óndeplinire prezentul ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2001.
Nr. 2.267.
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ANEXA Nr. 2

CARACTERISTICI DE TIP√RIRE

Denumire: Proces-verbal de constatare ∫i sancþionare a contravenþiilor
Denumire: Seria …..… Nr. …......................…
Cod MFP 14.13.22.99/1
Fiecare formular se tip„re∫te Ón 3 exemplare (negru, ro∫u ∫i verde).
Formularele se tip„resc pe h‚rtie de calitate, care s„ asigure lizibilitatea scrisului pe faþ„ ∫i
pe verso, at‚t pe original, c‚t ∫i pe copii.
Formularele se bro∫eaz„ Ón carnete a c‚te 50 de procese-verbale de constatare ∫i
sancþionare a contravenþiilor, conþin‚nd c‚te 150 de file fiecare.

RECTIFICARE

Œn Hot„r‚rea Guvernului nr. 55/2002 pentru instituirea m„surii de salvgardare Ón cadrul Sistemului global
de preferinþe comerciale Óntre þ„rile Ón curs de dezvoltare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 71 din 31 ianuarie 2002, se face urm„torarea rectificare:
— la art. 2, Ón loc de î... pentru o perioad„ de 6 luni.“ se va citi î... pentru o perioad„ de 6 ani.“.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
cont nr. 2511.1—12.1/ROL Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 118/13.II.2002 conþine 16 pagini.

Preþul 8.480 lei

ISSN 1453—4495

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

