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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind Ónfiinþarea comunei Cozmeni, judeþul Harghita
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Se Ónfiinþeaz„ comuna Cozmeni, judeþul
Harghita, av‚nd Ón componenþ„ satele Cozmeni ∫i
L„z„re∫ti.
(2) Re∫edinþa comunei se stabile∫te Ón satul Cozmeni.
Art. 2. — Comuna S‚nmartin, judeþul Harghita, are Ón
componenþ„ satele S‚nmartin, Ciucani ∫i Valea Uzului,
av‚nd re∫edinþa Ón satul S‚nmartin.
Art. 3. — (1) P‚n„ la constituirea potrivit legii a autorit„þilor administraþiei publice locale Ón comuna Cozmeni,
judeþul Harghita, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegaþi, numiþi prin ordin al prefectului, cu
atribuþii de primar ∫i viceprimar, precum ∫i de un secretar
numit de prefect, Ón condiþiile legii.
(2) Salarizarea persoanelor prev„zute la alin. (1) se va
face, potrivit reglement„rilor legale Ón vigoare, din bugetul
comunei Cozmeni.
Art. 4. — (1) Consiliul Judeþean Harghita Ómpreun„ cu
Direcþia general„ a finanþelor publice a judeþului Harghita ∫i
Consiliul Local al Comunei S‚nmartin vor repartiza veniturile ∫i cheltuielile actualului buget al comunei S‚nmartin
Óntre comunele prev„zute la art. 1 ∫i 2.
(2) De la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi veniturile ∫i cheltuielile care, Ón condiþiile legii, revin de drept
comunei Cozmeni vor fi administrate ∫i gestionate prin
autorit„þile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea

bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate
din impozitul pe salarii, Ón limita prevederilor aprobate Ón
anul 2002 pe ansamblul judeþului Harghita.
(3) Bugetul comunei Cozmeni pe anul 2002 se va elabora de c„tre delegatul desemnat prin ordin al prefectului,
cu atribuþii de primar, ∫i se va aproba de c„tre prefectul
judeþului Harghita ∫i de pre∫edintele Consiliului Judeþean
Harghita, cu avizul Direcþiei generale a finanþelor publice a
judeþului Harghita.
(4) Operaþiunile de predare-preluare se vor face pe
baz„ de protocoale Óncheiate Óntre actualul primar al comunei S‚nmartin ∫i delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuþii de primar al comunei Cozmeni, ∫i vor fi
confirmate de Delegaþia permanent„ a Consiliului Judeþean
Harghita.
Art. 5. — P‚n„ la noile alegeri locale autorit„þile
administraþiei publice locale din comuna S‚nmartin, judeþul
Harghita, vor funcþiona Ón componenþa avut„ la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi.
Art. 6. — Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativ„ a teritoriului Rom‚niei, republicat„ Ón Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54—55 din 27 iulie 1981, cu modific„rile ulterioare, se modific„ Ón mod corespunz„tor.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edinþa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia Rom‚niei.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia Rom‚niei.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucure∫ti, 8 martie 2002.
Nr. 103.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind Ónfiinþarea
comunei Cozmeni, judeþul Harghita
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) din Constituþia Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind Ónfiinþarea comunei
Cozmeni, judeþul Harghita, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 6 martie 2002.
Nr. 167.
!
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind Ónfiinþarea comunei M„d„ra∫, judeþul Harghita
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Se Ónfiinþeaz„ comuna M„d„ra∫, judeþul
Harghita, av‚nd Ón componenþ„ satul M„d„ra∫.
(2) Re∫edinþa comunei se stabile∫te Ón satul M„d„ra∫.
Art. 2. — Comuna D„ne∫ti are Ón componenþ„ satul
D„ne∫ti, av‚nd re∫edinþa Ón satul D„ne∫ti.
Art. 3. — (1) P‚n„ la constituirea potrivit legii a autorit„þilor administraþiei publice locale Ón comuna M„d„ra∫,
judeþul Harghita, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegaþi, numiþi prin ordin al prefectului, cu
atribuþii de primar ∫i viceprimar, precum ∫i de un secretar
numit de prefect, Ón condiþiile legii.
(2) Salarizarea persoanelor prev„zute la alin. (1) se va
face, potrivit reglement„rilor legale Ón vigoare, din bugetul
comunei M„d„ra∫.
Art. 4. — (1) Consiliul Judeþean Harghita Ómpreun„ cu
Direcþia general„ a finanþelor publice a judeþului Harghita ∫i
Consiliul Local al Comunei D„ne∫ti vor repartiza veniturile
∫i cheltuielile actualului buget al comunei D„ne∫ti Óntre
comunele prev„zute la art. 1 ∫i 2.
(2) De la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi veniturile ∫i cheltuielile care, Ón condiþiile legii, revin de drept
comunei M„d„ra∫ vor fi administrate ∫i gestionate prin
autorit„þile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea

bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate
din impozitul pe salarii, Ón limita prevederilor aprobate Ón
anul 2002 pe ansamblul judeþului Harghita.
(3) Bugetul comunei M„d„ra∫ pe anul 2002 se va elabora de c„tre delegatul desemnat prin ordin al prefectului,
cu atribuþii de primar, ∫i se va aproba de c„tre prefectul
judeþului Harghita ∫i pre∫edintele Consiliului Judeþean
Harghita, cu avizul Direcþiei generale a finanþelor publice a
judeþului Harghita.
(4) Operaþiunile de predare-preluare se vor face pe
baz„ de protocoale Óncheiate Óntre actualul primar al comunei D„ne∫ti ∫i delegatul desemnat prin ordin al prefectului,
cu atribuþii de primar al comunei M„d„ra∫, ∫i vor fi confirmate de Delegaþia permanent„ a Consiliului Judeþean
Harghita.
Art. 5. — P‚n„ la noile alegeri locale autorit„þile
administraþiei publice locale din comuna D„ne∫ti, judeþul
Harghita, vor funcþiona Ón componenþa avut„ la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi.
Art. 6. — Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativ„ a teritoriului Rom‚niei, republicat„ Ón Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54—55 din 27 iulie 1981, cu modific„rile ulterioare, se modific„ Ón mod corespunz„tor.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edinþa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia Rom‚niei.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia Rom‚niei.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

Bucure∫ti, 8 martie 2002.
Nr. 104.

VALER DORNEANU
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii
privind Ónfiinþarea comunei M„d„ra∫, judeþul Harghita
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) din Constituþia Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind Ónfiinþarea comunei
M„d„ra∫, judeþul Harghita, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 6 martie 2002.
Nr. 168.
!
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului
din componenþa comunei Beliu, judeþul Arad
Cu ocazia Ómplinirii a 80 de ani de la Ónf„ptuirea Rom‚niei Mari ∫i Ón
semn de preþuire pentru eroismul manifestat cu aceast„ ocazie de Vasile
Goldi∫,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Satul Lunca Teuzului, din componenþa comunei Beliu, judeþul
Arad, Ó∫i schimb„ denumirea din Lunca Teuzului Ón Vasile Goldi∫.
Art. 2. — Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativ„
a teritoriului Rom‚niei, republicat„ Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54—55
din 27 iulie 1981, cu modific„rile ulterioare, se modific„ Ón mod corespunz„tor.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edinþa din 11 februarie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia Rom‚niei.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din
11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
Rom‚niei.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucure∫ti, 8 martie 2002.
Nr. 105.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii
satului Lunca Teuzului din componenþa comunei Beliu,
judeþul Arad
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) din Constituþia Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind schimbarea denumirii
satului Lunca Teuzului din componenþa comunei Beliu, judeþul Arad, ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 6 martie 2002.
Nr. 169.

!

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 81/2001
privind Ónfiinþarea ∫i organizarea Institutului Naþional de Administraþie
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonanþa Guvernului nr. 81
din 30 august 2001 privind Ónfiinþarea ∫i organizarea
Institutului Naþional de Administraþie, adoptat„ Ón temeiul
art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ∫i publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie
2001, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul 3, alineatele (1) ∫i (2) vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 3. — (1) Institutul Naþional de Administraþie este
condus de un consiliu de administraþie format din c‚te un
reprezentant al urm„toarelor instituþii ∫i organizaþii:
Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul Educaþiei ∫i Cercet„rii, Ministerul

Finanþelor Publice, Ministerul Integr„rii Europene, Ministerul
Muncii ∫i Solidarit„þii Sociale, Ministerul Lucr„rilor Publice,
Transporturilor ∫i Locuinþei, Secretariatul General al
Guvernului, Agenþia Naþional„ a Funcþionarilor Publici,
Institutul Naþional de Administraþie, Federaþia Autorit„þilor
Locale din Rom‚nia, Asociaþia secretarilor unit„þilor administrativ-teritoriale din Rom‚nia.
(2) Ministerele prev„zute la alin. (1) ∫i Agenþia Naþional„
a Funcþionarilor Publici sunt reprezentate de persoane
desemnate de conduc„torul instituþiei publice ∫i care au
funcþia de secretar de stat, director general sau o funcþie
echivalent„. Reprezentantul Institutului Naþional de
Administraþie este directorul general al acestuia.“
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2. La articolul 12, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:

de formare continu„, primarul municipiului pe raza c„ruia

î(2) Consiliul de administraþie este format din: pre∫edinþii
consiliilor judeþene ale judeþelor arondate centrelor regionale

municipiului Bucure∫ti, precum ∫i 1—2 reprezentanþi ai

Ó∫i are sediul central regional, respectiv primarii sectoarelor
Ministerului Administraþiei Publice.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia Rom‚niei.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edinþa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia Rom‚niei.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU
Bucure∫ti, 8 martie 2002.
Nr. 106.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 81/2001 privind Ónfiinþarea
∫i organizarea Institutului Naþional de Administraþie
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 81/2001 privind Ónfiinþarea ∫i organizarea Institutului Naþional
de Administraþie ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 6 martie 2002.
Nr. 170.
!
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 2/2002 privind finanþarea restanþelor
aferente aplic„rii prevederilor Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 30/2001
privind acordarea Ón anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei produc„torilor agricoli
pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanþare de la bugetul de stat
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonanþa de urgenþ„ a
Guvernului nr. 2 din 17 ianuarie 2002 privind finanþarea
restanþelor aferente aplic„rii prevederilor Ordonanþei de

urgenþ„ a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea Ón
anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei
produc„torilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat,
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cu finanþare de la bugetul de stat, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 41 din 21 ianuarie 2002,
cu urm„toarea modificare:
Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Restanþele aferente aplic„rii prevederilor
Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 30/2001 privind
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acordarea Ón anul 2001 a unui sprijin direct de minimum
un milion lei produc„torilor agricoli pentru fiecare hectar de
teren cultivat, cu finanþare de la bugetul de stat, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 388/2001, Ón limita sumei de
145 miliarde lei, se suport„ din bugetul pe anul 2002 al
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ∫i P„durilor.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edinþa din 29 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia Rom‚niei.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia Rom‚niei.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucure∫ti, 8 martie 2002.
Nr. 107.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 2/2002
privind finanþarea restanþelor aferente aplic„rii
prevederilor Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 30/2001
privind acordarea Ón anul 2001 a unui sprijin direct
de minimum un milion lei produc„torilor agricoli
pentru fiecare hectar de teren cultivat,
cu finanþare de la bugetul de stat
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþ„ a Guvernului nr. 2/2002 privind finanþarea restanþelor aferente
aplic„rii prevederilor Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 30/2001 privind
acordarea Ón anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei produc„torilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanþare de la
bugetul de stat, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 6 martie 2002.
Nr. 171.
!
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului
nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonanþa de urgenþ„ a Guvernului nr. 157
din 27 noiembrie 2001 privind garantarea unui plasament interbancar, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 759 din 28 noiembrie
2001.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edinþa din 20 decembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia Rom‚niei.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din
12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
Rom‚niei.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucure∫ti, 8 martie 2002.
Nr. 108.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 157/2001
privind garantarea unui plasament interbancar
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþ„ a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 6 martie 2002.
Nr. 172.

!
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 26/2001
pentru modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creanþelor bugetare
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonanþa Guvernului nr. 26 din 26 iulie
2001 pentru modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea
nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ∫i publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 470 din 16 august 2001.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edinþa din 20 septembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia Rom‚niei.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din
12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
Rom‚niei.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucure∫ti, 8 martie 2002.
Nr. 109.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 26/2001
pentru modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creanþelor bugetare
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanþei Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 6 martie 2002.
Nr. 173.

9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 185/18.III.2002

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONAL√

D E C I Z I A Nr. 49
din 14 februarie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 453 alin. 1 lit. c)
din Codul de procedur„ penal„
Nicolae Popa
Costic„ Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Lucian St‚ngu
Ioan Vida
Iuliana Nedelcu
Mihai Paul Cotta

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Pe rol se afl„ soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„ penal„, excepþie ridicat„ de Lilian M‚rza Ón Dosarul
nr. 3.352/2001 al Tribunalului Bucure∫ti — Secþia I penal„.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„rþilor, faþ„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, ar„t‚nd c„ prevederile art. 453 din Codul de procedur„ penal„ stabilesc
tocmai posibilitatea de a acorda condamnatului, Ón condiþiile
ar„tate, am‚narea sau Óntreruperea execut„rii pedepsei.
Prin faptul c„ textul de lege criticat prevede posibilitatea
acord„rii unei singure am‚n„ri a pedepsei nu se Óncalc„
dispoziþiile constituþionale invocate.
CURTEA,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, reþine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 21 august 2001, pronunþat„ Ón
Dosarul nr. 3.352/2001, Tribunalul Bucure∫ti — Secþia I
penal„ a sesizat Curtea Constituþional„ cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 453 alin. 1 lit. c) din
Codul de procedur„ penal„, excepþie ridicat„ de Lilian
M‚rza Óntr-o cauz„ penal„ av‚nd ca obiect judecarea cererii de Óntrerupere a execut„rii pedepsei formulat„ de autorul
excepþiei.
Œn motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine c„ dispoziþiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 21 din Constituþie privind accesul liber la justiþie,
deoarece restr‚ng la o singur„ dat„ posibilitatea condamnatului de a solicita Óntreruperea execut„rii pedepsei, Ón
condiþiile Ón care Ón cursul execut„rii unei pedepse privative
de libertate este posibil s„ apar„ de mai multe ori situaþii
din categoria celor prev„zute de Codul de procedur„

penal„, Ón care s„ se justifice Óntreruperea execut„rii
pedepsei.
Tribunalul Bucure∫ti — Secþia I penal„, exprim‚ndu-∫i
opinia, apreciaz„ c„ excepþia de neconstituþionalitate este
neÓntemeiat„, deoarece dubla condiþionare stabilit„ privitor
la am‚narea ∫i, respectiv, la Óntreruperea execut„rii pedepsei nu trebuie Ónþeleas„ ca o Óngr„dire a dreptului de a se
adresa autorit„þii judec„tore∫ti. Dispoziþiile art. 453 alin. 1
lit. c) din Codul de procedur„ penal„, raportate la art. 455
din acela∫i cod, nu stabilesc norme imperative, ci dispozitive. Œn felul acesta revine instanþei de judecat„ obligaþia de
a dispune, motivat, am‚narea sau, dup„ caz, Óntreruperea
execut„rii pedepsei.
Potrivit 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, apreciaz„ c„ prevederile legale criticate sunt constituþionale.
Œn motivarea acestui punct de vedere se arat„ c„ potrivit art. 453 din Codul de procedur„ penal„ legiuitorul înu
opereaz„ o limitare a accesului liber la justiþie, ci posibilitatea admiterii anumitor cereri care stabilesc circumstanþe
subiective ce þin de condiþia petentului condamnat“. Legea
limiteaz„ dreptul condamnatului la am‚narea execut„rii
pedepsei, Ón sensul c„ dup„ obþinerea am‚n„rii nu poate
reÓnnoi cererea de am‚nare pe acela∫i temei. Prin urmare,
dispoziþiile legale criticate instituie o facultate, ∫i nu o
obligaþie Ón sarcina instanþei de judecat„, de a dispune
motivat am‚narea sau, dup„ caz, Óntreruperea execut„rii
pedepsei.
Guvernul, Ón punctul s„u de vedere, consider„ c„
excepþia de neconstituþionalitate este neÓntemeiat„.
Œn motivarea acestui punct de vedere se arat„ c„ prevederile art. 453 din Codul de procedur„ penal„ stabilesc
numai posibilitatea de a se acorda condamnatului, Ón
condiþiile ar„tate, am‚narea sau Óntreruperea execut„rii
pedepsei, iar nu ∫i un drept al acestuia de a le obþine.
Prevederile legale criticate nu contravin dispoziþiilor art. 21
din Constituþie, deoarece nu Ómpiedic„ îÓn nici un mod,
dreptul cet„þeanului de a se adresa instanþelor
judec„tore∫ti“.
Pre∫edintele Senatului nu a comunicat punctul s„u de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 185/18.III.2002
CURTEA,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Pre∫edintelui Camerei Deputaþilor ∫i cel al Guvernului,
raportul Óntocmit de judec„torul-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. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„
penal„, care au urm„torul cuprins:
îArt. 453. — Executarea pedepsei Ónchisorii sau a
detenþiunii pe viaþ„ poate fi am‚nat„ Ón urm„toarele cazuri: […]
c) c‚nd din cauza unor Ómprejur„ri speciale executarea imediat„ a pedepsei ar avea consecinþe grave pentru condamnat,
familie sau unitatea la care lucreaz„. Œn acest caz, executarea
poate fi am‚nat„ cel mult 3 luni ∫i numai o singur„ dat„.“
Œn motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se susþine
c„ dispoziþiile legale menþionate sunt contrare prevederilor
art. 21 din Constituþia Rom‚niei, privind accesul liber la
justiþie, deoarece se restr‚nge la o singur„ dat„ posibilitatea condamnatului de a solicita Óntreruperea execut„rii
pedepsei, de∫i Ón cursul execut„rii unei pedepse privative
de libertate este posibil s„ apar„ de mai multe ori situaþii
din categoria celor prev„zute Ón Codul de procedur„
penal„, Ón care s„ se justifice Óntreruperea execut„rii
pedepsei.
Dispoziþiile art. 21 din Constituþia Rom‚niei, la care se
refer„ autorul excepþiei, au urm„torul conþinut:
î(1) Orice persoan„ se poate adresa justiþiei pentru
ap„rarea drepturilor, a libert„þilor ∫i a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“
Examin‚nd excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„.
Realizarea scopului procesului penal ∫i asigurarea eficienþei hot„r‚rilor judec„tore∫ti impun executarea de Óndat„
a hot„r‚rilor penale definitive. Prin excepþie de la aceast„
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regul„, art. 453 ∫i, respectiv, art. 455 din Codul de procedur„ penal„ prev„d unele cazuri Ón care executarea pedepsei poate fi am‚nat„ sau Óntrerupt„ pe anumite perioade
de timp.
Potrivit art. 455, coroborat cu art. 453 alin. 1 lit. c) din
Codul de procedur„ penal„, Óntreruperea execut„rii pedepsei se poate acorda pentru o perioad„ de cel mult 3 luni
∫i numai o singur„ dat„, atunci c‚nd din cauza unor
Ómprejur„ri speciale executarea pedepsei ar avea consecinþe grave pentru condamnat, familie sau unitatea Ón care
lucreaz„. Prevederile legale menþionate stabilesc, pentru
instanþa de judecat„ competent„, facultatea de a acorda, la
cererea condamnatului, Óntreruperea execut„rii pedepsei, Ón
cazul Ón care constat„ c„ sunt Óntrunite condiþiile
menþionate mai sus. Totodat„ aceste prevederi limiteaz„
posibilitatea condamnatului de a obþine Óntreruperea execut„rii pedepsei, Ón sensul c„ dup„ ce a obþinut o Óntrerupere Ón temeiul art. 453 alin. 1 lit. c) nu mai poate obþine
o nou„ Óntrerupere pe acela∫i temei.
Dispoziþiile art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„ penal„ nu contravin principiului constituþional al accesului liber la justiþie consacrat prin art. 21 alin. (1) din
Legea fundamental„, potrivit c„ruia orice persoan„ se
poate adresa justiþiei pentru ap„rarea drepturilor, a
libert„þilor ∫i a intereselor sale legitime. Or, a∫a cum s-a
ar„tat mai sus, condamnatul are dreptul s„ solicite ∫i s„
obþin„ o singur„ dat„ Óntreruperea execut„rii pedepsei pe
temeiul prev„zut de art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de
procedur„ penal„, put‚ndu-se adresa, Ón acest scop,
instanþei de judecat„ competente.
Œn aceste condiþii, faptul c„ dup„ acordarea unei Óntreruperi, Ón baza art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„
penal„, instanþa nu mai poate admite cereri ulterioare formulate de condamnat pe acela∫i temei nu constituie o
Ómpiedicare sau o restr‚ngere a accesului acestuia la
justiþie. Altfel spus, nu accesul la justiþie Ói este prohibit
condamnatului — Ón cazul analizat —, ci Ónsu∫i dreptul pe
care dore∫te s„-l promoveze prin acþiune Ón justiþie, ∫i
anume acela de a obþine o nou„ Óntrerupere a execut„rii
pedepsei Ón baza textului de lege menþionat.

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 excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„ penal„,
excepþie ridicat„ de Lilian M‚rza Ón Dosarul nr. 3.352/2001 al Tribunalului Bucure∫ti — Secþia I penal„.
Definitiv„ ∫i obligatorie.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa public„ din data de 14 februarie 2002.
PRE™EDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
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CURTEA CONSTITUÞIONAL√

D E C I Z I A Nr. 51
din 19 februarie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 15 alin. (3)
din Ordonanþa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Nicoale Popa
Costic„ Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Lucian St‚ngu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Doina Suliman

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Pe rol se afl„ soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului
nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, excepþie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îComex & Otter“ — S.R.L. din
Timi∫oara Ón Dosarul nr. 3.184/CA/2001 al Curþii de Apel
Timi∫oara — Secþia comercial„ ∫i contencios administrativ.
La apelul nominal r„spunde Ministerul Finanþelor Publice
prin consilier juridic Nicoleta Neguþ. Lipsesc autorul
excepþiei, Societatea Comercial„ îComex & Otter“ — S.R.L.
din Timi∫oara, precum ∫i celelalte p„rþi, Direcþia general„ a
finanþelor publice a judeþului Timi∫ ∫i Administraþia financiar„ Timi∫oara, faþ„ de care procedura de citare este legal
Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Finanþelor Publice solicit„
respingerea excepþiei, deoarece dispoziþiile legale criticate
nu contravin prevederilor constituþionale invocate.
Reprezentantul Ministerului Public apreciaz„ c„ excepþia
de neconstituþionalitate este neÓntemeiat„, susþin‚nd Ón
acest sens c„ nu sunt Ónc„lcate prevederile art. 53 alin. (2)
din Constituþie. De asemenea, arat„ c„ ordonanþa criticat„
prevede Ón mod expres regularizarea Ón conformitate cu
datele din bilanþul contabil, elimin‚ndu-se astfel orice atingere injust„ de natur„ fiscal„ asupra patrimoniului agenþilor
economici.
CURTEA,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 15 mai 2001, pronunþat„ Ón Dosarul
nr. 3.184/CA/2001, Curtea de Apel Timi∫oara — Secþia
comercial„ ∫i contencios administrativ a sesizat Curtea
Constituþional„ cu soluþionarea excepþiei de

neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 alin. (3) din
Ordonanþa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
excepþie ridicat„ de Societatea Comercial„ îComex & Otter“ —
S.R.L. din Timi∫oara.
Œn motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine c„ dispoziþiile art. 15 alin. (3) din
Ordonanþa Guvernului nr. 70/1994, republicat„, contravin
prevederilor constituþionale ale art. 53 alin. (2), îÓntruc‚t
oblig„ agentul economic ca pentru luna decembrie 1999 s„
pl„teasc„ o sum„ echivalent„ cu impozitul calculat pentru
luna noiembrie, chiar dac„ agentul nu a obþinut profit sau
s-a Ónregistrat cu pierderi“.
Curtea de Apel Timi∫oara — Secþia comercial„ ∫i contencios administrativ, exprim‚ndu-∫i opinia, consider„ c„
excepþia de neconstituþionalitate este Óntemeiat„, deoarece
îprin art. 15 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 70/1994,
republicat„, se Óncalc„ dispoziþiile art. 53 alin. (2) din
Constituþia Rom‚niei, prin posibilitatea de a se calcula
impuneri fiscale Ón mod arbitrar, f„r„ a se þine seama de
realiz„rile efective din activitatea economic„ a
contribuabilului“.
Potrivit dispoziþiilor 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 de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, Ón punctul s„u de vedere, consider„ c„
excepþia de neconstituþionalitate este neÓntemeiat„, îÓntruc‚t
ordonanþa criticat„ prevede, Ón mod expres, regularizarea Ón
conformitate cu datele din bilanþul contabil, elimin‚ndu-se,
Ón acest fel, orice atingere de natur„ fiscal„ adus„ patrimoniului agenþilor economici“.
Pre∫edinþii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
CURTEA,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul Óntocmit Ón cauz„ de judec„torul-raportor, susþinerile p„rþii prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ∫i dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urm„toarele:
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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. 15 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului
nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, dispoziþii al c„ror conþinut este urm„torul:
îContribuabilii, alþii dec‚t cei prev„zuþi la alineatul precedent, au obligaþia s„ pl„teasc„ Ón contul impozitului pe profit
pentru trimestrul IV, p‚n„ la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urm„tor, o sum„ egal„ cu impozitul calculat ∫i evidenþiat pe
lunile octombrie ∫i noiembrie, iar pentru luna decembrie
adaug„ o sum„ echivalent„ cu impozitul calculat pentru luna
noiembrie, urm‚nd ca regularizarea pe baza datelor din bilanþul
contabil s„ se efectueze p‚n„ la termenul prev„zut pentru
depunerea bilanþului contabil.“
Autorul excepþiei susþine c„ acest text de lege contravine art. 53 alin. (2) din Constituþie, potrivit c„ruia:
îSistemul legal de impuneri trebuie s„ asigure a∫ezarea just„
a sarcinilor fiscale.“
Cu privire la excepþia ridicat„ Curtea reþine c„ autorul
excepþiei critic„ dispoziþiile art. 15 alin. (3) din Ordonanþa
Guvernului nr. 70/1994, republicat„, reþin‚nd doar o tez„ a
acesteia, ∫i anume cea care se refer„ la obligaþia agentului
economic ca pentru luna decembrie a anului s„ pl„teasc„
suma echivalent„ cu impozitul calculat pentru luna noiembrie, chiar dac„, adaug„ autorul excepþiei, acesta nu a
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obþinut profit sau a obþinut profit mai mic dec‚t cel aferent
lunii noiembrie. Œn aceste condiþii se consider„ c„ este
Ónfr‚nt principiul constituþional al a∫ez„rii juste a sarcinilor
fiscale, consacrat la art. 53 alin. (2) din Constituþie.
Autorul excepþiei, red‚nd fragmentar textul de lege crtiticat, omite s„ se refere la teza ultim„ a art. 15 alin. (3)
din Ordonanþa Guvernului nr. 70/1994, republicat„, care
oblig„ organul financiar la regularizare, pe baza datelor din
bilanþul contabil, p‚n„ la termenul pentru depunerea
bilanþului contabil (deci dup„ expirarea lunii decembrie ∫i Ón
raport cu datele concrete din bilanþul contabil). A∫a fiind,
Curtea constat„ c„ modul de stabilire a impunerii respect„
principiul anualit„þii impozitului pe profit, astfel c„ nu se
poate reþine un abuz de natur„ fiscal„ adus patrimoniului
agenþilor economici ∫i nici Ónl„turarea a∫ez„rii juste a sarcinilor fiscale.
Œn ceea ce prive∫te aspectele de fapt invocate Curtea
reþine c„ acestea sunt de competenþa instanþei
judec„tore∫ti Ón faþa c„reia s-a ridicat excepþia, deoarece,
potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicat„,
îŒn exercitarea controlului, Curtea Constituþional„ se pronunþ„
numai asupra problemelor de drept […]“.
Œn acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþional„ prin
Decizia nr. 129 din 26 aprilie 2001, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 466 din 15 august 2001.
Deoarece nu au intervenit elemente noi de natur„ s„
justifice schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale,
soluþia din decizia sus-menþionat„ urmeaz„ s„ fie menþinut„
∫i Ón prezenta cauz„.

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 alin. (3) ∫i al art. 25 alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA

Œn numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, excepþie ridicat„ de Societatea Comercial„
îComex & Otter“ — S.R.L. din Timi∫oara Ón Dosarul nr. 3.184/CA/2001 al Curþii de Apel Timi∫oara — Secþia comercial„
∫i contencios administrativ.
Definitiv„ ∫i obligatorie.
Pronunþat„ Ón ∫edinþa public„ din data de 19 februarie 2002.
PRE™EDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ÞII ™I FAMILIEI

ORDIN
privind completarea Ordinului ministrului s„n„t„þii ∫i familiei nr. 66/2002
pentru aprobarea Normelor privind obþinerea specializ„rilor ∫i competenþelor
pentru asistenþii medicali ∫i alte categorii de personal sanitar cu preg„tire postliceal„ sau medie
Ministrul s„n„t„þii ∫i familiei,
v„z‚nd Referatul secretarului general nr. DB 2.414 din 7 martie 2002,
Ón temeiul prevederilor art. 3 pct. 36 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ∫i funcþionarea
Ministerului S„n„t„þii ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Poziþia nr. 4 din Anexa la Normele privind
obþinerea specializ„rilor ∫i competenþelor pentru asistenþii
medicali ∫i alte categorii de personal sanitar cu preg„tire
postliceal„ sau medie, aprobate prin Ordinul ministrului
s„n„t„þii ∫i familiei nr. 66/2002, publicate Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 123 din 15 februarie
2002, va avea urm„torul cuprins:

îSpecialit„þi

Specializ„ri

Competenþe

4. Asistent medical
— fiziokinetoterapie — competenþe
de balneofizioterapie
generale*)“
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„þii ∫i familiei,
Daniela Barto∫
Bucure∫ti, 7 martie 2002.
Nr. 142.

MINISTERUL S√N√T√ÞII
™I FAMILIEI
Nr. 148 din 8 martie 2002

CASA NAÞIONAL√
DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
Nr. 78 din 7 martie 2002

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului s„n„t„þii ∫i familiei
∫i al pre∫edintelui Casei Naþionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 72/44/2002
pentru aprobarea listelor cuprinz‚nd denumirile comune internaþionale (DCI)
ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente ∫i produse biologice de uz uman,
de care beneficiaz„ asiguraþii, pe baz„ de prescripþie medical„ Ón tratamentul ambulatoriu,
cu ∫i f„r„ contribuþie personal„, ∫i a sistemului de compensare a preþurilor cu am„nuntul
la unele medicamente de uz uman
Ministrul s„n„t„þii ∫i familiei ∫i pre∫edintele Casei Naþionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Ón temeiul art. 24 alin. (1) din Legea asigur„rilor sociale de s„n„tate nr. 145/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
av‚nd Ón vedere:
— prevederile art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistenþa de s„n„tate public„;
— art. 3 pct. 19 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ∫i funcþionarea Ministerului S„n„t„þii ∫i
Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
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— art. 5 pct. 15 din Statutul Casei Naþionale de Asigur„ri de S„n„tate, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui Casei
Naþionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 37/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001,
emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului s„n„t„þii ∫i familiei ∫i al
pre∫edintelui Casei Naþionale de Asigur„ri de S„n„tate
nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinz‚nd denumirile comune internaþionale (DCI) ale medicamentelor din
Nomenclatorul de medicamente ∫i produse biologice de uz
uman, de care beneficiaz„ asiguraþii, pe baz„ de prescripþie
medical„ Ón tratamentul ambulatoriu, cu ∫i f„r„ contribuþie
personal„, ∫i a sistemului de compensare a preþurilor cu
am„nuntul la unele medicamente de uz uman, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 126 din
18 februarie 2002, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 2. — (1) Suma maxim„ care se suport„ de casele
de asigur„ri de s„n„tate pentru fiecare medicament de uz
uman menþionat Ón anexa nr. 1, de care beneficiaz„ asiguraþii pe baz„ de prescripþie medical„ Ón tratamentul
ambulatoriu, cu contribuþie personal„, se determin„ la nivelul preþului de referinþ„ care reprezint„ 65% din preþul de
v‚nzare cu am„nuntul la data eliber„rii medicamentelor.“
2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Lista de medicamente de care beneficiaz„ asiguraþii
cu contribuþie personal„ se actualizeaz„ trimestrial.“
3. La articolul 3 alineatul (2) se abrog„, iar alineatele (3)
∫i (4) se renumeroteaz„.
4. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Prescripþiile medicale pentru bolile pentru care asiguraþii beneficiaz„ de medicamente cu sau f„r„ contribuþie
Ministrul s„n„t„þii ∫i familiei,
Daniela Barto∫

personal„ Ón tratamentul ambulatoriu vor conþine 1—3 medicamente a c„ror valoare total„, la preþul cu am„nuntul, nu
va dep„∫i 1.800.000 lei.“
5. Articolul 4 se completeaz„ cu alineatele (4) ∫i (5) care
vor avea urm„torul cuprins:
î(4) Pentru medicamentele la care Ón prescripþia medical„ este trecut„ numai denumirea comun„ internaþional„
(DCI) farmacistul va elibera medicamentele cu preþul de
v‚nzare cel mai mic. Dac„ prescripþia medical„ va cuprinde
numai denumirea comercial„ a medicamentului, farmacistul,
dac„ este cazul, poate efectua substituþia generic„ cu acordul asiguratului, eliber‚ndu-i acestuia un medicament din
cadrul aceleia∫i DCI av‚nd un preþ de v‚nzare mai mic. Œn
situaþia Ón care Ón prescripþia medical„ se specific„ denumirea comercial„ a medicamentului, urmat„ de simbolul de
marc„ Ónregistrat„ ® sau de specificaþia «sic volo», farmacistul este obligat s„ elibereze medicamentul recomandat
de medic.
(5) Fac excepþie de la prevederile alin. (2) prescripþiile
medicale pentru bolile pentru care asiguraþii beneficiaz„ de
medicamente f„r„ contribuþie personal„ la care exist„ protocoale terapeutice.“
6.

Dup„ articolul 6 se introduce articolul 6 1 cu

urm„torul cuprins:
îArt. 61. — Prezentul ordin va intra Ón vigoare la data
de 18 martie 2002, cu excepþia prevederilor art. 3 alin. (4)
care se vor aplica Óncep‚nd cu data de 1 iulie 2002.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Pre∫edintele Casei Naþionale de Asigur„ri de S„n„tate,
prof. univ. dr. Eugeniu Þurlea

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2002
— pe suport tradiþional —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„
Monitorul Oficial, Partea I Ón limba rom‚n„,
numere bis
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba maghiar„
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia Rom‚niei
Colecþia de hot„r‚ri ale Guvernului ∫i alte
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve
Ediþii tematice*)

Nr.
anual
de apariþii

Valoarea
abonamentului
anual
— lei —

Valoarea
abonamentului trimestrial
— lei —
Trim. II
Trim. III

Trim. I

700
50

5.938.400
1.114.880

1.484.600
—

1.633.060
—

1.796.366
—

1.976.003
—

250
300
750
2.100
250
4
12

4.950.400
7.804.160
1.584.128
6.691.360
6.162.000
1.557.400
2.595.840

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
389.350
648.960

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
428.285
713.856

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
471.114
785.242

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
518.225
863.766

1
1
12

390.000
292.500
1.560.000
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

Trim. IV

*) Preþ individual pe apariþie ce se va comunica difuzorului cu 30 de zile Ónainte de tip„rire.

Publicaþiile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ menþionate la punctele 1–7 sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de
19%, iar cele menþionate la punctele 8–13 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
◆ RODIPET — S.A.
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— Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)

◆ PRESS EXPRES — S.R.L.

— Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
(telefon/fax: 772.66.87; 095.133.712)

◆ M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.

— Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)

◆ G & F PRESS DISTRIBUTION — S.R.L.

— Bucure∫ti, ™os. Alexandriei nr. 76, bl. PC 8, sc. 1, et. 5, ap. 22
(telefon/fax: 420.99.71)

◆ ZIRKON MEDIA — S.R.L.

— Bucure∫ti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 38
(telefon/fax: 340.31.09)

◆ CURIER PRESS — S.R.L.

— Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
(telefon/fax: 068/47.05.96)

◆ MIMPEX — S.R.L.
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(telefon/fax: 054/71.92.43)

◆ CALLIOPE — S.R.L.
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◆ INFO EUROTRADING — S.A.
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(telefon/fax: 222.18.29)
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