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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social
ca urmare a procesului de reorganizare
a sectorului producþiei de apãrare
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 15
din 14 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a
procesului de reorganizare a sectorului producþiei de apãrare, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 25 februarie 2002.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 28 martie 2002, 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 14 mai
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 20 iunie 2002.
Nr. 404.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 170/2001
privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului
de reorganizare a sectorului producþiei de apãrare
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 respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a
procesului de reorganizare a sectorului producþiei de apãrare ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 iunie 2002.
Nr. 560.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuþiilor
de asigurãri sociale ºi soluþionarea contestaþiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele
de control întocmite de organele de control ale Casei Naþionale de Pensii ºi Alte Drepturi
de Asigurãri Sociale ºi ale caselor teritoriale de pensii
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 189 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2001
privind controlul contribuþiilor de asigurãri sociale ºi
soluþionarea contestaþiilor împotriva mãsurilor dispuse prin
actele de control întocmite de organele de control ale
Casei Naþionale de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri
Sociale ºi ale caselor teritoriale de pensii, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din
29 decembrie 2001, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. La articolul I, partea introductivã va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. I. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 96/2001 privind controlul contribuþiilor de asigurãri sociale ºi soluþionarea contestaþiilor împotriva mãsurilor dispuse
prin actele de control întocmite de organele de control ale
Casei Naþionale de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri
Sociale ºi ale caselor teritoriale de pensii, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie
2001, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 768/2001, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:Ò
2. La articolul I punctul 1, titlul ordonanþei de urgenþã
va avea urmãtorul cuprins:
”O R D O N A N Þ Ã D E U R G E N Þ Ã
privind controlul asupra încasãrii veniturilor ºi efectuãrii
cheltuielilor din bugetul asigurãrilor sociale de stat
ºi din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj ºi soluþionarea
contestaþiilor privind mãsurile dispuse prin actele
de controlÒ
3. La articolul I punctul 2, articolul 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 1. Ñ Controlul asupra încasãrii veniturilor ºi
efectuãrii cheltuielilor din bugetul asigurãrilor sociale de stat
ºi din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj cuprinde ansamblul
activitãþilor care au ca obiect verificarea corectitudinii ºi
exactitãþii îndeplinirii de cãtre contribuabili a obligaþiilor ce
le revin, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã.Ò
4. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 2. Ñ Sunt supuºi controlului contribuþiilor de asigurãri sociale ºi contribuþiilor la bugetul asigurãrilor pentru
ºomaj contribuabilii prevãzuþi de Legea nr. 19/2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi de Legea
nr. 76/2002.Ò
5. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 3 va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Controlul asupra încasãrii veniturilor ºi
efectuãrii cheltuielilor din bugetul asigurãrilor sociale de stat

ºi din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj se exercitã de
organele de control proprii ale Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale ºi organele sale teritoriale, independent
sau în colaborare cu organele Ministerului Finanþelor
Publice.Ò
6. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 3 va
avea urmãtorul cuprins:
”(3) Organele de control proprii ºi teritoriale ale
Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, prevãzute la
alin. (1), îndeplinesc o funcþie care implicã exerciþiul autoritãþii de stat, primind o legitimaþie de control
corespunzãtoare. Modelul legitimaþiei de control se stabileºte prin ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale,
care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ò
7. La articolul I, punctul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”6. Litera b) a articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
Çb) sã examineze orice înscrisuri, documente, registre
sau acte de evidenþã ale contribuabililor care pot fi relevante pentru stabilirea corectã a contribuþiilor datorate
bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi bugetului asigurãrilor
pentru ºomaj, precum ºi pentru determinarea modului de
respectare a obligaþiilor legale ce revin acestora;ÈÒ
8. La articolul I punctul 7, partea introductivã a alineatului (1) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ (1) În scopul stabilirii exacte a contribuþiilor
datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi bugetului
asigurãrilor pentru ºomaj ºi al determinãrii modului de respectare a obligaþiilor legale ce revin contribuabililor, organele de control sunt în drept sã solicite informaþii care nu
au, potrivit legii, caracter secret, de la:Ò
9. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 6 va
avea urmãtorul cuprins:
”(3) Toate actele, datele ºi informaþiile obþinute de organele de control în condiþiile alin. (1) ºi (2) vor face parte
din dosarul contribuabilului ºi vor putea fi luate în considerare la recalcularea contribuþiilor datorate de acesta bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi bugetului asigurãrilor
pentru ºomaj.Ò
10. La articolul I punctul 10, partea introductivã a
articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ În baza constatãrilor rezultate ca urmare a
acþiunilor de control efectuate de organele de control
prevãzute la art. 3 alin. (1), acestea au dreptul:Ò
11. La articolul I punctul 12, alineatul (1) al articolului 18
va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 18. Ñ (1) Controlul la sediul sau la domiciliul contribuabilului ori la sediul organului de control, dupã caz, se
efectueazã o singurã datã pentru fiecare perioadã pentru
care se datoreazã contribuþii la bugetul asigurãrilor sociale
de stat ºi la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj.Ò
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12. La articolul I punctul 14, alineatul (5) al articolului 25
va avea urmãtorul cuprins:
”(5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenþiei ºi de aplicare a sancþiunii se poate face plângere
potrivit legii.Ò
13. La articolul I punctul 16, articolul 26 va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 26. Ñ Organele de control ale Ministerului Muncii
ºi Solidaritãþii Sociale ºi organele sale teritoriale sunt competente sã constate contravenþiile ºi sã aplice sancþiunile
prevãzute ºi în urmãtoarele acte normative:
a) Legea nr. 19/2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
b) Legea nr. 76/2002;
c) Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
d) Hotãrârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea
Normelor de organizare ºi exercitare a controlului financiar,
elaborate de Ministerul Economiei ºi Finanþelor, dacã faptele sunt sãvârºite în legãturã cu încasãrile veniturilor ºi
efectuarea cheltuielilor bugetului asigurãrilor sociale de stat
ºi ale bugetului asigurãrilor pentru ºomaj.Ò
14. La articolul I punctul 18, alineatul (2) al articolului 27
va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Contestaþiile formulate în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã sunt cãi administrative de atac prin care
se solicitã diminuarea sau anularea, dupã caz, a

contribuþiilor la bugetul asigurãrilor sociale de stat, la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, a majorãrilor de întârziere sau
a penalitãþilor, precum ºi a altor mãsuri dispuse de organele de control.Ò
15. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 30
va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Contestaþiile care au ca obiect sume al cãror cuantum este de peste un miliard lei, precum ºi cele formulate
împotriva actelor de control întocmite de organele de control ale Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, indiferent
de sumã, se soluþioneazã de organele specializate ale
Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale.Ò
16. La articolul I punctul 23, articolul 37 1 va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 371. Ñ Cheltuielile curente aferente activitãþii de
control privind constituirea ºi virarea contribuþiilor datorate
bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi bugetului asigurãrilor
pentru ºomaj, organizatã la nivelul direcþiilor generale de
muncã ºi solidaritate socialã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, se finanþeazã din bugetul asigurãrilor sociale de
stat ºi din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj.Ò
Art. II. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 96/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, cu modificãrile ulterioare, precum ºi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 20 iunie 2002.
Nr. 405.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 189/2001
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2001
privind controlul contribuþiilor de asigurãri sociale ºi soluþionarea contestaþiilor împotriva
mãsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naþionale
de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale ºi ale caselor teritoriale de pensii
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 de urgenþã a Guvernului nr. 189/2001 pentru
modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuþiilor de asigurãri sociale ºi soluþionarea contestaþiilor împotriva mãsurilor

dispuse prin actele de control întocmite de organele
control ale Casei Naþionale de Pensii ºi Alte Drepturi
Asigurãri Sociale ºi ale caselor teritoriale de pensii ºi
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 iunie 2002.
Nr. 561.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind înfiinþarea Universitãþii ”Petre AndreiÒ din Iaºi
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Universitatea ”Petre AndreiÒ din
Iaºi ca instituþie de învãþãmânt superior, persoanã juridicã
de drept privat ºi de utilitate publicã, parte a sistemului
naþional de învãþãmânt, cu sediul în municipiul Iaºi,
str. G. Musicescu nr. 6, bl. 7A, judeþul Iaºi.
Art. 2. Ñ Universitatea se înfiinþeazã cu urmãtoarele
facultãþi ºi specializãri acreditate:
a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare
în limba românã;
b) Facultatea de Economie, specializarea finanþe ºi contabilitate, cu predare în limba românã.
Art. 3. Ñ Dupã intrarea în vigoare a prezentei legi în
structura universitãþii intrã ºi facultãþile, colegiile ºi specializãrile, altele decât cele menþionate la art. 2, acreditate
sau autorizate provizoriu prin hotãrâre a Guvernului, conform legii.
Art. 4. Ñ Personalul didactic ºi nedidactic din instituþia
care a fost autorizatã sã funcþioneze provizoriu se preia
prin transfer în interesul serviciului la instituþia nou-înfiinþatã,
începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Art. 5 Ñ (1) Universitatea înfiinþatã dispune de patrimoniu propriu înscris în anexa care face parte integrantã din
prezenta lege.
(2) Patrimoniul prevãzut în anexã este proprietatea universitãþii prin efectul legii.
Art. 6. Ñ Patrimoniul universitãþii va rãmâne ºi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naþional de învãþãmânt. În
cazul nerespectãrii acestei prevederi Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii va propune încetarea activitãþii de învãþãmînt ºi
desfiinþarea prin lege a universitãþii.
Art. 7. Ñ Cheltuielile privind funcþionarea universitãþii se
suportã din veniturile proprii dobândite în condiþiile legii,
precum ºi din alte surse legale.
Art. 8. Ñ Pentru a se asigura respectarea standardelor
legale de calitate, specifice învãþãmântului superior, instituþia
prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o perioadã
de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, care se aprobã prin ordin al
ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi se publicã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 20 iunie 2002.
Nr. 408.
ANEXÃ
PATRIMONIUL

Universitãþii ”Petre AndreiÒ din Iaºi, înfiinþatã prin lege
În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitãþii înfiinþate este constituit din:
Denumirea

I. Bunuri imobile
A. Clãdiri
B. Terenuri
C. Altele Ñ Investiþia în curs
(clãdirea universitãþii)
II. Bunuri mobile
A. Tehnicã de calcul
B. Biroticã
C. Mijloace de transport
D. Mobilier

Adresa

ªtefan cel Mare nr. 10, bl. B1
Ghica Vodã nr. 13
Ghica Vodã nr. 13

Valoarea
Ñ mii lei Ñ

6.116.415
2.601.692
500.000
3.014.723
2.875.575
740.266
95.832
Ñ
657.343

Titlul în baza cãruia este deþinut

Contract de vânzare-cumpãrare nr. 2.741/28 februarie 1997
Contract de vânzare-cumpãrare nr. 2.351/16 martie 1998
Contract de antreprizã generalã nr. 364/2 septembrie 1998 Ñ
Societatea Comercialã ”MoldromÒ Ñ S.A. Iaºi
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Denumirea

Valoarea
Ñ mii lei Ñ

Adresa

E. Disponibilitãþi
F. Inventar gospodãresc
G. Bibliotecã + filmotecã

Ñ
1.112.415
269.719

III. Imobilizãri financiare
A. Depozite bancare
B. Fonduri speciale

Ñ
Ñ

IV. Active circulante
A. Titluri de plasament
B. Disponibilitãþi
C. Stocuri
D. Creanþe
E. Alte valori

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Titlul în baza cãruia este deþinut

NOTÃ:

Prezenta anexã are la bazã protocolul de predare-primire a patrimoniului, încheiat între Fundaþia Academicã
”Petre AndreiÒ din Iaºi ºi Universitatea ”Petre AndreiÒ din Iaºi care se înfiinþeazã prin lege.
Actele legalizate la notariat, în original, se aflã la dosarul legii de înfiinþare a universitãþii, de la Camera
Deputaþilor.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind înfiinþarea
Universitãþii ”Petre AndreiÒ din Iaºi
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 înfiinþarea Universitãþii
”Petre AndreiÒ din Iaºi ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 iunie 2002.
Nr. 564.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind înfiinþarea Universitãþii ”DanubiusÒ din Galaþi
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Universitatea ”DanubiusÒ din
Galaþi ca instituþie de învãþãmânt superior, persoanã juridicã
de drept privat ºi de utilitate publicã, parte a sistemului
naþional de învãþãmânt, cu sediul în municipiul Galaþi,
str. Lunca Siretului nr. 3, judeþul Galaþi.

Art. 2. Ñ Universitatea se înfiinþeazã cu urmãtoarea
facultate ºi specializare acreditate: Facultatea de Drept,
specializarea drept, cu predare în limba românã.
Art. 3. Ñ Dupã intrarea în vigoare a prezentei legi în
structura universitãþii intrã ºi facultãþile, colegiile ºi specializãrile, altele decât cea menþionatã la art. 2, acreditate sau
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autorizate provizoriu prin hotãrâre a Guvernului, conform
legii.
Art. 4. Ñ Personalul didactic ºi nedidactic din instituþia
care a fost autorizatã sã funcþioneze provizoriu se preia
prin transfer în interesul serviciului la instituþia nou-înfiinþatã,
începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
Art. 5. Ñ (1) Universitatea înfiinþatã dispune de patrimoniu propriu înscris în anexa care face parte integrantã din
prezenta lege.
(2) Patrimoniul prevãzut în anexã este proprietatea universitãþii prin efectul legii.
Art. 6. Ñ Patrimoniul universitãþii va rãmâne ºi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naþional de învãþãmânt. În
cazul nerespectãrii acestei prevederi Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii va propune încetarea activitãþii de învãþãmânt ºi
desfiinþarea prin lege a universitãþii.
Art. 7. Ñ Cheltuielile privind funcþionarea universitãþii se
suportã din veniturile proprii dobândite în condiþiile legii,
precum ºi din alte surse legale.
Art. 8. Ñ Pentru a se asigura respectarea standardelor
legale de calitate, specifice învãþãmântului superior,
instituþia prevãzutã la art. 1 este special monitorizatã pe o
perioadã de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, care se aprobã prin ordin
al ministrului educaþiei ºi cercetãrii ºi se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 20 iunie 2002.
Nr. 409.
ANEXÃ*)
PATRIMONIUL

Universitãþii ”DanubiusÒ din Galaþi, înfiinþatã prin lege
În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitãþii înfiinþate este constituit din:
Denumirea

Adresa

Valoarea
Ñ milioane lei Ñ

I. Bunuri imobile
A. Clãdiri

Galaþi, str. Lunca Siretului nr. 3

28.600
28.438

B. Terenuri

Galaþi, str. Lunca Siretului nr. 3

162

C. Altele
II. Bunuri mobile
A. Tehnicã de calcul
B. Biroticã
C. Mijloace de transport
D. Mobilier
E. Disponibilitãþi
F. Inventar gospodãresc
III. Imobilizãri financiare
A. Depozite bancare
B. Fonduri speciale
IV. Active circulante
A. Titluri de plasament
B. Disponibilitãþi
C. Stocuri
D. Creanþe
E. Alte valori

Ñ
Galaþi,
Galaþi,
Galaþi,
Galaþi,

str.
str.
str.
str.

Lunca Siretului
Lunca Siretului
Lunca Siretului
Lunca Siretului
Ñ
Galaþi, str. Lunca Siretului
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
nr.
nr.
nr.
nr.

3
3
3
3

nr. 3

1.662
426
296
67
494
Ñ
379

Titlul în baza cãruia este deþinut

Contract de proiectare nr. 1.309/1997 ºi contract
de execuþie nr. 468/11 martie 1998
Contracte de vânzare-cumpãrare nr. 4.377/1997 ºi
709/1999
Ñ
Facturi fiscale
Facturi fiscale
Factura fiscalã nr. 0817288/5 aprilie 2000
Facturi fiscale
Ñ
Facturi fiscale

Ñ
Ñ
5.571
Ñ
2.042
Ñ
3.499
30

Ñ
Ñ
Ñ
Extrase de cont
Ñ
Avansuri furnizori investiþii
Cursuri tipãrite

NOTÃ:

Prezenta anexã are la bazã protocolul de predare-primire a patrimoniului, încheiat între Fundaþia Academicã
”DanubiusÒ din Galaþi ºi Universitatea ”DanubiusÒ din Galaþi care se înfiinþeazã prin lege.
Actele legalizate la notariat, în original, se aflã la dosarul legii de înfiinþare a universitãþii, de la Camera
Deputaþilor.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind înfiinþarea
Universitãþii ”DanubiusÒ din Galaþi
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 înfiinþarea Universitãþii
”DanubiusÒ din Galaþi ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 iunie 2002.
Nr. 565.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea
ºi funcþionarea cazierului fiscal
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 75
din 30 august 2001 privind organizarea ºi funcþionarea
cazierului fiscal, adoptatã în temeiul art. 1 pct. II.1 din
Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, cu urmãtoarele
modificãri ºi completãri:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ În scopul prevenirii ºi combaterii evaziunii fiscale, precum ºi în scopul întãririi administrãrii impozitelor ºi
taxelor datorate bugetului de stat se organizeazã cazierul
fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenþã ºi urmãrire a
disciplinei financiare a contribuabililor.Ò
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ În cazierul fiscal se þine evidenþa persoanelor
fizice ºi juridice, precum ºi a asociaþilor, acþionarilor ºi
reprezentanþilor legali ai persoanelor juridice, care au
sãvârºit fapte sancþionate de legile financiare, vamale, precum ºi cele care privesc disciplina financiarã, denumiþi în
continuare contribuabili.Ò

3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ (1) În cazierul fiscal se înscriu date privind:
a) sancþiuni aplicate contribuabililor pentru sãvârºirea
faptelor prevãzute la art. 2, rãmase definitive ºi irevocabile
potrivit prevederilor legale în vigoare;
b) mãsuri de executare silitã aplicate contribuabililor în
legãturã cu faptele prevãzute la art. 2, rãmase definitive ºi
irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare.
(2) Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face pe baza
documentelor rãmase definitive ºi irevocabile potrivit
legislaþiei în vigoare.Ò
4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Pânã la rãmânerea definitivã a documentelor
prevãzute la art. 4 Ministerul Finanþelor Publice va organiza
o evidenþã separatã, operativã pentru urmãrirea derulãrii
fazelor procedurale prevãzute de lege. Datele sunt supuse
secretului fiscal potrivit legii.Ò
5. La articolul 6, alineatele (1) ºi (3) vor avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 6. Ñ (1) Înscrierea datelor prevãzute la art. 4 se
face în baza urmãtoarelor documente:
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a) extrasele de pe hotãrârile judecãtoreºti definitive,
transmise de instanþele judecãtoreºti Ministerului Finanþelor
Publice;
b) extrasele de pe deciziile de soluþionare a contestaþiilor
rãmase definitive prin neexercitarea cãilor de atac;
c) actele/documentele întocmite de organele fiscale ºi
vamale din subordinea Ministerului Finanþelor Publice,
rãmase definitive, prin care se consemneazã datele ºi
informaþiile prevãzute la art. 2 ºi 4;
d) actele rãmase definitive ale altor organe competente
sã constate faptele prevãzute la art. 2 ºi sã aplice sancþiuni.
...........................................................................................
(3) Documentele prevãzute la alin. (2) se comunicã în
termen de 30 de zile de la data solicitãrii acestora. Pentru
aceste solicitãri nu se percep taxe de timbru.Ò
6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ (1) Contribuabilii care au înscrise date în
cazierul fiscal se scot din evidenþã dacã se aflã în
urmãtoarele situaþii:
a) faptele pe care le-au sãvârºit nu mai sunt
sancþionate de lege;
b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecãtoreascã
constatatã prin hotãrâre judecãtoreascã;
c) nu au mai sãvârºit fapte de natura celor prevãzute la
art. 2 într-o perioadã de 5 ani de la data rãmânerii definitive a actului prin care au fost sancþionate aceste fapte;
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c) la autorizarea exercitãrii unei activitãþi independente
de cãtre solicitanþi.
(2) Judecãtorul delegat nu va dispune acþiunea
prevãzutã la alin. (1) lit. a), în cazul în care în cazierul fiscal existã înscrise fapte de naturã penalã.
(3) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera dupã
6 luni de la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a
prezentei ordonanþe.Ò
8. La articolul 9, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) Certificatul de cazier fiscal este valabil
15 zile de la data emiterii ºi numai în scopul în care a
fost eliberat.Ò
9. La articolul 11, alineatele (2) ºi (4) vor avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Contestaþia se soluþioneazã de cãtre tribunal, Secþia
de contencios administrativ în a cãrei razã teritorialã îºi au
domiciliul sau sediul contribuabilii, fãrã procedura prealabilã.
...........................................................................................
(4) Hotãrârea prin care se soluþioneazã contestaþia este
definitivã ºi irevocabilã.Ò
10. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:

(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor
aflaþi în una dintre situaþiile prevãzute la alin. (1) lit. a), b)
ºi c) existã ºi alte menþiuni cu privire la alte fapte, se
ºterg numai menþiunile care impun scoaterea din evidenþã.Ò

”Art. 13. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la
60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a legii de aprobare a acesteia ºi se
aplicã faptelor constatate prin acte încheiate începând cu
aceastã datã, chiar dacã faptele au fost sãvârºite în perioade anterioare intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe,
dacã la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea
prevederilor legale în vigoare la acea datã.Ò

7. La articolul 8, alineatele (1)Ñ(3) vor avea urmãtorul
cuprins:

11. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:

”Art. 8. Ñ (1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal
este obligatorie în urmãtoarele situaþii:

”Art. 14. Ñ (1) În termen de 90 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe Guvernul va
aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele
care se vor înscrie în cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare ºi de eliberare a certificatului de cazier
fiscal ºi a informaþiilor din cazierul fiscal.Ò

d) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

a) la înfiinþarea societãþilor comerciale de cãtre asociaþi,
acþionari ºi reprezentanþii legali desemnaþi;
b) la înfiinþarea asociaþiilor ºi fundaþiilor de cãtre asociaþi
sau membrii fondatori ai acestora;

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 20 iunie 2002.
Nr. 410.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea
ºi funcþionarea cazierului fiscal
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
Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea ºi funcþionarea cazierului fiscal ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 iunie 2002.
Nr. 566.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 142
din 30 aprilie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Hotãrârea Guvernului
nr. 9/2001 privind reorganizarea ºi funcþionarea prefecturilor ºi a dispoziþiilor art. 141 alin. (2)
din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Mihai Paul Cotta

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Hotãrârea Guvernului
nr. 9/2001 privind reorganizarea ºi funcþionarea prefecturilor
ºi a dispoziþiilor art. 141 alin. (2) din Legea administraþiei
publice locale nr. 215/2001, excepþie ridicatã de Iuliu
ªamºodan în Dosarul nr. 3.938/2001 al Curþii de Apel
Cluj Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.

La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilã, a excepþiei ridicate, deoarece
Curtea Constituþionalã se pronunþã asupra constituþionalitãþii
legilor sau ordonanþelor în vigoare, de care depinde
soluþionarea cauzei, nu ºi cu privire la constituþionalitatea
hotãrârilor Guvernului. Referitor la neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, se aratã
cã autorul excepþiei nu a indicat nici un text constituþional
cãruia i-ar contraveni dispoziþiile criticate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 25 octombrie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 3.938/2001, Curtea de Apel Cluj Ñ Secþia
comercialã ºi de contencios administrativ a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 privind
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organizarea ºi funcþionarea prefecturilor ºi a dispoziþiilor
art. 141 alin. (2) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, excepþie ridicatã de Iuliu ªamºodan într-o
cauzã având ca obiect anularea unui act administrativ.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã, potrivit ordinului emis de ministrul administraþiei
publice, prin care autorul excepþiei a fost eliberat din
funcþie, ”este invocat art. 5 din Hotãrârea Guvernului
nr. 9/2001 privind reorganizarea ºi funcþionarea prefecturilorÒ. De asemenea, se precizeazã cã în motivarea
întâmpinãrii existente în cauzã se face referire atât la
”art. 5 al Hotãrârii Guvernului nr. 9/2001, cât ºi la art. 141
alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraþiei publice
locale, în sensul cã Çnumirea ºi eliberarea din funcþie a
secretarului general se fac de ministrul administraþiei
publiceÈÒ. Autorul excepþiei considerã totodatã cã ”secretarul general de Prefecturã îndeplineºte în mod corespunzãtor
atribuþiile stabilite de lege în sarcina secretarului general al
ministeruluiÒ, fapt ce rezultã ”din economia prevederilor
art. 5 al Hotãrârii Guvernului nr. 9/2001Ò. În acelaºi timp,
se aratã cã art. 49 lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ºi funcþionarea Guvernului ºi a ministerelor
face referire la faptul cã ”secretarul general colaboreazã cu
directorii generali de prefecturã, în probleme de interes
comunÒ, ceea ce, în opinia autorului excepþiei, contravine
naturii funcþiei de secretar general, menþionatã în Hotãrârea
Guvernului nr. 9/2001 ºi în Legea nr. 215/2001, ”constituind motiv de neconstituþionalitate între Legea organicã
nr. 90/2001 ºi Hotãrârea Guvernului, respectiv Legea
nr. 215/2001Ò. În ºedinþa publicã a instanþei din data de
25 octombrie 2001, ale cãrei dezbateri au fost consemnate
în încheierea de sesizare, autorul excepþiei a precizat cã
”invocã neconstituþionalitatea art. 5 din Hotãrârea
Guvernului nr. 9/2001, precum ºi a art. 141 alin. (2) din
Legea nr. 215/2001Ò.
Curtea de Apel Cluj Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ ºi-a exprimat opinia cu privire la dispoziþiile art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001, în
sensul cã excepþia de neconstituþionalitate este inadmisibilã,
fãrã sã fi dispus respingerea ei, în conformitate cu dispoziþiile art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã.
Cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 141 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, s-a arãtat cã
autorul excepþiei ”nu a precizat în mod concret norma constituþionalã încãlcatãÒ.
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.
Preºedintele Camerei Deputaþilor apreciazã cã excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 141 alin. (2) din
Legea nr. 215/2001 este inadmisibilã, deoarece în susþinerea ei nu este invocatã nici o dispoziþie din Legea fundamentalã care sã fi fost încãlcatã, ”ceea ce contravine
prevederilor art. 23 alin. (4) teza I din Legea nr. 47/1992Ò.
Totodatã se aratã cã potrivit art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ºi art. 144 lit. c) din Constituþie
”Curtea Constituþionalã nu hotãrãºte asupra constituþionalitãþii hotãrârilor Guvernului ºi se pronunþã numai cu privire
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la corelaþia prevederilor legilor sau ordonanþelor cu Legea
fundamentalãÒ.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001
”este inadmisibilã, conform dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie ºi art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, care prevãd controlul constituþionalitãþii legilor, regulamentelor Parlamentului ºi a ordonanþelor GuvernuluiÒ.
Referitor la neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. 141
alin. (2) din Legea nr. 215/2001, Guvernul aratã cã autorul
excepþiei nu a indicat nici un text constituþional cãruia i-ar
contraveni dispoziþiile legale criticate. În ceea ce priveºte
neconcordanþele dintre Legea nr. 90/2001, Legea
nr. 215/2001 ºi Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001, la care
face referire autorul excepþiei, Guvernul considerã cã acestea ”nu reprezintã un motiv de neconstituþionalitateÒ, iar
”Curtea Constituþionalã nu are competenþa sã se pronunþe
asupra unor necorelãri ale actelor normative, ci doar sã
stabileascã neconcordanþa dintre dispoziþiile legilor, regulamentelor Parlamentului sau ordonanþelor ºi ConstituþieÒ.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al
Preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi 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 ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001 privind reorganizarea ºi funcþionarea prefecturilor. Totodatã
sunt criticate dispoziþiile art. 141 alin. (2) din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001,
care au urmãtorul cuprins: ”Aparatul propriu de specialitate al
prefectului are un secretar general, funcþionar public de
conducere.Ò
Analizând excepþia de neconstituþionalitate cu privire la
prevederile art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 9/2001,
Curtea constatã cã aceasta este inadmisibilã, în lumina
dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, ºi ale art. 23
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã. Conform acestor dispoziþii, sunt supuse controlului de constituþionalitate
exercitat de Curte pe calea soluþionãrii excepþiilor de
neconstituþionalitate numai legile ºi ordonanþele Guvernului,
nu ºi alte acte normative, cum ar fi hotãrârile Guvernului.
În acest condiþii dispoziþiile art. 5 din Hotãrârea Guvernului
nr. 9/2001 nu pot constitui obiectul controlului de neconstituþionalitate. Deoarece în cauzã instanþa sesizatã cu
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor hotãrârilor
Guvernului nu a aplicat dispoziþiile art. 23 alin. (6) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, revine Curþii Constituþionale
sã constate cã, întrucât actul normativ criticat nu intrã sub
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incidenþa controlului de constituþionalitate, excepþia urmeazã
sã fie respinsã ca fiind inadmisibilã.
În legãturã cu dispoziþiile art. 141 alin. (2) din Legea
nr. 215/2001, Curtea constatã cã acestea nu pot fi supuse
controlului de constituþionalitate, în condiþiile în care, deºi i
s-a pus în vedere de cãtre instanþa de judecatã, autorul
excepþiei nu a invocat nici un text constituþional care, în
opinia sa, ar fi fost încãlcat prin aceste dispoziþii legale.
Faþã de aceastã situaþie, excepþia nefiind motivatã, Curtea
constatã cã sunt încãlcate dispoziþiile art. 12 alin. (2) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, conform cãrora ”Sesizãrile
trebuie fãcute în formã scrisã ºi motivateÒ. Curtea
Constituþionalã nu se poate substitui autorului excepþiei cu
privire la invocarea unor motive de neconstituþionalitate,
deoarece în felul acesta ar exercita un control din oficiu,

ceea ce este inadmisibil în raport cu dispoziþiile art. 144
lit. c) din Constituþie ºi cu cele ale art. 23 alin. (2) din
Legea nr. 47/1992, republicatã.
În ceea ce priveºte susþinerea potrivit cãreia ar exista
unele necorelãri între art. 141 alin. (2) din Legea
nr. 215/2001 ºi alte texte ale aceleiaºi legi sau ale Legii
nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Guvernului
României ºi a ministerelor, Curtea constatã cã eventualele
necorelãri existente între diferitele acte normative nu intrã
sub incidenþa controlului de constituþionalitate, fiind de
resortul exclusiv al puterii legiuitoare, aºa cum, de altfel,
Curtea a statuat constant în jurisprudenþa sa (de exemplu,
Decizia nr. 76/2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 350 din 27 iulie 2000).

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Hotãrârea Guvernului
nr. 9/2001 privind reorganizarea ºi funcþionarea prefecturilor ºi a dispoziþiilor art. 141 alin. (2) din Legea administraþiei
publice locale nr. 215/2001, excepþie ridicatã de Iuliu ªamºodan în Dosarul nr. 3.938/2001 al Curþii de Apel Cluj Ñ
Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 30 aprilie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

D E C I Z I A Nr. 157
din 30 mai 2002
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1, 2 ºi 3 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 11/2001 privind unele mãsuri pentru achiziþionarea metalelor neferoase,
a aliajelor acestora ºi a deºeurilor neferoase reciclabile
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1, 2 ºi 3 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 11/2001, excepþie ridicatã de Societatea

Comercialã ”AlmetÒ Ñ S.A. din Nãvodari în Dosarul
nr. 10.229/2001 al Judecãtoriei Constanþa.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate ca devenitã inadmisibilã,
deoarece Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 11/2001 a
fost respinsã de Parlament prin Legea nr. 600/2001.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 29 septembrie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 10.229/2001, Judecãtoria Constanþa a sesizat
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CURTEA,

a dispoziþiilor art. 1, 2 ºi 3 din Ordonanþa de urgenþã a

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi 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 ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 1, 2 ºi 3 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 11/2001 privind unele mãsuri pentru
achiziþionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora ºi a
deºeurilor neferoase reciclabile, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 7 februarie 2001.
Autorul excepþiei susþine cã aceste dispoziþii legale
încalcã prevederile constituþionale ale art. 15 alin. (2),
art. 16, art. 41 alin. (2), art. 134 alin. (1) ºi (2) lit. a), precum ºi ale art. 135 alin. (1) ºi (2).
Examinând excepþia, Curtea Constituþionalã constatã cã
ulterior sesizãrii sale a fost adoptatã Legea nr. 600 din
31 octombrie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 711 din 8 noiembrie 2001, lege prin care
Parlamentul a respins Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 11/2001, astfel cã aceasta ºi-a încetat aplicabilitatea.
Aºa fiind, rezultã cã, în temeiul dispoziþiilor art. 23
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, dispoziþii
coroborate cu cele ale alin. (6) din acelaºi articol, excepþia
de neconstituþionalitate a art. 1, 2 ºi 3 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 11/2001 a devenit inadmisibilã.

Guvernului nr. 11/2001. Excepþia a fost ridicatã de
Societatea Comercialã ”AlmetÒ Ñ S.A. din Nãvodari într-o
cauzã civilã ce are ca obiect contestaþia formulatã împotriva Procesului-verbal de constatare a contravenþiei nr. 27
din 27 iunie 2001 încheiat de agenþi ai Ministerului
Industriei ºi Resurselor.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor
constituþionale ale art. 15 alin. (2), art. 16, art. 41 alin. (2),
art. 134 alin. (1) ºi (2) lit. a), precum ºi ale art. 135
alin. (1) ºi (2).
Instanþa de judecatã apreciazã cã excepþia este neîntemeiatã, deoarece dispoziþiile legale criticate nu încalcã prevederile constituþionale invocate.
Potrivit dispoziþiilor 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.
Preºedintele Camerei Deputaþilor aratã cã dispoziþiile
legale criticate nu mai sunt în vigoare, astfel cã excepþia a
rãmas fãrã obiect.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
este inadmisibilã, deoarece ordonanþa criticatã ºi-a încetat
aplicabilitatea, fiind respinsã de Parlament prin Legea
nr. 600/2001.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.

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. (1) ºi (6) ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1, 2 ºi 3 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 11/2001 privind unele mãsuri pentru achiziþionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora ºi a
deºeurilor neferoase reciclabile, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”AlmetÒ Ñ S.A. din Nãvodari în Dosarul
nr. 10.229/2001 al Judecãtoriei Constanþa.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 30 mai 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 493/9.VII.2002
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 160
din 30 mai 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 403 alin. 1
din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Mihai Paul Cotta

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedurã
civilã, excepþie ridicatã de Vasilicã Minciu în Dosarul
nr. 5.096/2001 al Judecãtoriei Tulcea.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei, ca fiind neîntemeiatã, deoarece dispoziþiile criticate nu contravin prevederilor art. 41 alin. (2)
ºi ale art. 135 alin. (6) din Constituþie.
Soluþia consacratã de art. 403 alin. 1 din Codul de procedurã civilã cu privire la suspendarea executãrii silite este
rezultatul opþiunii legiuitorului, fiind o problemã de legiferare,
ºi nu de constituþionalitate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 11 ianuarie 2002, pronunþatã în
Dosarul nr. 5.096/2001, Judecãtoria Tulcea a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedurã civilã,
excepþie ridicatã de Vasilicã Minciu într-o cauzã privind
soluþionarea cererii de suspendare a executãrii silite.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor art. 135 din Constituþie, prin aceea cã se aduce o
gravã atingere dreptului sãu de proprietate privatã ocrotit
de Constituþie, întrucât, ”în ipoteza în care cererea de suspendare a executãrii silite ar fi respinsã, prerogativele aferente dreptului în discuþie sunt în mod nejustificat afectateÒ.
Autorul excepþiei apreciazã cã s-ar impune ca suspendarea
executãrii silite sã opereze de drept, ”fie ºi numai în cazul
în care prin executare sunt lezate drepturile terþelor persoaneÒ.

Judecãtoria Tulcea apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã. În esenþã, instanþa considerã cã executarea silitã asupra unor bunuri nu constituie
o încãlcare a principiului constituþional al ocrotirii dreptului
de proprietate, ci modul în care se realizeazã creanþa creditorului în situaþia în care debitorul nu îºi executã obligaþia
de bunãvoie. De asemenea, potrivit opiniei instanþei, ”faptul
cã suspendarea executãrii nu opereazã de drept nu reprezintã o încãlcare a textelor constituþionale referitoare la proprietate, ci o expresie a principiului egalitãþii în faþa legii,
legea ocroteºte atât interesele creditorului, cât ºi cele ale
debitorului ori ale terþelor persoane ale cãror bunuri sunt
urmãrite silitÒ. În ceea ce priveºte susþinerea autorului
excepþiei în sensul cã suspendarea executãrii s-ar impune
sã opereze de drept, instanþa considerã cã nu aparþine
competenþei Curþii Constituþionale sã judece ”asupra unor
modele teoretice ale unor normeÒ.
Potrivit 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.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
este nefondatã. În argumentarea acestui punct de vedere
se aratã cã textul de lege criticat trebuie privit în contextul
reglementãrii unitare conþinute de art. 403 din Codul de
procedurã civilã, reglementare conceputã cu respectarea
prevederilor constituþionale referitoare la realizarea drepturilor în justiþie. De altfel, conform art. 403 alin. 3 din Codul
de procedurã civilã, partea interesatã are posibilitatea sã
atace încheierea asupra suspendãrii executãrii,
realizându-se astfel atât exercitarea neîngrãditã a drepturilor
procesuale ale pãrþilor, cât ºi controlul jurisdicþional al
soluþiei pronunþate cu privire la cererea de suspendare.
Totodatã în punctul de vedere al Guvernului se face referire ºi la dispoziþiile art. 125 din Constituþie, care prevãd
expres cã reglementarea competenþei ºi a procedurii de
judecatã se face prin lege.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
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
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prevederile Constituþiei, precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi 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 ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedurã civilã,
care au urmãtorul cuprins: ”Pânã la soluþionarea contestaþiei
la executare sau a altei cereri privind executarea silitã, instanþa
competentã poate suspenda executarea, dacã se depune o
cauþiune în cuantumul fixat de instanþã, în afarã de cazul în
care legea dispune altfel.Ò
Autorul excepþiei, deºi nu a indicat textele constituþionale
care ar fi încãlcate de textul de lege criticat, a afirmat cã
acesta îi lezeazã dreptul de proprietate. În consecinþã,
Curtea Constituþionalã reþine cã autorul excepþiei de neconstituþionalitate invocã încãlcarea dispoziþiilor constituþionale
ale art. 41 alin. (2) teza întâi ºi ale art. 135 alin. (6).
Aceste texte constituþionale au urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 41 alin. (2) teza întâi: ”(2) Proprietatea privatã
este ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular.Ò;
Ñ Art. 135 alin. (6): ”Proprietatea privatã este, în
condiþiile legii, inviolabilã.Ò
Critica de neconstituþionalitate se bazeazã pe susþinerea
potrivit cãreia suspendarea executãrii silite nu este obligatorie în toate cazurile în care se formuleazã contestaþia, ci
este dispusã de instanþã. Astfel, potrivit susþinerilor autorului excepþiei, în ipoteza în care cererea de suspendare ar
fi respinsã, prerogativele dreptului de proprietate al terþului
contestator, deºi acesta nu este debitor urmãrit, sunt afectate în mod nejustificat, prin aceea cã bunul pe care îl are
în coproprietate poate fi sechestrat ºi chiar înstrãinat în
totalitate.
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Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
constatã cã art. 403 alin. 1 din Codul de procedurã civilã
reglementeazã posibilitatea instanþei de a suspenda executarea silitã pânã la soluþionarea contestaþiei la executare
dacã se depune o cauþiune al cãrei cuantum este fixat de
instanþã. Aceste prevederi legale nu conþin reglementãri de
naturã sã aducã atingeri dispoziþiilor constituþionale invocate
de autorul excepþiei.
Din analiza prevederilor legale criticate, Curtea observã
cã relevant în cauzã pentru soluþionarea excepþiei de
neconstituþionalitate este faptul cã procedura executãrii
silite, inclusiv contestaþia la executare, reglementatã de
”Cartea V Ñ Despre executarea silitãÒ, face parte din
Codul de procedurã civilã Ñ art. 3711Ñ580. Or, potrivit
art. 125 alin. (3) din Constituþie, competenþa ºi procedura
de judecatã sunt stabilite de lege. Astfel legiuitorul are latitudinea de a stabili modalitatea în care poate fi suspendatã executarea silitã, ºi anume dacã sã opereze de drept
sau numai la cerere expresã ºi cu plata unei cauþiuni.
În consecinþã, reglementarea cuprinsã în art. 403 alin. 1
din Codul de procedurã civilã, ca de altfel întreaga procedurã a contestaþiei la executare, asigurã garanþii suficiente
de ocrotire a proprietãþii celor ale cãror bunuri ar putea
forma obiect al urmãririi silite, inclusiv în situaþia în care
aceºtia nu sunt debitorii obligaþiei stabilite prin hotãrârea
unei instanþe sau printr-un alt titlu executoriu, prin însuºi
faptul cã le oferã posibilitatea de a contesta, pe acest
temei, executarea ºi de a solicita suspendarea acesteia.
De altfel, conform art. 403 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, ”Asupra cererii de suspendare formulate potrivit
alin. 1 ºi 2 instanþa, în toate cazurile, se pronunþã prin încheiere, care poate fi atacatã cu recurs, în mod separatÒ. Aceastã
dispoziþie legalã constituie o garanþie suplimentarã pentru
protecþia drepturilor celor care contestã executarea silitã ºi,
în acest cadru, solicitã suspendarea executãrii.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3,
al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepþie
ridicatã de Vasilicã Minciu în Dosarul nr. 5.096/2001 al Judecãtoriei Tulcea.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 30 mai 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea nivelului preþului naþional de referinþã pentru energia termicã furnizatã populaþiei
prin sisteme centralizate, în scopul încãlzirii locuinþelor ºi al preparãrii apei calde
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 2 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preþului naþional de referinþã pentru energia termicã furnizatã populaþiei prin
sisteme centralizate, precum ºi pentru acordarea de ajutoare bãneºti pentru categoriile defavorizate ale populaþiei,
aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 328/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Nivelul preþului naþional de referinþã pentru
energia termicã furnizatã populaþiei prin sisteme centralizate, în scopul încãlzirii locuinþelor ºi al preparãrii apei
calde, se stabileºte la 800.000 lei/Gcal, inclusiv T.V.A., ºi
este calculat la un curs de schimb de 33.600 lei pentru un
dolar S.U.A.

Art. 2. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 340/2002 privind stabilirea nivelului preþului naþional de referinþã pentru energia
termicã furnizatã populaþiei prin sisteme centralizate, în
scopul încãlzirii locuinþelor ºi al preparãrii apei calde, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din
22 aprilie 2002.
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