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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 149
din 9 mai 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 10 alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale art. 10 alin. (1) ºi (2) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 13/2001 privind soluþionarea contestaþiilor împotriva
mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului
Finanþelor Publice, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 506/2001
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Lucian Stângu
Gabriela Ghiþã
Mihai Paul Cotta

Ñ judecãtor
Ñ procuror
Ñ magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 10 alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa
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Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale art. 10
alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 13/2001 privind soluþionarea contestaþiilor împotriva
mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere
întocmite de organele Ministerului Finanþelor Publice, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 506/2001, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Bere-Lichior MãrgineniÒ Ñ
S.A. din Bacãu în Dosarul nr. 2.809/2001 al Curþii de Apel
Bacãu Ñ Secþia civilã.
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 de neconstituþionalitate, ca fiind neîntemeiatã, deoarece prevederile criticate nu contravin, aºa
cum susþine autorul excepþiei, textului constituþional invocat
ºi nici dispoziþiilor art. 6 pct. 1 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale. Se
aratã cã principiul constituþional al prezumþiei de nevinovãþie
nu este incident în cauzã.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 17 septembrie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.809/2001, Curtea de Apel Bacãu Ñ Secþia
civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 10 alin. 2 ºi 3 din
Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, precum ºi ale art. 10 alin. (1) ºi (2) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 13/2001, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 506/2001, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”Bere-Lichior MãrgineniÒ Ñ S.A. din
Bacãu într-o cauzã având ca obiect judecarea recursului
declarat împotriva Deciziei nr. 887/2001 pronunþate de
Tribunalul Bacãu.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se susþine
cã procedura administrativã instituitã prin dispoziþiile art. 10
alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 ºi ale
art. 10 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 13/2001 contravine prevederilor art. 23 alin. (8) ºi (9) din
Constituþie ºi ale art. 6 pct. 1 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale. În esenþã, se
aratã cã dispoziþiile legale criticate lezeazã dreptul pãrþilor din
proces la o judecatã echitabilã de cãtre o instanþã independentã ºi imparþialã, situaþie în care se încalcã prezumþia de
nevinovãþie, prin aceea cã în cazul indiciilor sãvârºirii unei
infracþiuni textele criticate nu prevãd ºi suspendarea executãrii silite, ci numai a judecãþii. În felul acesta, considerã
autorul excepþiei, sunt puse în executare actele de control sau
de impunere ale organelor de control financiar, fãrã a exista în
cauzã o hotãrâre definitivã de condamnare.
Curtea de Apel Bacãu Ñ Secþia civilã apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã sub
aspectul încãlcãrii art. 23 alin. (8) ºi (9) din Constituþie ºi a
art. 6 pct. 1 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale. Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2001 instituie o procedurã administrativjurisdicþionalã care nu înlãturã intervenþia instanþelor
judecãtoreºti ºi, totodatã, oferã posibilitatea soluþionãrii contestaþiilor într-un termen rezonabil. Se mai aratã cã ”decizia
datã în suspendarea cauzei, în temeiul art. 12 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 13/2001, poate fi
atacatã la instanþa de judecatãÒ. În legãturã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 10 alin. 2 ºi 3 din
Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, instanþa apreciazã cã
textele respective au fost modificate implicit prin Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 13/2001.
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 ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor apreciazã cã excepþia
de neconstituþionalitate este inadmisibilã. Se considerã cã
textele de lege a cãror constituþionalitate se contestã nu au
relevanþã în cauzã. Aceste prevederi legale, conform punctului de vedere exprimat, sunt ”incidente numai fazei administrativ-jurisdicþionale de soluþionare a contestaþiilor
împotriva actelor de control sau impunere ale Ministerului
Finanþelor Publice. Or, cauza dedusã judecãþii este o contestaþie la executareÒ, a cãrei dezlegare nu are legãturã cu
prevederile legale criticate.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
nu este întemeiatã. Se apreciazã, în esenþã, cã aceste dispoziþii legale instituie o procedurã administrativ-jurisdicþionalã
care nu înlãturã intervenþia instanþei judecãtoreºti. De asemenea, se aratã cã în cauzã nu sunt incidente dispoziþiile
art. 23 alin. (8) ºi (9) din Constituþie, întrucât aceste texte
vizeazã procesele penale, iar nu contestaþiile împotriva
mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere
întocmite de organele Ministerului Finanþelor Publice.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã 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, astfel cum
acesta a fost formulat, îl constituie dispoziþiile art. 10 alin. 2
ºi 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 108/1996, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din
17 octombrie 1996, dispoziþii ulterior modificate prin
Ordonanþa Guvernului nr. 53/1997, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997,
ºi prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 113/1999,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315
din 30 iunie 1999, precum ºi dispoziþiile art. 10 alin. (1) ºi
(2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 13 din
26 iunie 2001 privind soluþionarea contestaþiilor împotriva
mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere
întocmite de organele Ministerului Finanþelor Publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din
6 februarie 2001, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 506 din 4 octombrie 2001, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 16 octombrie
2001.
Dispoziþiile legale criticate sunt urmãtoarele:
Ñ art. 10 alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, cu modificãrile ulterioare: ”Exercitarea cãilor de
atac la organele competente, de cãtre plãtitori, cu privire la stabilirea obligaþiilor bugetare, nu suspendã obligaþia acestora de
platã.
Cu toate acestea, Ministerul Finanþelor sau, dupã caz, autoritãþile administraþiei publice locale, prin organele lor competente în soluþionarea obiecþiunilor, pot dispune, la cererea
plãtitorului ºi þinând seama de motivele invocate de acesta,
suspendarea obligaþiei de platã la bugetul de stat sau, respectiv, la bugetele locale, pânã la soluþionarea primei cãi de atac.Ò;
Ñ art. 10 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2001: ”(1) Organul de soluþionare a
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contestaþiei prevãzut la art. 5 poate suspenda, prin decizie
motivatã, soluþionarea cauzei atunci când existã indiciile
sãvârºirii unei infracþiuni a cãrei constatare ar avea o înrâurire
hotãrâtoare asupra soluþiei ce urmeazã sã fie datã în procedura administrativã reglementatã de prezenta ordonanþã de
urgenþã.
(2) Procedura administrativã este reluatã la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în condiþiile legii.Ò
Ulterior ridicãrii excepþiei, Legea nr. 506 din 4 octombrie 2001, prin care Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 13/2001 a fost aprobatã cu modificãri ºi completãri, a
introdus la art. 10 din ordonanþã, dupã alin. (1), alin. (11)
având urmãtorul cuprins: ”Decizia de suspendare poate fi atacatã la instanþa de contencios administrativ competentã.
Judecata se face în regim de urgenþã, cu participarea reprezentantului Ministerului Public. Soluþia instanþei este definitivã
ºi irevocabilã.Ò
Analizând prevederile legale criticate, Curtea observã cã
adãugarea acestui alineat la art. 10 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 13/2001 nu influenþeazã excepþia
de neconstituþionalitate, în condiþiile în care noul alineat
introdus reglementeazã alte aspecte decât cele sesizate de
autorul excepþiei.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate a fost
invocatã încãlcarea dispoziþiilor art. 23 alin. (8) ºi (9) din
Constituþie, care au urmãtorul cuprins:
”(8) Pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreºti
de condamnare, persoana este consideratã nevinovatã.
(9) Nici o pedeapsã nu poate fi stabilitã sau aplicatã decât
în condiþiile ºi în temeiul legii.Ò
Se aratã, totodatã, cã prevederile legale criticate sunt
contrare dispoziþiilor art. 6 pct. 1 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
potrivit cãrora: ”1. Orice persoanã are dreptul la judecarea în
mod echitabil, în mod public ºi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de cãtre o instanþã independentã ºi imparþialã, instituitã de lege, care va hotãrî fie asupra încãlcãrii drepturilor ºi
obligaþiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricãrei
acuzaþii în materie penalã îndreptate împotriva sa. Hotãrârea
trebuie sã fie pronunþatã în mod public, dar accesul în sala de
ºedinþe poate fi interzis presei ºi publicului pe întreaga duratã
a procesului sau a unei pãrþi a acestuia în interesul moralitãþii,
al ordinii publice ori al securitãþii naþionale într-o societate
democraticã, atunci când interesele minorilor sau protecþia
vieþii private a pãrþilor la proces o impun, sau în mãsura consideratã absolut necesarã de cãtre instanþã atunci când, în
împrejurãri speciale, publicitatea ar fi de naturã sã aducã atingere intereselor justiþiei.Ò
O primã criticã formulatã de autorul excepþiei este
aceea cã, instituind prin art. 10 alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996 suspendarea executãrii silite numai
pânã la soluþionarea primei cãi de atac, ”nu s-a avut în
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vedere ºi posibilitatea existenþei indiciilor sãvârºirii unei
infracþiuni a cãrei constatare ar putea avea o înrâurire
hotãrâtoare asupra soluþiei ce s-ar pronunþa în procedura
administrativã ºi nu a prevãzut posibilitatea suspendãrii
executãrii silite în aceste cazuri, pânã la dispariþia motivului
care a condus la suspendarea judecãþii, în totalã contradicþie cu prevederile art. 23 alin. (8) din ConstituþieÒ.
În legãturã cu aceastã criticã de neconstituþionalitate,
întemeiatã pe susþinerea potrivit cãreia textul de lege criticat ar încãlca dispoziþiile art. 23 alin. (8) din Constituþie,
Curtea observã cã între cele douã texte nu existã vreo
legãturã. Într-adevãr, în timp ce dispoziþiile art. 23 alin. (8)
din Constituþie se referã la prezumþia de nevinovãþie, prezumþie proprie procesului penal, textul de lege criticat
reglementeazã soluþionarea cãii de atac împotriva stabilirii
obligaþiei bugetare, în condiþiile Ordonanþei Guvernului
nr. 11/1996, cu modificãrile ulterioare, cale de atac
prevãzutã în cadrul unei proceduri jurisdicþional-administrative. De asemenea, nu sunt incidente în cauzã nici dispoziþiile art. 23 alin. (9) din Constituþie, care se referã la
stabilirea ºi aplicarea pedepselor, iar nu la cãile de atac în
cadrul procedurilor jurisdicþional-administrative.
În lumina aceloraºi considerente, Curtea nu poate reþine
nici critica de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 10
alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 13/2001, criticã întemeiatã pe susþinerea potrivit cãreia
posibilitatea suspendãrii judecãrii cauzei fãrã suspendarea
executãrii silite ar încãlca dispoziþiile art. 23 alin. (8) ºi (9)
din Constituþie, întrucât textele constituþionale indicate de
autorul excepþiei nu au legãturã cu procedura jurisdicþionaladministrativã reglementatã prin dispoziþiile legale criticate.
În ceea ce priveºte susþinerea cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor art. 6 pct. 1 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
prevederi care, în esenþã, se referã la dreptul la un proces
echitabil, judecat într-un termen rezonabil de o instanþã
independentã ºi imparþialã, Curtea constatã cã ºi aceasta
este neîntemeiatã. Atât dispoziþiile Ordonanþei Guvernului
nr. 11/1996, cu modificãrile ulterioare, cât ºi cele ale
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 13/2001 prevãd, în
cadrul reglementãrii unei proceduri administrativjurisdicþionale pentru soluþionarea contestaþiilor referitoare la
stabilirea unor obligaþii bugetare, posibilitatea ca deciziile
pronunþate de organele administrativ-jurisdicþionale sã fie
atacate, potrivit legii, la instanþa judecãtoreascã. Ca atare,
nu se poate reþine cã cei interesaþi nu au acces liber la
justiþie. De altfel, Curtea Constituþionalã a stabilit în jurisprudenþa sa cã liberul acces la justiþie este compatibil cu
instituirea unor proceduri administrativ-jurisdicþionale, în
mãsura în care împotriva hotãrârilor pronunþate de organele
administrative respective cei interesaþi se pot plânge
instanþelor judecãtoreºti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al
art. 1Ñ3, 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. 10 alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, precum ºi ale art. 10 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 13/2001 privind soluþionarea
contestaþiilor împotriva mãsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului
Finanþelor Publice, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 506/2001, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”BereLichior MãrgineniÒ Ñ S.A. din Bacãu în Dosarul nr. 2.809/2001 al Curþii de Apel Bacãu Ñ Secþia civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 9 mai 2002.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Costicã Bulai
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Înþelegerii dintre Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii din România
ºi Ministerul Învãþãmântului, Tineretului ºi Sportului din Republica Cehã privind colaborarea
în domeniul învãþãmântului în perioada 2002Ñ2005, semnat la Bucureºti la 12 aprilie 2002
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi
ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Înþelegerea dintre
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii din România ºi
Ministerul Învãþãmântului, Tineretului ºi Sportului din

Republica Cehã privind colaborarea în domeniul
învãþãmântului în perioada 2002Ñ2005, semnat la
Bucureºti la 12 aprilie 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicoale Tãnãsescu
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 676.
ÎNÞELEGERE
între Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii din România ºi Ministerul Învãþãmântului, Tineretului ºi Sportului
din Republica Cehã privind colaborarea în domeniul învãþãmântului în perioada 2002Ñ2005
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii din România ºi Ministerul Învãþãmântului, Tineretului ºi Sportului din Republica
Cehã, denumite în continuare pãrþi contractante,
în scopul dezvoltãrii ºi aprofundãrii colaborãrii în domeniul învãþãmântului, au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 5

Pãrþile contractante vor sprijini în continuare colaborarea
în domeniul învãþãmântului. În acest scop, la cerere, se vor
informa reciproc asupra:
a) legislaþiei privind conþinutul, structura ºi organizarea
învãþãmântului la toate nivelurile;
b) manifestãrilor ºtiinþifice ºi de specialitate organizate în
domeniul învãþãmântului.

1. Pentru mai buna cunoaºtere a civilizaþiei celor douã
state pãrþile contractante vor susþine în continuare
funcþionarea lectoratelor de limbã ºi literaturã românã la
Universitatea Carolina din Praga ºi, respectiv, de limbã ºi
literaturã cehã la Universitatea din Bucureºti.
2. Având în vedere interesul deosebit pentru studiul limbii cehe în România ºi al limbii române în Republica Cehã,
pãrþile contractante vor susþine înfiinþarea de lectorate ºi în
alte universitãþi ale statelor pãrþilor contractante.

ARTICOLUL 2

1. Pãrþile contractante vor realiza schimburi de informaþii
privind conducerea ºi cercetarea în domeniul învãþãmântului, se vor informa reciproc asupra stadiului implementãrii
reformei în sistemele de învãþãmânt ºi asupra aplicãrii prevederilor prezentei înþelegeri, prin schimburi de publicaþii ºi
de întâlniri la nivel de experþi.
2. În acest scop, pãrþile contractante vor efectua anual
schimb de pânã la 3 experþi într-un volum total de 15 zile.
ARTICOLUL 3

Pãrþile contractante vor realiza, la cerere, schimb de
informaþii ºi de materiale documentare asupra civilizaþiei,
istoriei, culturii ºi geografiei statelor pãrþilor contractante.
ARTICOLUL 4

Pãrþile contractante vor sprijini colaborarea directã dintre
instituþii de învãþãmânt la toate nivelurile, precum ºi dintre
institute de cercetare ºtiinþificã în domeniul învãþãmântului.

ARTICOLUL 6

1. Pãrþile contractante îºi vor acorda anual, pe bazã de
reciprocitate, câte 27 de luniÑbursã pentru studenþii ºi doctoranzii instituþiilor de învãþãmânt superior de stat. Numãrul
total al lunilorÑbursã poate fi împãrþit în perioade cu
durata între 3 ºi 9 luni.
2. La cererea uneia dintre pãrþile contractante, acordarea bursei se poate prelungi, în limitele cotei stabilite, pe
baza nominalizãrii repetate.
ARTICOLUL 7

Pãrþile contractante vor susþine schimburile de cadre universitare pentru stagii de studiu ºi prelegeri. Condiþiile concrete de realizare a acestor schimburi vor fi convenite în
scris, de la caz la caz, direct între pãrþile contractante.
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ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 11

1. Pãrþile contractante vor sprijini studierea limbii, literaturii ºi civilizaþiei statului celeilalte pãrþi contractante.
2. În acest scop, pãrþile contractante îºi vor acorda
anual un numãr de 4 burse pentru participarea la cursurile
de varã de limbã, literaturã ºi civilizaþie românã, respectiv
de limbã, literaturã ºi civilizaþie cehã. Pãrþile contractante
pot oferi suplimentar burse, în limita posibilitãþilor financiare.

Anexa ”Prevederi generale ºi financiare Ò face parte
integrantã din prezenta înþelegere.

ARTICOLUL 9

Partea cehã va continua sã sprijine învãþãmântul în
limba maternã pentru minoritatea cehã din România. În
acest sens, la cererea minoritãþii cehe, partea românã va
primi cadre didactice trimise în România pentru a preda
limba cehã în ºcoli ºi va sprijini activitatea lor.
ARTICOLUL 10

Pãrþile contractante vor face schimb de informaþii ºi
documentaþie privind structura învãþãmântului ºi vor examina posibilitãþile de convenire a unui acord pentru recunoaºterea reciprocã ºi echivalarea diplomelor de studii ºi a
titlurilor ºtiinþifice.
Pentru
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
din România,
Ecaterina Andronescu,
ministrul educaþiei ºi cercetãrii

ARTICOLUL 12

1. Prezenta înþelegere nu exclude organizarea altor
acþiuni în domeniul învãþãmântului, asupra cãrora pãrþile
contractante vor conveni în scris pe canale diplomatice.
2. Textul prezentei înþelegeri poate fi modificat ºi completat pe baza acordului scris al pãrþilor contractante.
3. Prezenta înþelegere va intra în vigoare la data ultimei
notificãri prin care pãrþile contractante îºi comunicã reciproc
îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în
vigoare a înþelegerii ºi va fi valabilã pânã la data de
31 decembrie 2005.
4. Valabilitatea ei va fi prelungitã în mod automat, pe o
perioadã de încã un an, dacã nici una dintre pãrþile contractante nu o denunþã în scris, pe canale diplomatice, cu
cel puþin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Semnatã la Bucureºti la 12 aprilie 2002, în câte douã
exemplare originale, fiecare în limbile românã ºi cehã,
ambele texte fiind egal autentice.
Pentru
Ministerul Învãþãmântului, Tineretului ºi Sportului
din Republica Cehã,
Eduard Zeman,
ministrul învãþãmântului, tineretului ºi sportului
ANEXÃ
la înþelegere

PREVEDERI GENERALE ªI FINANCIARE

1. În scopul asigurãrii primirii specialiºtilor potrivit art. 2
din prezenta înþelegere, partea contractantã trimiþãtoare va
transmite pãrþii contractante primitoare lista nominalã
cuprinzând persoanele, inclusiv datele personale ºi propunerea de program, cu cel puþin 6 sãptãmâni înaintea datei
propuse pentru începerea vizitei.
2. Partea contractantã trimiþãtoare va transmite lista
cuprinzând candidaþii nominalizaþi pentru bursele de studii,
potrivit art. 6 ºi 8 din prezenta înþelegere, împreunã cu
documentaþia necesarã, pânã la data de 31 martie a
fiecãrui an. Partea contractantã primitoare va anunþa pânã
la data de 30 iunie a fiecãrui an punctul sãu de vedere în
legãturã cu primirea candidaþilor ºi instituþia unde se va
realiza stagiul lor de studii. Partea contractantã trimiþãtoare
va comunica pãrþii contractante primitoare cu 2 sãptãmâni
înainte data exactã a sosirii bursierilor. O condiþie pentru
primirea la stagiul de studii este cunoaºterea limbii statului
primitor sau a unei limbi de circulaþie internaþionalã acceptate de partea contractantã primitoare.
3. Partea contractantã trimiþãtoare va asigura tuturor
persoanelor trimise în baza acestei înþelegeri transportul
pânã la locul de desfãºurare a activitãþii ºi retur, o singurã
datã pe an.
4. Partea contractantã primitoare va asigura persoanelor
trimise în baza art. 2 din prezenta înþelegere:
a) cheltuieli zilnice de masã, potrivit reglementãrilor juridice ºi financiare în vigoare ale statului pãrþii contractante
primitoare;
b) cazare tip hotel.
5. Partea contractantã primitoare va asigura persoanelor
trimise în baza art. 6 din prezenta înþelegere:

a) proces de învãþãmânt gratuit ºi bursã în conformitate
cu legislaþia în vigoare a statului pãrþii contractante primitoare;
b) cazare ºi masã, în aceleaºi condiþii ca pentru
studenþii-cetãþeni ai statului pãrþii contractante primitoare.
6. Partea contractantã primitoare va suporta pentru participanþii la cursurile de limbã, literaturã ºi civilizaþie, primiþi
în baza art. 8 din prezenta înþelegere, procesul de
învãþãmânt, cazarea, masa ºi excursiile de studii.
7. La solicitarea pãrþii contractante primitoare partea
contractantã trimiþãtoare va transmite propunerea de nominalizare a lectorului de limbã, literaturã ºi civilizaþie, cu
documentaþia aferentã, pânã la data de 30 aprilie a fiecãrui
an. Partea contractantã primitoare va transmite punctul de
vedere privind acceptarea lectorului pânã la data de
30 iunie a fiecãrui an.
Partea contractantã primitoare va asigura lectorilor primiþi
în baza art. 5 din prezenta înþelegere:
a) salariul lunar, potrivit reglementãrilor în vigoare ale
statului pãrþii contractante primitoare, în conformitate cu
pregãtirea profesionalã ºi cu vechimea în învãþãmânt;
b) cazare gratuitã în locuinþã mobilatã, inclusiv cheltuielile de întreþinere.
Activitatea lectorilor va fi supusã reglementãrilor juridice
în vigoare ale statului pãrþii contractante primitoare, în special reglementãrilor privind raporturile juridice de muncã,
asigurãrile de sãnãtate ºi pensii.
8. Partea contractantã primitoare va asigura persoanelor
primite în baza acestei înþelegeri asistenþã medicalã în
volum strict necesar, în caz de îmbolnãvire acutã sau de
accident, cu excepþia afecþiunilor cronice ºi dentare.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureºti
la 10 august 2001 ºi la Washington D.C. la 21 septembrie 2001, între Guvernul României
ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România
ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind Proiectul
de dezvoltare instituþionalã a sectorului privat, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentatã de Ministerul Finanþelor, ºi Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituþionalã a sectorului privat, în valoare
de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, aprobatã prin Legea nr. 8/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã amendamentul convenit
prin schimb de scrisori, semnate la Bucureºti la 10 august
2001 ºi la Washington D.C. la 21 septembrie 2001, între
Guvernul României, prin Ministrul Finanþelor Publice, ºi
Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare la
Acordul de împrumut dintre România ºi Banca

Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind
Proiectul de dezvoltare instituþionalã a sectorului privat,
semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, cu
modificãrile ulterioare, potrivit cãruia data specificatã la
secþiunea 2.03 a articolului II din acordul de împrumut se
modificã ºi devine 30 iunie 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 689.

Notificarea Împrumutatului cu privire la extinderea datei de închidere*)
Ñ Subiectul: Ñ România împrumutul privind dezvoltarea instituþionalã a sectorului privat
(4491ÑRO)
Ñ Extinderea datei de închidere
Ñ Redactat de: HH/ECSPF Interior: 5248+9571
Ñ Autorizat de: Hiran Herat
Washington D.C., 21 septembrie 2001
Cãtre: Excelenþa Sa dl Mihai Tãnãsescu,
ministrul Finanþelor Publice, România
Copie: Dlui Pieter Stek, director executiv, Banca Mondialã
D-lui Ziad Alahdad, ºeful misiunii rezidente a Bãncii Mondiale în România
Ref.: România: Împrumutul privind dezvoltarea instituþionalã a sectorului privat (împrumutul
nr. 4491ÑRO)
Ca urmare a scrisorii dumneavoastrã din data de 10 august 2001, prin care aþi solicitat
Bãncii sã extindã data de închidere a Acordului de împrumut nr. 4491ÑRO, am plãcerea sã vã
informez cã Banca a stabilit 30 iunie 2003 ca datã ulterioarã pentru scopurile secþiunii 2.03 din
Acordul de împrumut dintre România ºi Bancã, datat 17 iunie 1999.
Cu stimã,
Andrew N. Vorkink,
Director de þarã
Unitatea de þarã pentru Europa Centralã ºi de Sud
Regiunea Europa ºi Asia Centralã
Banca Mondialã
*) Traducere.
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ROMÂNIA
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

Cabinet ministru
Cãtre: Banca Mondialã
Cãtre: Washington D.C. 20433
Cãtre: U.S.A.

10 august 2001
Nr. 90.566

D-lui Andrew N. Vorkink,
Director de þarã
Unitatea de þarã pentru Europa Centralã ºi de Sud
Regiunea Europa ºi Asia Centralã
Ref: PIBL 4491ÑRO Împrumutul privind Dezvoltarea Instituþionalã a Sectorului Privat*)
Stimate domnule Vorkink,
În timpul misiunii Bãncii pentru programul PSAL II, din perioada 23Ñ27 iulie 2001, autoritãþile române ºi reprezentanþii Bãncii au avut ocazia de a analiza ºi de a conveni asupra actualizãrii Planului de achiziþii PIBL I.
Ca urmare a acestor discuþii, prin prezenta scrisoare solicitãm un amendament la
secþiunea 2.03 din acordul de împrumut. Având în vedere cã sumele angajate ºi tragerile efectuate din PIBL reprezintã pânã în prezent aproximativ 60 %, respectiv 36 % din suma împrumutului, precum ºi decizia noastrã de a realiza o parte din condiþionalitãþile din cadrul PSAL II,
utilizând servicii de consultanþã care urmeazã sã fie finanþate din PIBL I, vã rugãm sã fiþi de
acord cu extinderea datei de închidere pentru Împrumutul nr. 4491ÑRO PIBL pânã la 30 iunie
2003.
Folosim aceastã ocazie pentru a vã mulþumi dumneavoastrã ºi echipei Bãncii pentru cooperarea fructuoasã pe parcursul ultimei misiuni PSAL II.
Cu stimã,
Mihai Nicolae Tãnãsescu,
ministrul finanþelor publice
Copie: D-lui Ziad Alahdad,
Copie: ºeful Misiunii Rezidente a Bãncii Mondiale la Bucureºti
*) Traducere.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Institutului de Cercetãri pentru Inteligenþã Artificialã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 3 alin. (4) din Legea nr. 752/2001 privind
organizarea ºi funcþionarea Academiei Române,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Institutul de Cercetãri pentru
Inteligenþã Artificialã prin reorganizarea Centrului pentru
Cercetãri Avansate în Învãþarea Automatã, Prelucrarea
Limbajului Natural ºi Modelare Conceptualã din subordinea
Academiei Române, care se desfiinþeazã.
(2) Institutul de Cercetãri pentru Inteligenþã Artificialã
este instituþie publicã cu personalitate juridicã, cu sediul în
municipiul Bucureºti, calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5,
care funcþioneazã în subordinea Academiei Române, în
conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române.
Art. 2. Ñ Institutul de Cercetãri pentru Inteligenþã
Artificialã desfãºoarã activitãþi de cercetare fundamentalã în
domeniile:
a) inteligenþei artificiale Ñ învãþarea automatã, prelucrarea limbajului natural ºi modelare conceptualã ºi cognitivã,
agenþi inteligenþi ºi altele asemenea;
b) societãþii cunoaºterii Ñ managementul cunoºtinþelor,
modelarea infrastructurilor ºi a proceselor societãþii, bazatã
pe cunoºtinþe ºi scenarii cognitive;

c) noilor arhitecturi de reþele de calculatoare Ñ sisteme
cu autoorganizare.
Art. 3. Ñ (1) Structura organizatoricã a Institutului de
Cercetãri pentru Inteligenþã Artificialã este prevãzutã în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Numãrul maxim de posturi este de 17 în anul 2002
ºi de 30 de posturi începând cu anul 2003.
(3) Cheltuielile aferente majorãrii numãrului de posturi vor
fi cuprinse în legile bugetare anuale începând cu anul 2003.
Art. 4. Ñ Personalul Institutului de Cercetãri pentru
Inteligenþã Artificialã este preluat prin transfer de la Centrul
pentru Cercetãri Avansate în Învãþarea Automatã,
Prelucrarea Limbajului Natural ºi Modelare Conceptualã ºi
îºi pãstreazã drepturile salariale avute la data transferului.
Art. 5. Ñ (1) Patrimoniul Centrului pentru Cercetãri
Avansate în Învãþarea Automatã, Prelucrarea Limbajului
Natural ºi Modelare Conceptualã, stabilit pe baza bilanþului
contabil încheiat la data de 31 decembrie 2001, este preluat de cãtre Institutul de Cercetãri pentru Inteligenþã
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Artificialã, cu întregul activ ºi pasiv, pe bazã de protocol de
predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Institutul de Cercetãri pentru Inteligenþã Artificialã va
prelua toate drepturile ºi obligaþiile legale ºi contractuale ale
Centrului pentru Cercetãri Avansate în Învãþarea Automatã,
Prelucrarea Limbajului Natural ºi Modelare Conceptualã.
Art. 6. Ñ Finanþarea activitãþii Institutului de Cercetãri
pentru Inteligenþã Artificialã se asigurã pe bazã de
programe proprii aprobate de Adunarea generalã a
Academiei Române, de la bugetul de stat, utilizându-se în

completare ºi venituri extrabugetare care provin din activitãþile prevãzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 752/2001
privind organizarea ºi funcþionarea Academiei Române.
Art. 7. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã dispoziþiile art. 1 prima liniuþã pct. 1 din anexa
nr. 1 ºi lit. a) din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 743/1993 privind avizarea înfiinþãrii unor centre de
cercetare ºtiinþificã în subordinea Academiei Române, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din
12 ianuarie 1994.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Preºedintele Academiei Române,
Eugen Simion
Ministru delegat la Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii Ñ pentru activitatea de cercetare,
ªerban Constantin Valeca
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 3 iulie 2002.
Nr. 695.

ANEXÃ
STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

a Institutului de Cercetãri pentru Inteligenþã Artificialã
Consiliul de administraþie
Consiliul ºtiinþific

Director

Director ºtiinþific
Departamentul pentru inteligenþã
artificialã

Sectorul financiar, contabil,
personal ºi administrativ

Departamentul pentru tehnologia
limbajului natural
Departamentul pentru noi arhitecturi
de calculatoare
Departamentul pentru societatea
cunoaºterii
Gestiunea ºi întreþinerea nodului
Internet
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