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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 184
din 20 iunie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 45 alin. 1
din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 45 alin. 1 din Codul de
procedurã civilã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”Vis 7 Import ExportÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti în Dosarul
nr. 6.783/2001 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
6 iunie 2002 ºi au fost consemnate în încheierea de la
acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea la 11 iunie 2002 ºi apoi la
20 iunie 2002.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 decembrie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 6.783/2001, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a IV-a
civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 45 alin. 1 din Codul
de procedurã civilã, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”Vis 7 Import ExportÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti
într-o cauzã având ca obiect anularea unui act emis de
Bankcoop Ñ Banca Generalã de Credit ºi Promovare Ñ
S.A.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se aratã
cã dispoziþiile legale criticate încalcã, pe de o parte, dreptul
persoanei de a se adresa ea însãºi justiþiei pentru
apãrarea drepturilor sale, iar pe de altã parte, procurorul,
exercitându-ºi atribuþiile sub autoritatea ministrului justiþiei,
nu este imparþial atunci când porneºte acþiunea civilã, ceea
ce contravine dispoziþiilor constituþionale ale art. 16 alin. (1),
ale art. 21 ºi 131.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã considerã, în
esenþã, cã dispoziþiile art. 45 alin. 1 din Codul de procedurã civilã ”nu trebuie interpretate în sensul cã dreptul de
a porni acþiunea civilã ar fi limitat doar la situaþiile în care
se impune Çapãrarea drepturilor ºi a intereselor legitime ale
minorilor, ale persoanelor puse sub interdicþie ºi ale
dispãruþilor, precum ºi în alte cazuri expres prevãzute de
legeÈ, ci ori de câte ori apãrarea ordinii de drept o
impuneÒ.

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 considerã cã excepþia
de neconstituþionalitate este inadmisibilã, deoarece
dispoziþiile legale criticate au fost abrogate prin Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 138/2000.
Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
este neîntemeiatã, arãtând, în esenþã, cã ”alineatul 1 al
articolului 45, în forma sa actualã, reprezintã o concretizare
a dispoziþiei generale conþinute în art. 130 alin. (1) din
Constituþia României, care prevede cã în activitatea judiciarã Ministerul Public reprezintã interesele generale ale
societãþii ºi apãrã ordinea de drept, precum ºi drepturile ºi
interesele cetãþenilorÒ.
Preºedintele Senatului nu a transmis punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului ºi
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
este formulat de autorul acesteia, îl constituie prevederile
art. 45 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, potrivit cãrora:
”Ministerul Public poate introduce orice acþiune, în afarã de
cele strict personale ºi sã participe la orice proces, în oricare
fazã a acestuia, în cazurile în care este necesar pentru
apãrarea drepturilor ºi interselor legitime ale minorilor ºi ale
persoanelor puse sub interdicþie, precum ºi în alte cazuri
prevãzute de lege.Ò
Textele constituþionale invocate în motivarea excepþiei
sunt urmãtoarele:
Ñ Art. 16: ”(1) Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile sau militare, pot fi
ocupate de persoanele care au numai cetãþenia românã ºi
domiciliul în þarã.Ò;
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Ñ Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò;
Ñ Art. 131: ”(1) Procurorii îºi desfãºoarã activitatea potrivit
principiului legalitãþii, al imparþialitãþii ºi al controlului ierarhic,
sub autoritatea ministrului justiþiei.
(2) Funcþia de procuror este incompatibilã cu orice altã
funcþie publicã sau privatã, cu excepþia funcþiilor didactice din
învãþãmântul superior.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea Constituþionalã constatã cã dispoziþiile art. 45 alin. 1
din Codul de procedurã civilã, în redactarea criticatã de
autorul excepþiei, au fost modificate prin art. I pct. 19 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 138/2000, în prezent acestea având urmãtorul conþinut: ”Ministerul Public
poate porni acþiunea civilã ori de câte ori este necesar pentru
apãrarea drepturilor ºi intereselor legitime ale minorilor, ale
persoanelor puse sub interdicþie ºi ale dispãruþilor, precum ºi în
alte cazuri expres prevãzute de lege.Ò Aºa fiind, în cauzã,
Curtea Constituþionalã urmeazã sã se pronunþe asupra constituþionalitãþii prevederilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedurã civilã în actuala redactare.
În legãturã cu constituþionalitatea dispoziþiilor art. 45
alin. 1 din Codul de procedurã civilã, sub aspectul posibilitãþii pornirii acþiunii civile de cãtre Ministerul Public, în
cazurile prevãzute de acest text, Curtea s-a mai pronunþat
prin Decizia nr. 71 din 5 martie 2002, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 10 mai
2002. Prin aceastã decizie, respingându-se excepþia de
neconstituþionalitate, s-a statuat, în esenþã, cã ”posibilitatea
declanºãrii procesului civil trebuie sã aparþinã, în principiu,
doar persoanei care pretinde cã drepturile, libertãþile sau
interesele sale legitime au fost nesocotiteÒ, însã ”Curtea
constatã cã, din interpretarea sistematicã a prevederilor
constituþionale ale art. 21 alin. (1), ale art. 128 ºi ale art. 130
alin. (1), nu rezultã cã legiuitorul are obligaþia de a reglementa dreptul procurorului de a declanºa procesul civil,
fiind de competenþa sa exclusivã ca, în considerarea anumitor împrejurãri determinate, cã consacre posibilitatea ºi
altor persoane sau organe, în afarã de persoana care se
pretinde titularul dreptului, de a sesiza instanþele
judecãtoreºti. În considerarea unor asemenea situaþii, dispoziþiile art. 45 alin. 1 din Codul de procedurã civilã
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consacrã posibilitatea procurorului de a porni procesul civil
în cazurile în care persoana interesatã se aflã într-o imposibilitate juridicã (fiind lipsitã de capacitate de exerciþiu sau
având capacitate de exerciþiu restrânsã) sau obiectivã
(cazul persoanei dispãrute) de a-ºi exercita dreptul de
acces la justiþieÒ. De asemenea, s-a mai reþinut cã ”pe
baza aceleiaºi dispoziþii, legiuitorul este îndreptãþit sã prevadã aceastã posibilitate ºi în alte situaþii în care considerã
necesar, având în vedere specificul unor acþiuni care
judecã potrivit procedurii civile, raportat la prevederile constituþionale privind rolul ºi atribuþiile procuroruluiÒ. Faþã de
cele statuate de Curte prin aceastã decizie, care îºi menþin
valabilitatea ºi în cauza de faþã, susþinerea autorului
excepþiei referitoare la încãlcarea prin textul de lege criticat
a prevederilor art. 21 din Constituþie urmeazã sã fie
respinsã.
Curtea nu poate reþine nici susþinerea privind contrarietatea dintre prevederile art. 45 alin. 1 din Codul de procedurã civilã ºi ale art. 131 alin. (1) din Constituþie, constând
în faptul cã ”intervenþia procurorului în favoarea uneia din
pãrþi încalcã nu numai principiul imparþialitãþii sale, dar ºi
al egalitãþii în faþa justiþiei, poziþia procurorului aflându-se
sub autoritatea ministrului justiþieiÒ.
Într-adevãr, conform textului constituþional menþionat
”Procurorii îºi desfãºoarã activitatea potrivit principiului legalitãþii, al imparþialitãþii ºi al controlului ierarhic, sub autoritatea
ministrului justiþieiÒ ºi dispoziþiile procurorului ierarhic superior sunt obligatorii pentru procurorii din subordine, dar în
instanþã procurorul este liber sã prezinte concluziile pe care
le considerã întemeiate potrivit legii, þinând seama de probele administrate în cauzã. De altfel, în sensul prevederilor
constituþionale, procurorii nu înfãptuiesc justiþia, ci participã,
prin atribuþiile ce le revin potrivit legii ºi într-un mod specific, la înfãptuirea justiþiei de cãtre instanþele judecãtoreºti.
În sfârºit, Curtea constatã cã dispoziþiile art. 16 din
Constituþie, invocate, de asemenea, de autorul excepþiei ca
fiind încãlcate, nu sunt pertinente în aceastã cauzã, în care
pãrþi sunt persoane juridice. Art. 16 din Constituþie, care
garanteazã egalitatea în drepturi a cetãþenilor, are în
vedere numai cetãþenii, nu ºi persoanele juridice. În acest
sens este ºi jurisprundenþa constantã a Curþii
Constituþionale, de exemplu, Decizia nr. 5 din 18 ianuarie
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 56 din 4 februarie 2000.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”Vis 7 Import ExportÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti în Dosarul nr. 6.783/2001 al Tribunalului
Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 20 iunie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

D E C I Z I A Nr. 186
din 25 iunie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 241/2001
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Florentina Geangu

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 prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999, excepþie ridicatã de
ªtefania Ilie în Dosarul nr. 19.213/1999 al Judecãtoriei
Sectorului 1 Bucureºti.
La apelul nominal rãspunde Simona Maria Kleckner,
personal ºi asistatã de avocat Iris Nicoleta Christea, lipsind
autorul excepþiei, precum ºi celelalte pãrþi, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent informeazã asupra cererii formulate
de autorul excepþiei pentru acordarea unui nou termen de
judecatã, în vederea asigurãrii apãrãrii.
Partea prezentatã ºi reprezentantul Ministerului Public se
opun acordãrii unui nou termen de judecatã.
Deliberând, Curtea, cu majoritate de voturi, respinge
cererea formulatã.
Avocatul pãrþii prezente solicitã respingerea excepþiei de
neconstituþionalitate, ca fiind neîntemeiatã, susþinând cã dispoziþiile legale criticate nu încalcã prevederile constituþionale.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei, ca fiind nefondatã, invocând în acest sens jurisprudenþa Curþii Constituþionale referitoare la prevederile
legale criticate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 decembrie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 19.213/1999, Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999, excepþie ridicatã de ªtefania Ilie.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã ”aplicarea art. 11 alin. (2) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 este
neconstituþionalãÒ în raport cu prevederile art. 16 alin. (1)
din Legea fundamentalã, deoarece ”reclamantaÉ are
condiþii decente de locuit, iar pârâtei nu i se pune la dispoziþie o locuinþã corespunzãtoare în care sã se poatã
mutaÒ. Totodatã se aratã cã dispoziþiile legale criticate
încalcã ºi prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) din Constituþie.
În acest sens autorul excepþiei considerã cã obligaþia statutului de a crea condiþiile necesare pentru creºterea calitãþii
vieþii incude ºi asigurarea unor condiþii decente de locuit.

Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece dispoziþiile legale criticate nu contravin prevederilor
constituþionale invocate de autorul excepþiei.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, încheierea de sesizare a Curþii Constituþionale 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 excepþia de
neconstituþionalitate este nefondatã întrucât, pe de o parte, ”o
situaþie materialã mai bunã a uneia dintre pãrþi nu presupune
aplicarea discriminatorie a prevederilor legale cu privire la
aceastã persoanãÒ, iar pe de altã parte, ”prin conþinutul sãu,
reglementarea cuprinsã în art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 nu contravine obligaþiei statului de a asigura crearea de condiþii necesare pentru creºterea
calitãþii vieþii, conform art. 134 alin. (2) lit. f) din ConstituþieÒ.
Guvernul apreciazã cã dispoziþiile legale criticate sunt
constituþionale, excepþia fiind astfel neîntemeiatã.
Preºedintele Senatului nu a transmis punctul sãu de
vedere cu privire la excepþia de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
judecãtorului-raportor, susþinerile pãrþii prezente, 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. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 (aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 241/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001), dispoziþii potrivit cãrora:
”Lipsa unui rãspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriaºului sau
al fostului chiriaº de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificãrii îl îndreptãþeºte pe proprietar sã cearã în justiþie evacuarea necondiþionatã a locatarilor,
cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanþei preºedinþiale.Ò
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã dispoziþiile legale citate contravin urmãtoarelor prevederi constituþionale:
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
Ñ Art. 134 alin. (2) lit. f): ”(2) Statul trebuie sã asigure: [É]
f) crearea condiþiilor necesare pentru creºterea calitãþii vieþii.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate sub aspectul încãlcãrii prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituþie,
Curtea constatã cã dispoziþiile art. 11 alin. (2) din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 nu instituie nici un fel
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de privilegii sau discriminãri între proprietari sau între chiriaºi. Aºa fiind, departe de a încãlca principiul constituþional
al egalitãþii dintre cetãþeni, textul criticat nu face decât sã îi
dea expresie, prin aceea cã tinde la asigurarea unui echilibru între ocrotirea interesului proprietarului în valorificarea
plenarã a prerogativelor dreptului sãu ºi protecþia chiriaºului
împotriva oricãrei exercitãri abuzive a acestor prerogative.
În acest sens este de subliniat cã art. 11 alin. (2) din
ordonanþã condiþioneazã posibilitatea proprietarului de a
cere în justiþie evacuarea necondiþionatã a chiriaºului, pe
calea procedurii de urgenþã a ordonanþei preºedinþiale, de
conduita culpabilã a acestuia, constând în refuzul de a
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rãspunde în scris sau de a încheia un nou contract de
închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificãrii.
Or, o atare conduitã, evident abuzivã, tinzând la împiedicarea proprietarului în valorificarea prerogativelor dreptului
sãu, se impune a fi reprimatã de legiuitor, ceea ce acesta
ºi face prin textul criticat, fãrã a se încãlca principiul constituþional al egalitãþii dintre cetãþeni.
Curtea nu poate reþine nici critica privind încãlcarea dispoziþiilor constituþionale consacrate prin art. 134 alin (2) lit. f),
deoarece obligaþia statului de a crea condiþiile necesare pentru creºterea calitãþii vieþii nu îndreptãþeºte recunoaºterea prevalenþei intereselor chiriaºilor asupra celor ale proprietarilor.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA,

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999
privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 241/2001, excepþie ridicatã de ªtefania Ilie în Dosarul nr. 19.213/1999 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 25 iunie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 187
din 25 iunie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 din Legea nr. 67/1995
privind ajutorul social, preluate de art. 8 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, ºi ale art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor mãsuri
în legãturã cu acordarea ajutorului social, precum ºi pentru modificarea ºi completarea
Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziþiilor Legii nr. 67/1995
Nicolae Popa
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Nicolae Cochinescu
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Petre Ninosu
Ñ judecãtor
ªerban Viorel Stãnoiu
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Ioan Vida
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Florentina Geangu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 din Legea nr. 67/1995 ºi ale art. 2
din Hotãrârea Guvernului nr. 125/1996, excepþie ridicatã de
Silviu Gologan în Dosarul nr. 5.086/2001 al Tribunalului
Brãila Ñ Secþia comercialã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea, ca
fiind neîntemeiatã, a excepþiei de neconstituþionalitate a preve-

derilor art. 6 din Legea nr. 67/1995, arãtând cã textul de lege
criticat este conform cu prevederile constituþionale. În ceea ce
priveºte dispoziþiile art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 125/1996,
solicitã respingerea excepþiei ridicate, ca fiind inadmisibilã,
deoarece dispoziþiile criticate nu fac parte din categoria prevederilor legale care pot constitui obiectul controlului de
constituþionalitate, potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 29 noiembrie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 5.086/2001, Tribunalul Brãila Ñ Secþia comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 din Legea
nr. 67/1995 ºi ale art. 2 din Hotãrârea Guvernului
nr. 125/1996, excepþie ridicatã de Silviu Gologan.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã prevederile legale criticate contravin
dispoziþiilor art. 41 din Constituþie, deoarece ”din interpretarea
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acestora rezultã cã pot beneficia de ajutor social numai
persoanele care nu au bunuri în proprietate, criteriu distinct
faþã de cel referitor la realizarea de venituri din aceste
bunuriÒ. Totodatã se aratã cã prin conþinutul lor textele criticate ”creeazã o discriminare pe criterii sociale între persoanele care pot beneficia de ajutor social în sensul cã nu
au dreptul la ajutor social cei care deþin bunuri mobile sau
imobile, deºi nu obþin venituri de pe urma lor, ceea ce
contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din ConstituþieÒ.
Tribunalul Brãila Ñ Secþia comercialã apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece dispoziþiile legale criticate nu sunt contrare prevederilor constituþionale invocate de autorul excepþiei.
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 considerã excepþia de
neconstituþionalitate ca fiind inadmisibilã, deoarece, pe de
o parte, Legea nr. 67/1995 nu mai este în vigoare, iar pe
de altã parte, Curtea Constituþionalã nu este competentã
sã se pronunþe cu privire la excepþiile ridicate în faþa
instanþelor judecãtoreºti vizând neconstituþionalitatea unei
hotãrâri a Guvernului.
Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
referitoare la dispoziþiile art. 6 din Legea nr. 67/1995 este
inadmisibilã, deoarece acestea sunt abrogate în temeiul
art. 35 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. În subsidiar, se aratã cã, deºi soluþiile legislative
conþinute în art. 6 din Legea nr. 67/1995 au fost preluate
în mod substanþial în art. 8 din Legea nr. 416/2001, din
felul în care este formulatã excepþia rezultã cã autorul
acesteia se referã la modul de interpretare ºi aplicare a
textului legal criticat, ceea ce excede controlului de constituþionalitate, fiind un atribut al instanþelor judecãtoreºti.
De asemenea, Guvernul considerã cã se impune respingerea, ca fiind inadmisibilã, ºi a excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 2 din Hotãrârea Guvernului
nr. 125/1996, întrucât potrivit art. 144 lit. c) din Legea fundamentalã controlul de constituþionalitate exercitat de
Curtea Constituþionalã priveºte numai legile ºi ordonanþele.
Preºedintele Senatului nu a transmis punctul sãu de
vedere.
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:
În cauza de faþã excepþia de neconstituþionalitate
vizeazã, astfel cum rezultã din Încheierea din 29 noiembrie
2001 a Tribunalului Brãila Ñ Secþia comercialã, pe de o
parte, dispoziþiile art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social ºi, pe de altã parte, dispoziþiile art. 2 din
Hotãrârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea
unor mãsuri în legãturã cu acordarea ajutorului social, precum ºi pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziþiilor Legii nr. 67/1995.
I. Referitor la dispoziþiile Legii nr. 67/1995, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 29 iunie
1995, Curtea constatã cã ulterior sesizãrii sale acestea au
fost abrogate, începând cu data de 1 ianuarie 2002, în
temeiul prevederilor art. 35 din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat (publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001).
Curtea observã însã cã prevederile art. 6 din Legea
nr. 67/1995, criticate ca fiind neconstituþionale, prin raportare

la prevederile art. 16 alin. (1) ºi ale art. 41 alin. (1) ºi (2) din
Constituþie, au fost preluate în art. 8 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 416/2001, potrivit cãruia: ”(1) La stabilirea venitului net lunar
al familiei ºi, dupã caz, al persoanei singure se iau în considerare
toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeazã, inclusiv
cele care provin din indemnizaþia de ºomaj, creanþe legale, convenþii civile de întreþinere aflate în executare, indemnizaþii cu
caracter permanent, alocaþii de stat pentru copii, alocaþii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaþii de întreþinere pentru
copiii încredinþaþi sau daþi în plasament, burse pentru elevi ºi studenþi acordate în condiþiile legii, precum ºi ajutorul care se acordã
soþiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.
(2) Dacã familia are în proprietate terenuri, clãdiri, spaþii
locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile,
alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea,
precum ºi veniturile care se pot obþine din valorificarea bunurilor respective, sub condiþia pãstrãrii unei locuinþe minime ºi a
bunurilor necesare nevoilor familiale.Ò
În practica sa jurisdicþionalã Curtea Constituþionalã a
statuat în mod constant cã atunci când, dupã ridicarea
excepþiei de neconstituþionalitate, dispoziþia legalã criticatã
a fost modificatã sau preluatã în noul act normativ excepþia
poate sã fie examinatã dacã textul legal, în noua sa redactare, conservã reglementarea iniþialã. De aceea, Curtea
urmeazã sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 8 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 416/2001.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate considerã cã
aceste prevederi legale contravin dispoziþiilor constituþionale
ale art. 16 alin. (1), privind egalitatea în drepturi, precum ºi
ale art. 41 alin. (1) ºi (2), referitoare la protecþia proprietãþii
private.
Curtea constatã cã nu poate fi reþinut argumentul potrivit cãruia textul de lege criticat ar contraveni art. 16 alin. (1)
din Constituþie, potrivit cãruia: ”Cetãþenii sunt egali în faþa
legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò
În ceea ce priveºte interpretarea ºi aplicarea prevederilor
art. 16 alin. (1) din Constituþie, Plenul Curþii Constituþionale
a stabilit, prin Decizia nr. 1/1994, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994,
cã ”Principiul egalitãþii în faþa legii presupune instituirea
unui tratament egal pentru situaþii care, în funcþie de scopul
urmãrit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivã, presupune soluþii diferite pentru situaþii diferiteÒ. Or,
autorul excepþiei considerã discriminatorie condiþionarea
acordãrii ajutorului social de faptul de a nu deþine în proprietate bunuri mobile sau imobile, chiar dacã nu produc
venit. În alþi termeni, contrar finalitãþii urmãrite de legiuitorul
constituþional, se reclamã un tratament similar pentru persoane aflate în situaþii diferite, ceea ce nu poate fi primit.
De asemenea, Curtea nu poate reþine neconstituþionalitatea textului de lege criticat nici în raport cu dispoziþiile
art. 41 alin. (1) ºi (2) din Legea fundamentalã, deoarece
starea de nevoie de care depinde acordarea ajutorului
social apare incompatibilã cu deþinerea în proprietate a unor
bunuri, altele decât o locuinþã minimã, ºi a unor bunuri
necesare nevoilor familiale. Împrejurarea cã, dintr-un motiv
sau altul, solicitantul nu înþelege sã le utilizeze pentru a
obþine cele necesare traiului se converteºte în propria sa
culpã. O atare situaþie îl lipseºte de îndreptãþirea la ajutor
social. Astfel fiind, nu se poate susþine cã neacordarea ajutorului social unor persoane aflate într-o atare situaþie ar
constitui o încãlcare a dreptului de proprietate.
II. În ceea ce priveºte cel de-al doilea aspect al
excepþiei de neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 2
din Hotãrârea Guvernului nr. 125/1996, Curtea constatã cã
excepþia ridicatã nu se încadreazã în dispoziþiile art. 144
din Constituþie, care, enumerând atribuþiile Curþii
Constituþionale, prevede la lit. c) cã aceasta ”hotãrãºte
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asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea legilor ºi a ordonanþelorÒ, dispoziþie
preluatã ºi de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã. Astfel fiind, instanþa de judecatã, potrivit alin. (6) al
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, trebuia sã respingã excepþia printr-o încheiere motivatã, fãrã a mai
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sesiza Curtea Constituþionalã. Întrucât instanþa de judecatã
nu a aplicat aceste dispoziþii legale, Curtea urmeazã sã
respingã aceastã excepþie ca fiind inadmisibilã. În subsidiar,
este de observat cã dispoziþiile art. 2 din Hotãrârea
Guvernului nr. 125/1996 au fost abrogate prin Legea
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 din Legea nr. 67/1995
privind ajutorul social, preluate de art. 8 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, excepþie
ridicatã de Silviu Gologan în Dosarul nr. 5.086/2001 al Tribunalului Brãila Ñ Secþia comercialã.
2. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 din Hotãrârea Guvernului
nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor mãsuri în legãturã cu acordarea ajutorului social, precum ºi pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziþiilor Legii nr. 67/1995, excepþie ridicatã de acelaºi autor în acelaºi dosar.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 25 iunie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof.univ.dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea
reþelei de canalizare a municipiului TârgoviºteÒ, judeþul Dâmboviþa, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 428/1994 ºi cuprins în Programul de dezvoltare a utilitãþilor municipale, etapa a II-a
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 16 alin. (8) din Legea nr. 189/1998 privind
finanþele publice locale, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã majorarea valorii totale a obiectivului de investiþii ”Modernizarea reþelei de canalizare a municipiului TârgoviºteÒ, judeþul Dâmboviþa, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 428/1994, din cadrul Programului
de dezvoltare a utilitãþilor municipale, etapa a II-a, cofinanþat de Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare, cu suma de 683.157 mii lei, în preþurile lunii
februarie 1994, reprezentând valoarea lucrãrilor suplimentare pentru realizarea reþelelor de canalizare pe o lungime
de 16,24 km faþã de lungimea iniþialã aprobatã de 15,4 km

ºi cu materiale la nivelul standardelor de calitate
internaþionale.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face în condiþiile Acordului de împrumut Ñ
Programul de dezvoltare a utilitãþilor municipale, etapa a II-a,
dintre România ºi Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare, semnat la Bucureºti la 4 august 1997, ratificat
prin Ordonanþa Guvernului nr. 37/1997, prin reactualizarea
în condiþiile legii a Planului de finanþare anexã la Acordul
subsidiar de împrumut, finanþare, garanþie ºi proiect încheiat.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Bucureºti, 18 iulie 2002.
Nr. 760.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea programelor pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 83/2001
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea
ºi evidenþa paºapoartelor simple, a Ordonanþei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare de evidenþã a persoanelor
ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul pentru aplicarea
Ordonanþei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare pentru
eliberarea ºi evidenþa paºapoartelor simple ºi a Ordonanþei
Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea serviciilor publice comunitare de evidenþã a
persoanelor, prevãzut în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se aprobã Programul pentru aplicarea
Ordonanþei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinþarea, orga-

nizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare pentru
situaþii de urgenþã, prevãzut în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Ministerul Administraþiei Publice ºi Ministerul
de Interne rãspund pentru aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a acþiunilor prevãzute în anexele la prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministru de interne,
Ioan Rus
Bucureºti, 18 iulie 2002.
Nr. 761.
ANEXA Nr. 1

PROGRAM
pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea ºi evidenþa paºapoartelor simple ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare de evidenþã a persoanelor
Nr. crt.

Denumirea actului normativ

Acþiunea

Termenul

Cine rãspunde

0

1

2

3

4

I. O r d o n a n þ a G u v e r n u l u i
nr. 83/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea ºi evidenþa paºapoartelor simple, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 362/2002

Adoptarea hotãrârii Guvernului pentru aprobarea Planului
de acþiune

15 iulie 2002

1. Hotãrârea Guvernului pentru aprobarea modului de
organizare ºi funcþionare a serviciilor publice comunitare
pentru eliberarea ºi evidenþa paºapoartelor, structurii
organizatorice ºi numãrului de personal

1 octombrie
2002

2. Ordonanþa Guvernului pentru aprobarea taxelor de
eliberare a paºapoartelor ºi de furnizare a datelor din
Registrul naþional de evidenþã a paºapoartelor
3. Ordin al ministrului administraþiei publice pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a
Direcþiei generale pentru paºapoarte

15 ianuarie
2003
31 august
2002

Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
Ministerul
Administraþiei
Publice

Ministerul
Administraþiei
Publice
Ministerul
Administraþiei
Publice
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4. Hotãrârea Guvernului pentru aprobarea Protocolului
de predare-preluare a personalului ºi atribuþiilor Direcþiei
de paºapoarte din structura Direcþiei generale de evidenþã informatizatã a persoanei, exercitate potrivit Ordonanþei Guvernului nr. 83/2001, precum ºi a bunurilor
mobile sau imobile aflate în administrarea Ministerului
de Interne ºi în folosinþa Direcþiei de paºapoarte, încheiat
între Ministerul de Interne ºi Ministerul Administraþiei
Publice
5. Ordin comun al ministrului administraþiei publice ºi al
ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei de
coordonare ºi control metodologic al serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea ºi evidenþa paºapoartelor

31 decembrie
2002

Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne

30 septembrie
2002

6. Întocmirea situaþiei centralizatoare cuprinzând posturile militare ºi civile aferente atribuþiilor privind întocmirea, pãstrarea, evidenþa ºi eliberarea paºapoartelor
simple, în vederea detaºãrii sau, dupã caz, transferãrii
acestora la Ministerul Administraþiei Publice, ºi înaintarea
la Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii a propunerilor
privind suplimentarea statului M cu numãrul de posturi militare care urmeazã sã fie detaºate la Ministerul
Administraþiei Publice
7. Stabilirea, prin ordin comun al ministrului de interne
ºi al ministrului administraþiei publice, a Comisiei mixte
centrale ºi a comisiilor mixte teritoriale de predare-preluare, pe bazã de protocol, a personalului, atribuþiilor,
precum ºi a bunurilor mobile ºi imobile aflate în folosinþa
Direcþiei de paºapoarte ºi trecerea acestora, dupã caz,
în administrarea Ministerului Administraþiei Publice sau
în folosinþa Ministerului Administraþiei Publice ºi a Ministerului de Interne
8. La nivel judeþean ºi al municipiului Bucureºti:
a) stabilirea structurii organizatorice a serviciilor publice
comunitare judeþene pentru eliberarea ºi evidenþa paºapoartelor, a numãrului de posturi ºi elaborarea statului
de funcþii

1 octombrie
2002

Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
Ministerul de
Interne

b) selectarea personalului, preluarea dosarelor de personal pentru funcþionarii publici ºi personalul contractual din cadrul formaþiunilor judeþene de paºapoarte ºi
numirea în funcþii prin ordin al prefectului

II. Ordonanþa Guvernului
nr. 84/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice
comunitare de evidenþã a
persoanelor, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 372/2002

3

c) stabilirea Comisiei mixte prefecturi Ñ Ministerul de
Interne de predare-preluare a bunurilor mobile ºi imobile, a altor materiale aflate în folosinþa structurilor judeþene de paºapoarte ºi trecerea lor în administrarea prefecturilor
1. Hotãrârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Inspectoratului Naþional pentru Evidenþa Persoanelor (I.N.E.P.), structurii organizatorice ºi numãrului de posturi

1 octombrie
2002

Ministerul de
Interne,
Ministerul
Administraþiei
Publice

30 septembrie Ministerul
2002
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
30 noiembrie Ministerul
2002
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
15 septembrie Ministerul
2002
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
31 august
Ministerul
2002
Administraþiei
Publice

2. Hotãrârea Guvernului pentru aprobarea Protocolului 31 decembrie
de predare-preluare a personalului, atribuþiilor, precum 2002
ºi a bunurilor mobile ºi imobile aflate în subordinea,
competenþa ºi, respectiv, folosinþa Direcþiei de evidenþã
a populaþiei ºi Serviciului regim permise auto ºi certificate de înmatriculare din structura Direcþiei generale de
evidenþã informatizatã a persoanei, încheiat între Ministerul de Interne ºi Ministerul Administraþiei Publice

Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
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3. Ordonanþa Guvernului pentru aprobarea taxelor privind eliberarea documentelor ºi de furnizare a datelor
din registrele proprii
4. Stabilirea, prin ordin comun al ministrului de interne
ºi al ministrului administraþiei publice, a Comisiei mixte
centrale ºi a comisiilor mixte teritoriale de predare-preluare
a structurilor de evidenþã informatizatã a persoanelor
(personal, atribuþii, bunuri mobile ºi imobile etc.)
5. Ordin comun al ministrului administraþiei publice ºi al
ministrului de interne pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea ºi funcþionarea ghiºeului unic ºi
pentru aprobarea Normelor metodologice de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenþã a persoanelor
6. Trecerea din subordinea Ministerului de Interne în
cea a Ministerului Administraþiei Publice ºi la administraþia publicã localã a structurilor de evidenþã a populaþiei ºi regim permise auto ºi certificate de înmatriculare:
Ñ Direcþia de evidenþã a populaþiei ºi Serviciul regim
permise auto ºi certificate de înmatriculare
Ñ formaþiunile teritoriale de evidenþã a populaþiei

31 ianuarie
2003
15 septembrie
2002

1 ianuarie
2003

31 ianuarie
2003

31 ianuarie
2003
Ñ formaþiunile teritoriale de regim permise auto ºi cer- 31 ianuarie
tificate de înmatriculare, împreunã cu atelierele de con- 2003
fecþionare a plãcilor de înmatriculare
7. Întocmirea situaþiei centralizatoare cuprinzând pos- 1 octombrie
turile militare ºi civile aferente atribuþiilor privind evi- 2002
denþa informatizatã a persoanelor, în vederea detaºãrii
sau, dupã caz, transferãrii acestora la Ministerul Administraþiei Publice, ºi înaintarea la Consiliul Suprem de
Apãrare a Þãrii a propunerilor privind suplimentarea
statului M cu numãrul de posturi militare care urmeazã sã fie detaºate la Ministerul Administraþiei Publice
8. Organizarea serviciilor publice comunitare de evidenþã
a persoanelor:
a) la judeþe ºi la municipiul Bucureºti
1 octombrie
2002
b) la municipiile reºedinþã de judeþ
1 octombrie
2002
c) la celelalte municipii ºi la oraºe
1 noiembrie
2002
d) la comunele în care funcþioneazã formaþiuni de evi- 1 decembrie
denþã informatizatã a persoanei
2002
9. La nivel central:
a) stabilirea conducerii Inspectoratului Naþional pentru
31 ianuarie
Evidenþa Persoanelor (I.N.E.P.); numirea inspectorului 2003
general ºi a adjunctului acestuia prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului administraþiei publice
b) selectarea personalului, preluarea dosarelor de per- 1 ianuarie
sonal pentru funcþionarii publici ºi personalul contractual 2003
din Direcþia de evidenþã a populaþiei din cadrul
Direcþiei generale de evidenþã informatizatã a persoanei
ºi numirea în funcþii prin ordin al ministrului administraþiei publice
c) stabilirea, prin ordin comun al ministrului adminis31 august
traþiei publice ºi al ministrului de interne, a Comisiei 2002
mixte de predare-preluare pe bazã de protocol a bunurilor mobile ºi imobile, a altor materiale aflate în folosinþa Direcþiei de evidenþã a populaþiei ºi Serviciului
regim permise auto ºi certificate de înmatriculare ºi
trecerea acestora la Ministerul Administraþiei Publice
10. La nivel judeþean ºi al municipiului Bucureºti:
a) stabilirea conducerii serviciului public comunitar jude- 31 ianuarie
þean de evidenþã a persoanelor ºi numirea ºefului ser- 2003
viciului

4

Ministerul
Administraþiei
Publice
Ministerul de
Interne,
Ministerul
Administraþiei
Publice
Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne

Ministerul de
Interne,
Ministerul
Administraþiei
Publice

Ministerul de
Interne

Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne, consiliile
locale ºi consiliile
judeþene

Ministerul
Administraþiei
Publice
Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne

Consiliul
judeþean sau
Consiliul
General al
Municipiului
Bucureºti
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b) stabilirea structurii organizatorice a serviciului public
comunitar judeþean de evidenþã a persoanelor, a numãrului de posturi ºi elaborarea statului de funcþii

1 octombrie
2002

c) elaborarea regulamentului-cadru de organizare ºi
funcþionare a serviciului public comunitar judeþean de
evidenþã a persoanelor ºi aprobarea acestuia
d) selectarea personalului, preluarea dosarelor de personal pentru funcþionarii publici ºi personalul contractual
din cadrul formaþiunilor judeþene de evidenþã a populaþiei ºi regim permise auto ºi certificate de înmatriculare
ºi numirea în funcþii

1 octombrie
2002

e) stabilirea comisiei de predare-preluare a bunurilor
mobile ºi imobile, a altor materiale aflate în folosinþa
formaþiunilor judeþene de evidenþã a populaþiei ºi regim
permise auto ºi certificate de înmatriculare ºi trecerea
acestora în folosinþa comunã a consiliului judeþean,
Consiliului General al Municipiului Bucureºti ºi a Ministerului de Interne

15 septembrie
2002

11. La nivel de municipii, oraºe ºi comune:
a) stabilirea conducerii serviciului public comunitar local
de evidenþã a persoanelor ºi numirea ºefului de serviciu
la nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureºti,
oraºelor ºi al comunelor, dupã caz
b) stabilirea structurii organizatorice a serviciului public
comunitar local de evidenþã a persoanelor, a numãrului
de posturi ºi întocmirea statului de funcþii, cu avizul
Inspectoratului Naþional pentru Evidenþa Persoanelor (I.N.E.P.),
ºi aprobarea acestora prin hotãrâre a consiliului local

31 ianuarie
2003

Consiliul
judeþean sau
Consiliul
General al
Municipiului
Bucureºti
Ministerul
Administraþiei
Publice
Consiliul
judeþean sau
Consiliul
General al
Municipiului
Bucureºti,
Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
Consiliul
judeþean sau
Consiliul
General al
Municipiului
Bucureºti,
Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne

28 februarie
2003

Consiliile locale

28 februarie
2003

Consiliile locale,
Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
Consiliile locale

c) elaborarea regulamentului de organizare ºi funcþionare 28 februarie
a serviciului public comunitar de evidenþã a persoanelor, 2003
cu avizul Inspectoratului Naþional pentru Evidenþa Persoanelor (I.N.E.P.), ºi aprobarea acestuia prin hotãrâre
a consiliului local
d) selectarea personalului, preluarea dosarelor de per- 31 decembrie
sonal pentru funcþionarii publici ºi personalul contractual 2002
ºi numirea în funcþii

e) stabilirea comisiei de predare-preluare a bunurilor
mobile ºi imobile, a altor materiale aflate în folosinþa
formaþiunilor locale de evidenþã a populaþiei ºi trecerea
acestora în administrarea (folosinþa) comunã a consiliului
local ºi a Ministerului de Interne

4

15 noiembrie
2002

Consiliile locale,
Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
Consiliile locale,
Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
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12. Ordin comun privind cooperarea Inspectoratului Naþional pentru Evidenþa Persoanelor (I.N.E.P.) cu instituþiile
din domeniul ordinii publice, siguranþei ºi apãrãrii naþionale

15 ianuarie
2003

13. Hotãrârea Guvernului pentru aprobarea Metodologiei
privind criteriile de dimensionare a numãrului de funcþii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenþã
a persoanelor, constituirea patrimoniului ºi managementul resurselor umane, financiare ºi materiale
14. Hotãrârea Guvernului pentru detaºarea, respectiv
transferarea personalului Direcþiei de evidenþã a populaþiei ºi Serviciului regim permise auto ºi certificate de
înmatriculare de la Ministerul de Interne la Ministerul
Administraþiei Publice, în mod eºalonat, pe baza unui
program cu termene precise

31 octombrie
2002

1 octombrie
2002

4

Ministerul
Administraþiei
Publice, Serviciul
Român de
Informaþii, Serviciul
de Informaþii
Externe, Serviciul
de Protecþie ºi
Pazã, Serviciul
de Telecomunicaþii
Speciale, Ministerul
de Interne
Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne
Ministerul
Administraþiei
Publice,
Ministerul de
Interne

ANEXA Nr. 2

PROGRAM
pentru aplicarea Ordonanþei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice
comunitare pentru situaþii de urgenþã, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 363/2002
I. Elaborarea cadrului juridic specific
Nr. crt.
0

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Acþiunea
1

Ordonanþã de urgenþã a Guvernului pentru aprobarea Statutului personalului din serviciile publice comunitare pentru situaþii de urgenþã

Termenul
2

15 septembrie
2002

Cine rãspunde
3

Ministerul de Interne,
Ministerul
Administraþiei Publice
Lege privind protecþia civilã
31 august 2003 Ministerul de Interne,
Ministerul
Administraþiei Publice
Lege privind apãrarea împotriva incendiilor
31 august 2003 Ministerul de Interne,
Ministerul
Administraþiei Publice
Hotãrâre a Guvernului privind organizarea, funcþionarea ºi atribuþiile servi- 31 decembrie
Ministerul
ciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã
2003
Administraþiei Publice,
Ministerul de Interne
Hotãrâre a Guvernului pentru aprobarea numãrului ºi structurii de perso- 31 decembrie
Ministerul de Interne,
nal din marile unitãþi, unitãþile ºi subunitãþile de pompieri ºi protecþie civilã, 2003
Ministerul
transferat sau detaºat în interesul serviciului în structurile serviciilor publiAdministraþiei Publice
ce comunitare profesioniste pentru situaþii de urgenþã, ale inspectoratului,
unitãþilor ºi instituþiilor subordonate acestuia
Hotãrâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de organizare
31 decembrie
Ministerul
ºi funcþionare ºi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaþii de 2003
Administraþiei Publice
Urgenþã
Hotãrâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condiþiile
31 decembrie
Ministerul
de acordare, descrierea ºi portul uniformei, echipamentului de protecþie
2003
Administraþiei Publice
ºi însemnelor distinctive ale serviciilor publice comunitare pentru situaþii
de urgenþã
Hotãrâre a Guvernului pentru aprobarea Protocolului de predare-preLa 60 de zile
Ministerul de
luare a bunurilor mobile ºi imobile aflate în folosinþa Comandamentului
de la aprobarea Interne,
Protecþiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari ºi prin hotãrâre a Ministerul
structurilor subordonate acestora, care se transmit din administrarea
Guvernului a
Administraþiei Publice
Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Administraþiei Publice Ñ
prezentului
Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, respectiv în adminisprogram
trarea serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã
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9.

Hotãrâre a Guvernului pentru aprobarea Protocolului de predare-preluare a Comandamentului Protecþiei Civile ºi Inspectoratului General
al Corpului Pompierilor Militari de la Ministerul de Interne la Ministerul
Administraþiei Publice, precum ºi a misiunilor ºi atribuþiilor acestora
10. Hotãrâre a Guvernului pentru aprobarea salarizãrii ºi acordarea drepturilor sociale personalului din Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã, unitãþile subordonate nemijlocit acestuia ºi serviciile publice
profesioniste pentru situaþii de urgenþã
11. Ordin comun al ministrului de interne ºi al ministrului administraþiei
publice pentru aprobarea comisiilor mixte de predare-preluare a structurilor unificate de pompieri ºi protecþie civilã
12. Ordin comun al ministrului administraþiei publice ºi al ministrului de interne
pentru aprobarea Criteriilor minime de performanþã privind structura
organizatoricã ºi dotarea serviciilor publice comunitare profesioniste
pentru situaþii de urgenþã
13. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea regulamentelor-cadru de organizare ºi funcþionare a serviciilor publice comunitare
profesioniste pentru situaþii de urgenþã
14. Ordin comun al ministrului administraþiei publice ºi al ministrului de interne pentru aprobarea Regulamentului privind coordonarea ºi controlul
metodologic al serviciilor publice comunitare pentru situaþii de urgenþã
15. Ordin comun al ministrului administraþiei publice ºi al ministrului de interne pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, desfãºurarea ºi coordonarea activitãþilor preventive ºi intervenþiilor în situaþii de
urgenþã

2

3

31 decembrie
2003

Ministerul de Interne,
Ministerul Administraþiei
Publice

31 decembrie
2003

Ministerul Administraþiei
Publice, Ministerul de
Interne, Ministerul
Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale
Ministerul Administraþiei
Publice, Ministerul de
Interne
Ministerul Administraþiei
Publice, Ministerul de
Interne

1 iulie 2003

31 decembrie
2003

31 martie 2004

Ministerul Administraþiei
Publice

31 decembrie
2003

Ministerul Administraþiei
Publice, Ministerul de
Interne
Ministerul Administraþiei
Publice, Ministerul de
Interne

31 decembrie
2003

II. Activitãþi privind profesionalizarea ºi demilitarizarea Corpului Pompierilor Militari, Comandamentului Protecþiei
Civile ºi unitãþilor subordonate
Nr. crt.

Acþiunea

0

Termenul

1

2

Cine rãspunde
3

Etapa I. Profesionalizarea
1.

Realizarea structurii unificate prin reorganizarea Comandamentului Protecþiei Civile ºi Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari

31 decembrie
2004

2.

Înaintarea la Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii a propunerilor privind
suplimentarea statului M cu numãrul de posturi militare care urmeazã
sã fie detaºate la Ministerul Administraþiei Publice
Inventarierea bunurilor mobile ºi imobile, proprietate publicã sau privatã a statului, aflate în folosinþa Comandamentului Protecþiei Civile, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari ºi structurilor subordonate acestora, în vederea transmiterii din administrarea Ministerului
de Interne în administrarea Ministerului Administraþiei Publice Ñ Inspectoratul General pentru Situaþii de Urgenþã, respectiv în administrarea serviciilor publice comunitare profesioniste

15 iulie
2003

3.

4.

5.

Transferul structurilor care fac obiectul Ordonanþei Guvernului nr. 88/2001
la Ministerul Administraþiei Publice, pe baza protocolului încheiat între
Ministerul de Interne ºi Ministerul Administraþiei Publice
Pregãtirea ºi încadrarea a 43.500 de angajaþi profesioniºti pentru înlocuirea celor 10.256 de militari în termen, dupã cum urmeazã:
Ñ 14.500 de angajaþi profesioniºti (pentru înlocuirea a 3.420 de militari în
termen)
Ñ 14.500 de angajaþi profesioniºti (pentru înlocuirea a 3.420 de militari în
termen)
Ñ 14.500 de angajaþi profesioniºti (pentru înlocuirea a 3.420 de militari în
termen)

1 ianuarie
2004

1 ianuarie
2004

31 martie
2004
31 octombrie
2005
31 octombrie
2006

Ministerul Administraþiei
Publice, Ministerul de
Interne
Ministerul de Interne,
Ministerul Administraþiei
Publice
Comisii mixte:
Ministerul de Interne +
Ministerul Administraþiei
Publice, Ministerul de
Interne + consilii
judeþene (Consiliul
General al Municipiului
Bucureºti)
Ministerul de Interne,
Ministerul Administraþiei
Publice

Ministerul Administraþiei
Publice
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Etapa a II-a. Demilitarizarea
1.

Demilitarizarea cadrelor militare

2.

Trecerea în rezervã a cadrelor militare care îndeplinesc condiþiile legale
pentru acordarea pensiei de serviciu pentru limitã de vârstã, anticipatã
sau anticipatã parþial
Încetarea activitãþilor cu caracter militar ºi transferul prerogativelor ºi
documentelor altor structuri desemnate; predarea armamentului, muniþiilor
ºi tehnicii militare cãtre structurile de apãrare ºi ordine publicã desemnate

3.

Potrivit ordonanþei Guvernului pentru
aprobarea Statutului personalului din serviciile publice comunitare pentru
situaþii de urgenþã
Potrivit Legii
nr. 80/1995 ºi
Legii nr. 164/2001
30 iunie
2006

Ministerul de Interne,
Ministerul Administraþiei
Publice

Termenul

Cine rãspunde

Ministerul de Interne
Ministerul de Interne

III. Asigurarea stãrii de operativitate
Nr. crt.
0

1.
2.

Acþiunea
1

2

Asigurarea ritmului de înlocuire anualã a cel puþin 200 de autospeciale
pentru menþinerea capacitãþii de intervenþie
Preluarea sistemului de informaticã ºi de comunicaþii de la Ministerul de
Interne la Ministerul Administraþiei Publice

31 decembrie
2006
30 iunie
2006

3

Ministerul Administraþiei
Publice
Ministerul de Interne,
Ministerul Administraþiei
Publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”UTAÒ Ñ S.A. Arad
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”UTAÒ Ñ S.A. Arad,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”UTAÒ Ñ S.A. Arad, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în municipiul Arad, Str. Poetului
nr. 1/C, judeþul Arad, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J2/162/1991, începând cu data de
16 iulie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.

(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
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Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
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elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 19 iulie 2002.
Nr. 45.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã ”RempesÒ Ñ S.A. Deva
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”RempesÒ Ñ S.A. Deva,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”RempesÒ Ñ S.A. Deva, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în municipiul Deva, str. C.A. Rosetti
nr. 5, judeþul Hunedoara, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J20/2070/1992, începând cu data de
17 iulie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 19 iulie 2002.
Nr. 46.
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AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã
”GESÒ Ñ S.A. Boldeºti-Scãeni
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”GESÒ Ñ S.A. Boldeºti-Scãeni,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”GESÒ Ñ S.A. Boldeºti-Scãeni, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în oraºul Boldeºti-Scãeni, Aleea
Fabricii nr. 1, judeþul Prahova, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub nr. J29/30/1991, începând cu data de
17 iulie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 19 iulie 2002.
Nr. 47.
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