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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general
din Serviciul Român de Informaþii
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului Român de Informaþii, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a),
art. 85 alin. 1 lit. d) ºi ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de
Informaþii,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Pe data de 10 octombrie 2002 domnul general de brigadã Valeriu Andrei Corºatea se trece în rezervã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 10 octombrie 2002.
Nr. 792.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru revocarea unui procuror financiar
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României, precum ºi ale art. 110 alin. (4) din Legea nr. 94/1992
privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere propunerea plenului Curþii de Conturi potrivit Hotãrârii
nr. 119 din 26 septembrie 2002,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Domnul Octavian Dornea se revocã din funcþia de
procuror financiar pe lângã Camera de Conturi a Municipiului Bucureºti
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 10 octombrie 2002.
Nr. 793.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea unor judecãtori ºi procurori financiari
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi ale art. 106
alin. (1) ºi ale art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere propunerile plenului Curþii de Conturi potrivit hotãrârilor nr. 117 ºi nr. 118 din 26 septembrie
2002,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se numeºte în funcþia de procuror financiar
pe lângã Camera de Conturi a Judeþului Vrancea, pentru
un termen de 6 ani, doamna ªova Florentina.

Art. 2. Ñ Se numeºte în funcþia de judecãtor la
Colegiul Jurisdicþional Sãlaj, pentru un termen de 6 ani,
domnul Chiº Nicolae Claudiu.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 10 octombrie 2002.
Nr. 794.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
ºi unui colonel din Serviciul de Informaþii Externe ºi trecerea acestora în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 lit. f) pct. 28 din
Legea nr. 415/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii,
având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale ºi directorului Serviciului de Informaþii Externe ºi
Hotãrârea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii nr. 98/2002,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Pe data de 5 octombrie 2002 domnului colonel inginer Emil-Ovidiu Petre Sãndulescu i se acordã gradul
de general de brigadã ºi se trece în rezervã cu noul grad.

Art. 2. Ñ Pe data de 1 noiembrie 2002 se acordã gradul de general de brigadã domnului colonel Nicolae Vasile
Galea ºi se trece în rezervã cu noul grad.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 14 octombrie 2002.
Nr. 807.
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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 244
din 17 septembrie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 31 alin. 1 ºi 2,
precum ºi ale art. 34 alin. 1 ºi 2 din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
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 dispoziþiilor art. 31 ºi 34 din Codul de procedurã
civilã, excepþie ridicatã de Petre Ioan Datculescu în Dosarul
nr. 8.412/2001 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a IV-a
civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, ca fiind inadmisibilã, întrucât autorul acesteia nu a motivat-o, încãlcând
astfel dispoziþiile art. 12 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã.
Apreciazã cã nici pe fond excepþia nu este întemeiatã,
deoarece prevederile de lege criticate nu contravin dispoziþiilor constituþionale pretins încãlcate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 18 decembrie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 8.412/2001, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia
a IV-a civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 31 ºi 34 din Codul
de procedurã civilã, excepþie ridicatã de Petre Ioan
Datculescu.
În susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate se aratã
cã dispoziþiile art. 31 alin. 1 ºi 2 ºi ale art. 34 alin. 1 ºi 2
din Codul de procedurã civilã contravin prevederilor art. 21,
51, ale art. 123 alin. (1), art. 128 ºi ale art. 150 alin. (1) din
Constituþie, precum ºi celor ale art. 6 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã apreciazã cã
dispoziþiile procedurale ce fac obiectul excepþiei de neconstituþionalitate nu încalcã prevederile constituþionale invocate
de autorul acesteia, deoarece soluþionarea cererii de recuzare are loc potrivit unor reguli speciale, derogatorii de la
prevederile dreptului comun, cum sunt cele referitoare la
sistemul probator ºi exercitarea cãilor de atac, aplicabile la
judecarea drepturilor deduse judecãþii.
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 formula punctele de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor considerã cã excepþia
de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. În acest sens se
aratã cã prevederile de lege criticate ”nu contravin
principiului accesului liber la justiþie, reglementat în art. 21
din Legea fundamentalã, având în vedere cã cererea de

recuzare nu vizeazã fondul cauzei, iar potrivit art. 34
alin. 2 ºi 3 din Codul de procedurã civilã, încheierea prin
care s-a respins recuzarea se poate ataca o datã cu
fondul, urmând a se reface toate actele ºi dovezile
administrate la prima instanþã, atunci când se constatã cã
respingerea recuzãrii este nefondatãÒ.
Guvernul apreciazã criticile de neconstituþionalitate ca
fiind neîntemeiate, având în vedere cã ”textele de lege criticate nu împiedicã ci, dimpotrivã, asigurã cadrul legal pentru desfãºurarea judecãþii asupra fondului cu respectarea
tuturor drepturilor ºi garanþiilor procesuale ale celor
îndreptãþiþi sã participe la aceastã judecatã. Or, aceste
drepturi ºi garanþii nu fac obiectul procedurii de soluþionare
a recuzãrii, care, de altfel, se desfãºoarã în camera de
consiliu, fãrã prezenþa pãrþilor, unde nu au loc ºi nici nu
se pune, de principiu, problema unor dezbateri contradictorii legate de realizarea unor interese ale pãrþilorÒ.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, concluziile
procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi prevederile 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 celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23
din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia
de neconstituþionalitate ridicatã.
Prin Încheierea din 18 decembrie 2001, Tribunalul
Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 31 ºi 34 din Codul de procedurã civilã. Din
conþinutul cererii autorului excepþiei, formulatã în susþinerea
acesteia, rezultã cã, în realitate, obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 31 alin. 1 ºi 2 ºi ale art. 34 alin. 1 ºi 2
din Codul de procedurã civilã. În consecinþã, controlul de
constituþionalitate exercitat în prezenta cauzã se va limita
la aceste texte legale, care au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 31 alin. 1 ºi 2: ”Instanþa decide asupra recuzãrii,
în camera de consiliu, fãrã prezenþa pãrþilor ºi ascultând pe
judecãtorul recuzat numai dacã gãseºte de cuviinþã.
Nu se admite interogatoriul sau jurãmântul ca mijloc de
dovadã a motivelor de recuzare.Ò;
Ñ Art. 34 alin. 1 ºi 2: ”Încheierea prin care s-a încuviinþat
sau respins abþinerea, ca ºi aceea prin care s-a încuviinþat
recuzarea, nu este supusã la nici o cale de atac.
Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca
numai o datã cu fondul.Ò
Autorul excepþiei susþine cã textele legale criticate
încalcã dispoziþiile constituþionale privind accesul liber la
justiþie (art. 21), respectarea Constituþiei ºi a legilor
(art. 51), înfãptuirea justiþiei [art. 123 alin. (1)], folosirea
cãilor de atac (art. 128) ºi conflictul temporal de legi
[art. 150 alin. (1)]. De asemenea, susþine cã textele de
lege criticate ar contraveni ºi prevederilor art. 6 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.
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I. În legãturã cu incidenþa dispoziþiilor constituþionale ale
art. 150 alin. (1), potrivit cãrora ”Legile ºi toate celelalte acte
normative rãmân în vigoare, în mãsura în care ele nu contravin
prezentei ConstituþiiÒ, Curtea Constituþionalã constatã cã,
ulterior intrãrii în vigoare a Constituþiei, Codul de procedurã
civilã a fost modificat expres prin mai multe acte normative, de exemplu, prin legile nr. 104/1992, nr. 65/1993,
nr. 7/1996 ºi nr. 99/1999, precum ºi prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 59/2001. Rezultã cã în caz de
contradicþie cu o dispoziþie constituþionalã nu se pune problema aplicãrii art. 150 alin. (1) din Constituþie, ci aceea a
controlului legitimitãþii constituþionale a prevederilor acestui
act normativ.
În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin
mai multe decizii, de exemplu, prin Decizia nr. 90 din
4 octombrie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, ºi nu
au fost aduse în discuþie în prezentul dosar elemente noi
de naturã sã determine modificarea acestei jurisprudenþe.
II. Analizând susþinerile autorului excepþiei, Curtea constatã cã prevederile art. 31 alin. 1 din Codul de procedurã
civilã nu contravin dispoziþiilor art. 21 alin. (2) din Constituþie,
care interzic îngrãdirea prin lege a accesului liber la
justiþie, deoarece judecarea cererii de recuzare nu vizeazã
fondul cauzei ºi nu presupune în mod necesar dezbateri
contradictorii. Prin aceastã reglementare legiuitorul a avut
în vedere instituirea unei proceduri simple ºi operative de
soluþionare a acestei cereri. Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca o datã cu fondul, instanþa
superioarã de fond urmând a reface toate actele ºi dovezile administrate la prima instanþã, atunci când constatã cã
cererea de recuzare a fost pe nedrept respinsã.
Curtea nu poate reþine nici susþinerea referitoare la
neconstituþionalitatea prevederilor alin. 2 al art. 31 din
Codul de procedurã civilã, prin raportare la aceleaºi dispoziþii constituþionale. În jurisprudenþa sa Curtea
Constituþionalã a statuat cã reglementarea procedurii de
judecatã, care include ºi sistemul probator, este de competenþa exclusivã a legiuitorului. Este, de altfel, o soluþie
care rezultã din dispoziþiile art. 125 alin. (3) din Constituþie,
potrivit cãrora ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de legeÒ.
III. Referitor la susþinerea potrivit cãreia prevederile
art. 34 alin. 1 din Codul de procedurã civilã contravin dispoziþiilor art. 128 din Constituþie, Curtea constatã, de asemenea, cã este neîntemeiatã. Faptul cã încheierea prin
care s-a încuviinþat sau respins abþinerea, ca ºi cea prin
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care s-a încuviinþat recuzarea, nu este supusã nici unei cãi
de atac nu constituie o înfrângere a dispoziþiilor art. 128
din Constituþie, potrivit cãrora ”Împotriva hotãrârilor
judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi Ministerul Public pot exercita
cãile de atac, în condiþiile legiiÒ. Textul constituþional pretins
încãlcat lasã la latitudinea legiuitorului ordinar reglementarea cãilor de atac, ceea ce îi permite acestuia din urmã
sã excepteze de la exercitarea lor, atunci când considerã
cã se impune, anumite hotãrâri judecãtoreºti, aºa cum a
procedat prin art. 34 alin. 1 din Codul de procedurã civilã,
fãrã a se putea afirma cã, procedând astfel, ar contraveni
dispoziþiei constituþionale.
În ceea ce priveºte neconstituþionalitatea dispoziþiilor
alin. 2 al art. 34 din Codul de procedurã civilã, Curtea
reþine cã, în realitate, nemulþumirea autorului excepþiei
constã în faptul cã nu dispune de o cale de atac împotriva încheierii prin care s-a respins recuzarea, distinctã de
cea îndreptatã împotriva soluþiei pe fond.
În condiþiile în care însã, potrivit art. 125 alin. (3) ºi
art. 128 din Constituþie, reglementarea competenþei ºi procedurii de judecatã se aflã în aria de reglementare a legiuitorului, instituirea unui regim juridic derogatoriu de la
dreptul comun, stabilit tot de cãtre acesta într-un domeniu
care, prin specificul sãu, face necesarã o asemenea reglementare, nu conþine nici un aspect de neconstituþionalitate.
De altfel, reglementarea actualã din Codul de procedurã
civilã nu lipseºte partea interesatã de dreptul de a ataca
încheierea prin care s-a respins recuzarea, iar faptul cã
exerciþiul acestui drept este corelat cu contestarea fondului
cauzei nu reprezintã un impediment real, sub raport constituþional, al exerciþiului unei cãi de atac. Prin instituirea
acestei proceduri legiuitorul a urmãrit Ñ ºi este o raþiune
suficientã Ñ sã restrângã posibilitatea de tergiversare prin
exercitarea abuzivã a unei atare cãi de atac ºi sã
realizeze un spor de celeritate în soluþionarea cauzelor.
IV. Totodatã Curtea constatã cã dispoziþiile art. 51 din
Legea fundamentalã nu sunt incidente în cauzã ºi, în consecinþã, nu poate reþine încãlcarea lor.
V. În sfârºit, Curtea reþine cã prevederile de lege criticate nu contravin art. 6 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, întrucât
acesta se referã exclusiv la soluþionarea în fond a cauzei,
el nefiind aplicabil unei proceduri derivate, cu caracter
derogatoriu, astfel cum este recuzarea.

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
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 31 alin. 1 ºi 2 ºi ale art. 34 alin. 1 ºi 2 din Codul de
procedurã civilã, excepþie ridicatã de Petre Ioan Datculescu în Dosarul nr. 8.412/2001 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia
a IV-a civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 17 septembrie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a activitãþilor de comerþ exterior
cu energie electricã
În temeiul art. 4, al art. 5 pct. 24, al art. 9 alin. (4) ºi (5) ºi al art. 91 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 29/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ
ANRE, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. 69
alin. (2) lit. j) ºi al art. 70 lit. c), e) ºi f) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi
termicã, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pieþei de energie,
în conformitate cu prevederile procesului-verbal al ºedinþei Comitetului de reglementare al Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei din data de 4 octombrie 2002,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Procedura de monitorizare a activitãþilor de comerþ exterior cu energie electricã, prevãzutã
în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Procedura prevãzutã la art. 1 se aplicã pe o
perioadã de 2 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. Ñ Societatea Comercialã ”OpcomÓ Ñ S.A.,
Compania Naþionalã ”TranselectricaÒ Ñ S.A., Societatea

Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A., precum ºi agenþii economici
producãtori ºi furnizori de energie electricã înregistraþi sau
care se vor înregistra la Societatea Comercialã ”OpcomÒ Ñ
S.A. vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Departamentul dezvoltarea pieþei de energie
din cadrul Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Energiei va urmãri respectarea prevederilor prezentului ordin de cãtre entitãþile implicate.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu
Bucureºti, 4 octombrie 2002.
Nr. 25.

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea Codului de conduitã a participanþilor la piaþa angro de energie electricã
În temeiul art. 69 alin. (2) lit. d) ºi al art. 70 lit. f) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind
energia electricã ºi termicã, al art. 5 pct. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul de dezvoltare a pieþei de energie,
în conformitate cu prevederile procesului-verbal al ºedinþei Comitetului de reglementare al Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei din data de 4 octombrie 2002,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Codul de conduitã a participanþilor
la piaþa angro de energie electricã, cuprins în anexa*) care
face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
publicãrii lui.

Art. 3. Ñ Participanþii la piaþa angro de energie electricã
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Departamentul dezvoltarea pieþei de energie
din cadrul Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Energiei va urmãri respectarea prevederilor prezentului ordin.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu
Bucureºti, 7 octombrie 2002.
Nr. 26.
*) Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul Energiei va pune anexa la dispoziþie agenþilor economici interesaþi, la cererea acestora.
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MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Procedurii ºi competenþelor de acordare a înlesnirilor la plata
creanþelor bugetare administrate de Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, aprobate prin Ordinul
ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale nr. 216/2002
În temeiul art. 29 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 491/2002, ºi al art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Procedura ºi competenþele de acordare a
înlesnirilor la plata creanþelor bugetare administrate de
Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, aprobate prin
Ordinul ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale
nr. 216/2002, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 337 din 21 mai 2002, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La capitolul II punctul 1 alineatul (1), litera a) va avea
urmãtorul cuprins:
”a) eºalonarea la platã pe un numãr de luni care
include ºi perioada de graþie, stabilit ca raport procentual
între totalul obligaþiilor ºi cifra de afaceri, astfel:
Ñ pânã la 5%
Ñ pânã la 12 luni
Ñ între 5% ºi 15%
Ñ pânã la 24 de luni
Ñ între 15% ºi 30%
Ñ pânã la 36 de luni
Ñ între 30% ºi 50%
Ñ pânã la 48 de luni
Ñ peste 50%
Ñ pânã la 60 de luni.
În totalul obligaþiilor prevãzute la art. 13 din ordonanþã,
astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 491/2002, intrã
totalul obligaþiilor bugetare datorate ºi neachitate, creditele
bancare nerambursate la scadenþã (mai puþin limitele de
creditare pentru contul curent) ºi furnizorii neachitaþi peste
termenele contractuale.
În cazul în care debitorul solicitã o perioadã de eºalonare mai micã decât perioada rezultatã în urma aplicãrii
punctajului sau nu solicitã perioadã de graþie, convenþia ºi
graficul se stabilesc în funcþie de opþiunea debitorului;Ò
2. La capitolul II punctul 1, dupã alineatul (6) se introduc alineatele (7) ºi (8) cu urmãtorul cuprins:
”(7) Debitorii care la data depunerii cererii de acordare
a înlesnirilor la platã înregistreazã obligaþii datorate ºi neachitate dupã data de 1 ianuarie 2002, inclusiv majorãri de
întârziere ºi penalitãþi de întârziere aferente acestora, precum ºi majorãri de întârziere ºi penalitãþi de întârziere aferente obligaþiilor restante la bugetul asigurãrilor sociale de
stat ºi la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj la data de
31 decembrie 2001, beneficiazã de eºalonarea la platã a
obligaþiilor datorate ºi neachitate dupã data de 1 ianuarie
2002, inclusiv a majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor
de întârziere aferente acestora, ºi de amânarea la platã
pânã la ultimul termen din eºalonare, în vederea reducerii
sau scutirii de la platã, în funcþie de punctajul obþinut, a
majorãrilor de întârziere ºi a penalitãþilor de întârziere aferente obligaþiilor restante la data de 31 decembrie 2001.
(8) Pentru majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de
întârziere aferente obligaþiilor restante la data de
31 decembrie 2001, datorate ºi neachitate dupã data de
8 aprilie 2002, data intrãrii în vigoare a ordonanþei, la cererea debitorilor se vor acorda eºalonãri la platã.Ò
3. La capitolul II punctul 3, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins, iar alineatul (2)
devine alineatul (3):
”(2) Majorãrile de întârziere ºi penalitãþile de întârziere
amânate în vederea reducerii, respectiv scutirii în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din ordonanþã, vor fi
reduse, respectiv scutite, la ultimul termen de platã din
eºalonare, dacã au fost respectate întocmai termenele de
platã ºi condiþiile în care aceasta a fost acordatã, sau la

data la care obligaþiile bugetare eºalonate la platã se sting
în totalitate, indiferent de modalitatea de stingere.Ò
4. La capitolul III punctul 1, alineatul (2) va avea
urmãtorul cuprins:
”(2) Pentru debitorii care se încadreazã în categoriile
menþionate la art. 9 alin. (2) din ordonanþã, de importanþã
naþionalã, precum ºi de importanþã zonalã semnificativã sau
afectaþi de calamitãþi, organul competent sã aprobe ºi sã
acorde înlesniri la platã este Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale.Ò
5. La capitolul III punctul 3 se introduce alineatul (3) cu
urmãtorul cuprins:
”(3) În cazul debitorilor care au beneficiat de înlesniri la platã,
iar acestea nu au fost respectate, cererea se înregistreazã
în Registrul special de evidenþã a solicitãrilor de înlesniri la
platã numai dupã ce debitorul va face dovada achitãrii
majorãrilor datorate în conformitate cu prevederile art. 83
din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1996, cu modificãrile ulterioare, calculate pânã la
data pierderii înlesnirilor.Ò
6. La capitolul IV punctul 2, dupã litera a) se introduce
litera a1) cu urmãtorul cuprins:
”a1) declaraþie pe propria rãspundere a reprezentantului
legal al societãþilor agricole, înfiinþate în conformitate cu
prevederile Legii nr. 36/1991 privind societãþile agricole ºi
alte forme de asociere în agriculturã, din care sã rezulte
structura asociaþilor, mobilitatea sediului ºi/sau a asociaþilor,
inclusiv menþiuni referitoare la declanºarea procedurii de
reorganizare sau faliment prevãzute de aceastã lege;Ò
7. La capitolul IV punctul 2, litera c) va avea urmãtorul
cuprins:
”c) referatul motivat, prevãzut la art. 9 alin. (3) din
ordonanþã, astfel cum a fost modificat prin Legea
nr. 491/2002, privind încadrarea debitorilor în una dintre
categoriile: de importanþã naþionalã, precum ºi de importanþã zonalã semnificativã sau afectaþi de calamitãþi, întocmit de organele teritoriale, avizat, dupã caz, de comisiile de
dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari ºi,
respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul
prefecturilor;Ò
8. La capitolul IV punctul 2, litera m) va avea urmãtorul
cuprins:
”m) situaþia privind soldurile conturilor de disponibilitãþi în
lei ºi în valutã ºi depozitele bancare, inclusiv pe unitãþi
plãtitoare, la data scadenþei obligaþiilor restante la bugetul
asigurãrilor sociale de stat ºi la bugetul asigurãrilor pentru
ºomaj, pentru care se solicitã înlesnire la platã, precum ºi
situaþia privind creditele curente ºi cele nerambursate la
scadenþã; situaþia va cuprinde cuantumul obligaþiilor bugetare la data scadenþei acestora în comparaþie cu soldul disponibilitãþilor în lei ºi în valutã, precum ºi cu diferenþele
neutilizate din limitele de creditare ºi depozitele bancare, la
aceeaºi datã;Ò
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9. La capitolul IV punctul 2, litera o) va avea urmãtorul
cuprins:
”o) situaþia privind totalul obligaþiilor restante înregistrate
în ultima balanþã de verificare întocmitã conform prevederilor legale, reprezentând obligaþii cãtre toate bugetele, credite bancare nerambursate la scadenþã (mai puþin limitele
de creditare pentru contul curent) ºi soldul furnizorilor
neachitaþi la termenele contractuale.Ò
10. La capitolul IV punctul 2, dupã litera q) se introduc
literele r) ºi s) cu urmãtorul cuprins, iar litera r) devine
litera t):
”r) declaraþie pe propria rãspundere privind obþinerea de
cãtre societate de venituri sezoniere, provenite din activitãþile pentru care fluxul principal al veniturilor se localizeazã în anumite perioade ale anului ºi care reprezintã
peste 50% din cifra de afaceri, potrivit ultimului bilanþ contabil;
s) la cererea motivatã a administratorului, cu
încuviinþarea judecãtorului-sindic, în proiectul planului de
reorganizare va fi cuprins tipul de înlesnire la platã care se
solicitã sã fie acordatã pentru obligaþiile datorate bugetului
asigurãrilor sociale de stat ºi bugetului asigurãrilor pentru
ºomaj;Ò
11. La capitolul VI punctul 5, litera c) va avea urmãtorul
cuprins:
”c) termenul general de soluþionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la platã la orice nivel de competenþã
este de 30 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii cererii
la organul competent. Termenul de 30 de zile curge de la
data primirii documentaþiei în formã completã.Ò
12. La capitolul VII punctul 1, litera a) va avea urmãtorul
cuprins:
”a) o sumã egalã cu douã rate medii din eºalonare,
reprezentând obligaþii eºalonate ºi majorãri calculate conform art. 83 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile
ulterioare, în cazul eºalonãrilor la platã; în situaþia în care
numãrul de rate din eºalonare este mai mic de 12,
garanþia va fi constituitã la nivelul unei rate medii din
eºalonare;Ò
13. La capitolul IX punctul 5, dupã alineatul (2) se introduc alineatele (3) ºi (4) cu urmãtorul cuprins:
”(3) În situaþia în care, ulterior încheierii convenþiei, se
constatã cã sumele ºi celelalte informaþii care au stat la
baza analizei cererii de acordare a înlesnirilor la platã au

fost eronate ºi au implicaþii majore în conþinutul convenþiei
încheiate, pe baza documentelor care atestã aceastã
situaþie organul competent care a aprobat înlesnirea la
platã anuleazã convenþia.
(4) Anularea convenþiei va fi comunicatã atât debitorului,
cât ºi organului teritorial la care acesta este înregistrat ca
plãtitor de contribuþii. În aceastã situaþie documentaþia va fi
completatã în mod corespunzãtor ºi va fi reanalizatã în
vederea acordãrii înlesnirii la platã.Ò
14. La anexa nr. 1 (Fiºa de analizã a dosarului de înlesniri la plata creanþelor la bugetul asigurãrilor sociale de
stat ºi bugetul asigurãrilor pentru ºomaj) capitolul II, dupã
punctul 30 textul notei va avea urmãtorul cuprins:
”Notã: datele prevãzute la punctele 9, 13, 14, 15, 16,
29 ºi 30 din acest capitol se prezintã pe fiecare unitate
plãtitoare de contribuþii cu precizarea organului teritorial
unde aceasta este înregistratã ca plãtitoare de contribuþii.Ò
15. La anexa nr. 2 (Referat privind calcularea punctajului final în vederea acordãrii înlesnirilor la plata obligaþiilor
la bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi bugetul
asigurãrilor pentru ºomaj) capitolul III, în tabelul de la
punctul 4 nr. crt. 5 ºi 6 vor avea urmãtorul cuprins:
”Majorãri de întârziere aferente contribuþiei de asigurãri
pentru ºomaj a angajatoruluiÒ ºi, respectiv, ”Penalitãþi de
întârziere aferente contribuþiei de asigurãri pentru ºomaj a
angajatoruluiÒ.
Art. II. Ñ Cererile de acordare a înlesnirilor la plata
obligaþiilor restante la bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi
la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, depuse ºi
nesoluþionate la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin,
se soluþioneazã conform prevederilor acestuia.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi adus la îndeplinire de
Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, Casa Naþionalã de
Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, precum ºi de
direcþiile generale de muncã ºi solidaritate socialã judeþene,
Direcþia generalã de muncã ºi solidaritate socialã a municipiului Bucureºti, casele judeþene de pensii, Casa de pensii
a municipiului Bucureºti, agenþiile judeþene pentru ocuparea
forþei de muncã, Agenþia pentru ocuparea forþei de muncã
a municipiului Bucureºti.
Art. IV. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Bucureºti, 7 octombrie 2002.
Nr. 415.
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