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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Steaua României în grad de Mare Cruce
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6
lit. A pct. I ºi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu modificãrile ulterioare,
în semn de înaltã apreciere pentru sprijinirea eforturilor de integrare euroatlanticã ale României, atât în perioada
cât a îndeplinit funcþia de prim-ministru al Republicii Portugheze, cât ºi în prezent, ca preºedinte în exerciþiu al
Internaþionalei Socialiste,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua
României în grad de Mare Cruce Excelenþei sale domnului

Antonio Manuel de Oliveira Guterres, preºedintele
Internaþionalei Socialiste.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 17 martie 2003.
Nr. 142.
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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 67
din 13 februarie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 40 alin. 2
din Codul de procedurã penalã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Iuliana Nedelcu
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. 40 alin. 2 din Codul de procedurã penalã,
excepþie ridicatã din oficiu de Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia
a II-a penalã în Dosarul nr. 4.733/2001 al acelei instanþe.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
6 februarie 2003 ºi au fost consemnate în încheierea din
aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 13 februarie 2003.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 martie 2002, pronunþatã în Dosarul
nr. 4.733/2001, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a II-a penalã a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 40 alin. 2 din Codul de
procedurã penalã, excepþie ridicatã din oficiu de instanþa de
judecatã într-un proces de insultã ºi calomnie pornit la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate Sorin Roºca Stãnescu
împotriva inculpatului Ilie Merce. În cauza în care a fost ridicatã excepþia inculpatul a dobândit calitatea de deputat dupã
pornirea procesului penal.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se susþine
cã dispoziþia din art. 40 alin. 2 din Codul de procedurã penalã
este contrarã tezei a doua din art. 69 alin. (1) din Constituþie,
care prevede cã în cazul în care inculpatul are calitatea de
deputat competenþa aparþine Curþii Supreme de Justiþie, fãrã a
distinge dupã cum aceastã calitate a persoanei a fost
dobânditã înainte sau dupã sãvârºirea infracþiunii. Se mai
aratã cã dispoziþia legalã criticatã este contrarã ºi prevederilor
art. 16 alin. (1) din Constituþie, referitoare la egalitatea
cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice.
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. De asemenea, în
conformitate cu dispoziþiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu
modificãrile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al
instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
este neîntemeiatã. În susþinerea acestui punct de vedere se
aratã cã dispoziþia legalã criticatã vizeazã competenþa ratione
personae în cazul schimbãrii calitãþii inculpatului intervenite în
cursul judecãrii.
Prin art. 69 alin. (1) din Constituþie, sub titulatura de imunitate parlamentarã, au fost reglementate douã mãsuri de

protecþie a deputaþilor ºi senatorilor pe durata exercitãrii mandatului: cea dintâi constã în interzicerea reþinerii, arestãrii, percheziþionãrii sau trimiterii în judecatã penalã ori
contravenþionalã fãrã încuviinþarea Camerei din care fac parte;
cea de a doua se referã la competenþa de judecatã a Curþii
Supreme de Justiþie în cazul parlamentarului trimis în judecatã
penalã ori contravenþionalã. Rezultã cã aceastã din urmã tezã
reprezintã o continuare a celei dintâi, care reglementeazã activitãþile pentru care deputatul sau senatorul beneficiazã de imunitate, precum ºi procedura ridicãrii acesteia. Astfel,
competenþa de judecatã aparþine Curþii Supreme de Justiþie în
cazurile prevãzute în teza întâi, adicã dupã parcurgerea procedurii de ridicare a imunitãþii parlamentare. Dacã legiuitorul
constituant ar fi dorit sã extindã imunitatea parlamentarã ºi
dupã momentul trimiterii în judecatã, ar fi fãcut-o în mod explicit, textele referitoare la imunitatea parlamentarã cuprinzând
enumerãri limitative ºi, prin urmare, de strictã interpretare.
Pe de altã parte, art. 16 alin. (1) din Constituþie prevede
cã cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor fãrã privilegii ºi discriminãri. În realitate, ceea ce se protejeazã prin intermediul art. 69 alin. (1) din Constituþie nu este persoana fizicã,
întrucât aceasta ar contraveni principiului egalitãþii în drepturi
a cetãþenilor, ci mandatul pe care aceastã persoanã îl deþine.
În consecinþã, se aratã cã art. 40 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, referitor la menþinerea competenþei instanþei, indiferent de schimbarea calitãþii inculpatului, nu contravine
dispoziþiilor art. 16 alin. (1) ºi ale art. 69 alin. (1) teza a doua
din Constituþie. Se invocã în acest sens ºi deciziile Curþii
Constituþionale nr. 96 din 21 martie 2002 ºi nr. 235 din
10 septembrie 2002.
Avocatul Poporului aratã cã prevederile art. 69 alin. (1)
din Constituþie instituie regula potrivit cãreia senatorii ºi
deputaþii pot fi trimiºi în judecatã numai cu încuviinþarea
Camerei din care fac parte, dupã ascultarea acestora, iar
competenþa de judecatã aparþine Curþii Supreme de Justiþie. În
ceea ce priveºte data comiterii faptei, dispoziþiile constituþionale
nu cuprind nici o condiþie restrictivã în acest sens, de unde
rezultã cã deputaþii ºi senatorii vor fi judecaþi de cea mai
înaltã instanþã din sistemul judiciar. Scopul reglementãrii din
art. 69 alin. (1) din Constituþie, se aratã în continuare, este
acela de a proteja pe parlamentari, pe durata exercitãrii mandatului, împotriva eventualelor abuzuri sau ºicane de ordin
judiciar, de naturã sã le ºtirbeascã independenþa în îndeplinirea misiunii cu care au fost învestiþi de electorat ºi sã submineze prestigiul Parlamentului. De asemenea, se apreciazã cã
în cazul în care de la data sãvârºirii faptei ºi pânã în prezent
calitatea unei persoane fizice s-a schimbat, aceasta devenind
parlamentar, conform art. 29 pct. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã, competenþa de judecatã a faptelor sãvârºite de
persoana în cauzã trebuie sã revinã Curþii Supreme de
Justiþie. Instanþa supremã însã nu poate sã pãºeascã la judecarea cauzei decât dacã sunt respectate condiþiile art. 69
alin. (1) din Constituþie.
În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 40 alin. 2 din Codul de
procedurã penalã, se apreciazã cã acestea sunt în contradicþie
cu art. 29 pct. 1 lit. a) din acelaºi cod, potrivit cãruia Curtea
Supremã de Justiþie judecã în primã instanþã faptele sãvârºite
de senatori ºi deputaþi. O asemenea situaþie s-a creat pentru
cã textul art. 40 alin. 2 din Codul de procedurã penalã a sub-

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 178/21.III.2003
zistat modificãrilor aduse pânã în prezent Codului de procedurã penalã. În aceste condiþii, se aratã cã prevederile art. 40
alin. 2 din Codul de procedurã penalã pot fi considerate constituþionale numai dacã sunt interpretate în sensul cã schimbarea calitãþii persoanei fizice în parlamentar atrage, în mod
obligatoriu, stabilirea competenþei de judecatã a Curþii
Supreme de Justiþie.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, republicatã, 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. 40 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, care
au urmãtorul cuprins: ”Dobândirea calitãþii dupã sãvârºirea
infracþiunii nu determinã schimbarea competenþei.Ò
În susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate autorul acesteia a invocat încãlcarea dispoziþiilor art. 16 alin. (1) ºi ale
art. 69 alin. (1) din Constituþie, care au urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
Ñ Art. 69 alin. (1): ”Deputatul sau senatorul nu poate fi
reþinut, arestat, percheziþionat sau trimis în judecatã, penalã ori
contravenþionalã, fãrã încuviinþarea Camerei din care face parte,
dupã ascultarea sa. Competenþa de judecatã aparþine Curþii
Supreme de Justiþie.Ò
Curtea constatã cã prin art. 69 alin. (1) din Constituþie, sub
titulatura de Imunitatea parlamentarã, au fost reglementate
douã categorii de mãsuri de protecþie a deputaþilor ºi senatorilor, pe durata exercitãrii mandatului, împotriva eventualelor
abuzuri sau ºicane de ordin judiciar, de naturã sã le ºtirbeascã independenþa în îndeplinirea misiunii cu care au fost
învestiþi de electorat ºi sã submineze prestigiul Parlamentului.
Cea dintâi mãsurã de protecþie constã în interzicerea
reþinerii, arestãrii, percheziþionãrii sau trimiterii în judecatã,
penalã sau contravenþionalã, a unui deputat sau senator, fãrã
încuviinþarea Camerei din care face parte. Aceastã mãsurã are
ca scop sã împiedice ca un parlamentar sã fie privat de posibilitatea de a-ºi exercita mandatul ca urmare a unor proceduri
judiciare represive ºi arbitrare, inspirate din motive politice.
Enumerând mãsurile judiciare supuse încuviinþãrii, textul
constituþional nu face nici o distincþie în privinþa datei comiterii
faptelor ce justificã luarea acestor mãsuri, de unde rezultã cã
el se aplicã atât în cazul infracþiunilor ºi al contravenþiilor
comise de un deputat ori de un senator în perioada exercitãrii
mandatului, cât ºi în cazul celor sãvârºite înainte de dobândirea calitãþii de parlamentar. Esenþial în definirea imunitãþii parlamentare este momentul luãrii mãsurii judiciare Ñ moment
care trebuie sã se plaseze în mod obligatoriu în interiorul
duratei mandatului Ñ, ºi nu data comiterii faptei care a generat mãsura, datã care poate sã fie anterioarã alegerii celui în
cauzã în rândul membrilor Parlamentului.
Pe de altã parte, în înþelesul aceluiaºi text constituþional,
parlamentarul care a fost trimis în judecatã înainte de
dobândirea mandatului poate sã fie judecat în continuare Ñ
adicã în timpul exercitãrii mandatului Ñ fãrã sã fie necesarã
ridicarea imunitãþii lui.
Cea de a doua mãsurã de protecþie constã în stabilirea
competenþei de judecatã a Curþii Supreme de Justiþie, în cazul
deputatului sau senatorului trimis în judecatã, penalã sau
contravenþionalã. Caracterul protector al acestei norme se
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relevã în aceea cã parlamentarul trimis în judecatã este scos
de sub jurisdicþia instanþei cãreia i-ar reveni competenþa
potrivit regulilor generale Ñ fiind apãrat în acest fel de presiunile ºi de vrãjmãºiile locale Ñ ºi i se dã posiblitatea de a fi
judecat de Curtea Supremã de Justiþie, care, în raport cu
poziþia pe care o deþine în sistemul judiciar, prezintã cele mai
înalte garanþii de independenþã ºi imparþialitate.
Având în vedere faptul cã art. 69 alin. (1) din Constituþie
nu face nici o distincþie, rezultã cã textul se referã la toate
cazurile în care un parlamentar este judecat în timpul exercitãrii mandatului sãu pentru o faptã penalã sau
contravenþionalã, indiferent de data la care a fost sesizatã
instanþa Ñ înainte sau dupã dobândirea de cãtre fãptuitor a
calitãþii de deputat sau senator.
Acest înþeles al prevederilor art. 69 alin. (1) din Constituþie
rezultã, în egalã mãsurã, din scopul reglementãrii, cãci ar fi
lipsit de raþiune sã se admitã cã legiuitorul constituant a
urmãrit asigurarea unei judecãþi imparþiale numai pentru parlamentarii trimiºi în judecatã în timpul exercitãrii mandatului, iar
nu ºi pentru cei ce se aflã în curs de judecatã în perioada
exercitãrii mandatului, în temeiul unor acþiuni judiciare pornite
anterior.
În aceste condiþii, aºa cum se reþine ºi în punctul de
vedere comunicat de Avocatul Poporului, prevederile art. 40
alin. 2 din Codul de procedurã penalã pot fi considerate constituþionale numai dacã sunt aplicate în sensul cã schimbarea
calitãþii persoanei fizice în parlamentar atrage, în mod obligatoriu, stabilirea competenþei de judecatã a Curþii Supreme de
Justiþie.
Prevederile art. 69 alin. (1) din Constituþia României, privind competenþa Curþii Supreme de Justiþie, constituie norme
de procedurã penalã cu statut constituþional. Poziþia supremã
a Constituþiei în ierarhia actelor normative are drept consecinþã
ºi faptul cã legile ºi celelalte acte cu caracter normativ nu trebuie sã contravinã Legii fundamentale.
Pe de altã parte, Curtea constatã cã este întemeiatã ºi
opinia instanþei de judecatã care a ridicat din oficiu excepþia
de neconstituþionalitate, în sensul cã dispoziþiile art. 40 alin. 2
din Codul de procedurã penalã contravin principiului egalitãþii
în drepturi a persoanelor aflate în aceeaºi situaþie juridicã,
prevãzut în art. 16 alin. (1) din Constituþie.
Tot astfel cum principiul inviolabilitãþii parlamentare, consacrat prin prima tezã a art. 69 alin. (1) din Constituþie, apãrã,
deopotrivã, mandatul parlamentar, independenþa Parlamentului,
dar ºi persoana titularului mandatului, norma de competenþã
materialã stabilitã prin teza a doua a aceluiaºi text
constituþional este menitã sã apere nu numai mandatul senatorului sau deputatului judecat pentru o faptã penalã, ci ºi persoana parlamentarului aflat în situaþia de inculpat într-un
proces penal.
Or, în condiþiile în care membrii Parlamentului au acelaºi
statut juridic, compus din aceleaºi drepturi ºi obligaþii, judecarea unora dintre aceºtia de cãtre Curtea Supremã de
Justiþie, iar a altora de cãtre instanþe inferioare Ñ luând în
considerare numai data trimiterii în judecatã, irelevantã sub
aspectul protecþiei judiciare la care sunt îndreptãþiþi în mod
egal toþi parlamentarii Ñ este vãdit discriminatorie ºi deci
contrarã prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituþie.
În consecinþã, revenind asupra jurisprudenþei anterioare
(deciziile nr. 96/2002 ºi nr. 235/2002, publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 9 mai 2002 ºi, respectiv, nr. 750 din 15 octombrie 2002), Curtea constatã cã
dispoziþiile art. 40 alin. 2 din Codul de procedurã penalã contravin prevederilor art. 69 alin. (2) din Constituþie, în mãsura
în care sunt înþelese ºi aplicate în sensul cã senatorii ºi
deputaþii vor fi judecaþi de alte instanþe decât Curtea Supremã
de Justiþie în cazurile în care sesizarea instanþei a avut loc
anterior datei dobândirii mandatului de parlamentar, urmând ca
în aceste cazuri sã se aplice direct norma de procedurã consacratã prin Legea fundamentalã.
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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 ºi al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Admite excepþia de neconstituþionalitate ridicatã din oficiu de Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a II-a penalã în Dosarul
nr. 4.733/2001 al acelei instanþe ºi constatã cã dispoziþiile art. 40 alin. 2 din Codul de procedurã penalã sunt neconstituþionale
în mãsura în care sunt înþelese ºi aplicate în sensul cã senatorii ºi deputaþii vor fi judecaþi de alte instanþe decât Curtea
Supremã de Justiþie în cazurile în care sesizarea instanþei a avut loc anterior datei dobândirii mandatului de parlamentar.
Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 13 februarie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

OPINIE

SEPARATÃ

Apreciem ca fiind greºitã soluþia adoptatã cu votul majoritãþii membrilor Curþii Constituþionale prin Decizia nr. 67 din
13 februarie 2003, considerând cã nici în prezenta cauzã nu
s-au evidenþiat elemente noi, de naturã sã justifice reconsiderarea jurisprudenþei Curþii, concretizate în deciziile nr. 96/2002
ºi nr. 235/2002. Pe baza considerentelor reþinute în deciziile
anterioare, continuãm sã apreciem cã dispoziþiile art. 40 alin. 2
din Codul de procedurã penalã nu sunt contrare unor prevederi sau principii constituþionale.
Dispoziþiile legale supuse controlului de constituþionalitate
prevãd cã ”Dobândirea calitãþii dupã sãvârºirea infracþiunii nu
determinã schimbarea competenþeiÒ. Exceptarea de la aplicarea
acestor dispoziþii legale a parlamentarilor înseamnã instituirea
unui tratament juridic diferenþiat faþã de celelalte persoane
care, dupã sãvârºirea infracþiunii, dobândesc calitatea ce determinã competenþa altei instanþe judecãtoreºti. Or, un asemenea
tratament juridic diferenþiat este contrar prevederilor art. 16
alin. (1) din Constituþie.
Considerãm cã soluþia adoptatã prin Decizia nr. 67/2003 nu
este conformã nici cu prevederile art. 69 alin. (1) din
Constituþie, cel puþin în privinþa persoanelor care au fost trimise în judecatã înainte de dobândirea calitãþii de parlamentar.
Dispoziþiile art. 69 alin. (1) din Constituþie reprezintã mãsuri de
protecþie a senatorilor ºi a deputaþilor împotriva unor eventuale
acte procedurale penale abuzive, de naturã sã împiedice exercitarea liberã a mandatului de parlamentar.
Este adevãrat cã aceste dispoziþii constituþionale nu disting
în raport cu data sãvârºirii infracþiunii ori a contravenþiei, dar
au în vedere ipoteza în care o persoanã urmeazã a fi
reþinutã, arestatã, percheziþionatã sau trimisã în judecatã, penalã
ori contravenþionalã, atunci când are calitatea de senator sau
de deputat. Condiþionarea luãrii vreuneia dintre mãsurile enumerate de încuviinþarea Camerei din care face parte persoana
vizatã are menirea de a asigura controlul parlamentar asupra
justificãrii legale a mãsurii preconizate. Camerele Parlamentului
nu au însã dreptul constituþional de a se pronunþa asupra

mãsurii luate înainte ca persoana respectivã sã fi dobândit
calitatea de senator sau de deputat.
Competenþa de judecatã a Curþii Supreme de Justiþie este
prevãzutã de acelaºi alin. (1) al art. 69 din Constituþie. Astfel,
aceastã dispoziþie poate fi aplicatã numai în corelare cu tezele
anterioare, respectiv în situaþia în care Camera competentã a
Parlamentului a încuviinþat trimiterea în judecatã a unui senator sau deputat.
Considerãm cã dispoziþiile art. 40 alin. 2 din Codul de procedurã penalã nu instituie nici o discriminare neconstituþionalã
între parlamentari. Persoana care a fost trimisã în judecatã
penalã anterior dobândirii calitãþii de senator sau de deputat
se aflã într-o situaþie obiectiv ºi esenþial diferitã faþã de persoana care urmeazã a fi trimisã în judecatã dupã ce a
dobândit aceastã calitate. Conform jurisprudenþei constante a
Curþii Constituþionale, ca ºi celei a Curþii Europene a
Drepturilor Omului, situaþia diferitã a unor categorii de persoane nu numai cã justificã, ci chiar impune tratamentul juridic
diferenþiat.
Dispoziþia tezei finale a art. 69 alin. (1) din Constituþie constituie, într-adevãr, o normã proceduralã derogatorie, care se
impune a fi aplicatã în mod direct, dar numai cu privire la
competenþa de judecatã a senatorilor sau a deputaþilor a cãror
trimitere în judecatã este condiþionatã de încuviinþarea Camerei
din care fac parte.
Ideea cã stabilirea competenþei de judecatã a Curþii
Supreme de Justiþie reprezintã o garanþie de independenþã ºi
de imparþialitate pare a pune sub semnul întrebãrii independenþa ºi imparþialitatea celorlalte instanþe judecãtoreºti. Or,
potrivit prevederilor art. 123 alin. (2) toþi judecãtorii, indiferent
de instanþa judecãtoreascã la care sunt numiþi, sunt independenþi ºi se supun numai legii, iar judecata imparþialã este
impusã atât de principiile constituþionale, cât ºi de prevederile
art. 6 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, orice abatere urmând a fi îndreptatã
pe calea controlului judiciar.

Judecãtor,
prof. univ. dr. Costicã Bulai

Judecãtor,
Kozsok‡r G‡bor
Judecãtor,
prof. univ. dr. Ioan Vida
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acoperirea unor cheltuieli rezultate în urma efectuãrii unor tratamente medicale
în strãinãtate
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 5 alin. (1) lit. h) ºi alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 366/2001, cu modificãrile ulterioare, ºi având în vedere prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 374/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se autorizeazã Ministerul Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale sã suporte suma totalã de 34.912,28 euro
dupã cum urmeazã:
a) suma de 30.000 euro pentru copilul Andrii Anastasia
Gabriela din satul Ionãºeni, comuna Truºeºti, judeþul
Botoºani;
b) suma de 4.912,28 euro pentru domnul Mihail Andrei
Adrian din municipiul Bucureºti, str. Octavian Goga nr. 24.
(2) Sumele se vor acorda în lei, din bugetul Ministerului
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, prin direcþiile generale de
muncã ºi solidaritate socialã ale judeþului Botoºani ºi a
municipiului Bucureºti, la cursul de schimb valutar al Bãncii
Naþionale a României din ziua lucrãtoare precedentã
efectuãrii deschiderii de credite bugetare.
(3) Deschiderea de credite bugetare corespunzãtoare
sumelor prevãzute la alin. (1) se va realiza pe baza

documentaþiei elaborate ºi transmise de Ministerul Sãnãtãþii
ºi Familiei.
(4) Sumele aprobate vor fi transferate de cãtre Direcþia
generalã de muncã ºi solidaritate socialã a judeþului
Botoºani Direcþiei de sãnãtate publicã a judeþului Botoºani,
respectiv de cãtre Direcþia generalã de muncã ºi solidaritate socialã a municipiului Bucureºti Direcþiei de sãnãtate
publicã a municipiului Bucureºti, care vor efectua plata pe
baza documentelor justificative.
Art. 2. Ñ Fundamentarea sumelor solicitate ºi justificarea celor utilizate pentru efectuarea tratamentelor medicale
în strãinãtate revin Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, prin
Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Botoºani ºi, respectiv, prin Direcþia de sãnãtate publicã a municipiului
Bucureºti, care vor efectua plata ºi vor certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorii de servicii
medicale din strãinãtate.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 13 martie 2003.
Nr. 271.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureºti a Galei turismului românesc
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea la Bucureºti a Galei
turismului românesc, în data de 24 martie 2003.
Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente desfãºurãrii acþiunii
prevãzute la art. 1, în sumã totalã de 1.700.000 mii lei, se

suportã din bugetul aprobat pe anul 2003 Ministerului
Turismului la capitolul 69.01 ”Alte acþiuni economiceÒ, titlul
”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ, în cadrul Programului de
marketing ºi promovare turisticã.
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Art. 3. Ñ Utilizarea sumei alocate pentru desfãºurarea
acþiunii prevãzute la art. 1 se face cu respectarea

prevederilor legale, conform devizului prezentat în anexa*)
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 13 martie 2003.
Nr. 272.
*) Anexa se comunicã Ministerului Turismului.

ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Instrucþiunilor nr. 1/2003 privind autorizarea societãþilor de valori mobiliare
ca societãþi de servicii de investiþii financiare
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) ºi (3) ºi ale art. 8 din Statutul Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare, aprobat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 25/2002, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 514/2002,
în baza prevederilor art. 185 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare,
serviciile de investiþii financiare ºi pieþele reglementate, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 525/2002,
în conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul nr. 3/2002 privind autorizarea ºi funcþionarea societãþilor
de servicii de investiþii financiare,
în baza hotãrârii Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare din ºedinþa din data de 4 martie 2003,
preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ La data prezentului ordin se aprobã
Instrucþiunile nr. 1/2003 privind autorizarea societãþilor de
valori mobiliare ca societãþi de servicii de investiþii financiare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Instrucþiunile menþionate la art. 1 intrã în
vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia intermediari din cadrul Direcþiei generale piaþã de capital ºi Secretariatul general vor asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare,
prof. univ. dr. Gabriela Anghelache
Bucureºti, 10 martie 2003.
Nr. 7.
ANEXÃ

I N S T R U C Þ I U N I L E Nr. 1/2003
privind autorizarea societãþilor de valori mobiliare ca societãþi de servicii de investiþii financiare
Art. 1. Ñ Prezentele instrucþiuni stabilesc procedurile de
autorizare a societãþilor de valori mobiliare ca societãþi de
servicii de investiþii financiare ºi a agenþilor de valori mobiliare ca agenþi pentru servicii de investiþii financiare, în conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2002*) privind autorizarea ºi funcþionarea societãþilor de servicii de investiþii
financiare, denumit în continuare Regulamentul nr. 3/2002.
Art. 2. Ñ (1) În vederea autorizãrii societãþilor de valori
mobiliare ca societãþi de servicii de investiþii financiare, acestea au obligaþia ca pânã la data de 9 aprilie 2003 sã solicite
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare urmãtoarele:

a) modificarea obiectului de activitate, în sensul autorizãrii
activitãþilor ce pot fi desfãºurate corespunzãtor nivelului de
capital social autorizat de Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare, cu respectarea dispoziþiilor art. 149 alin. (2) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiþii financiare ºi pieþele reglementate, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 525/2002, ale
art. 4 alin. (2) din Regulamentul nr. 3/2002, precum ºi ale
art. 22 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 27/2002
privind pieþele reglementate de mãrfuri ºi instrumente financiare derivate, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 512/2002,
dupã caz;

*) Regulamentul nr. 3/2002 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 30 ianuarie 2003.
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b) modificarea denumirii, în cazul în care sintagma societate
de valori mobiliare este inclusã în denumirea societãþii.
(2) Cererea de autorizare a modificãrilor prevãzute la
alin. (1) va fi însoþitã de urmãtoarele documente:
a) hotãrârea organului statutar;
b) actul adiþional la actul constitutiv sau actul constitutiv al
societãþii de valori mobiliare, actualizat cu toate modificãrile
la zi, în original ori în copie legalizatã.
(3) Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare va decide cu
privire la autorizarea modificãrilor prevãzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii ºi a documentelor prevãzute la alin. (2).
Art. 3. Ñ (1) Societãþile de valori mobiliare au obligaþia
ca, în termen de maximum 60 de zile de la data eliberãrii
deciziei prevãzute la art. 2 alin. (3), sã solicite autorizaþia de
funcþionare ca societate de servicii de investiþii financiare,
depunând în acest sens o cerere însoþitã de certificatul de
înregistrare de menþiuni ºi certificatul de înregistrare, dupã
caz, eliberate de Oficiul registrului comerþului, precum ºi de
dovada achitãrii în contul Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare a tarifului prevãzut la pct. 5.2 din anexa la
Regulamentul nr. 5/2002*) privind modul de încasare ºi de
gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanþeazã
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare.
(2) Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare va decide cu
privire la emiterea autorizaþiei de funcþionare ca societate de
servicii de investiþii financiare, în termen de maximum 20 de
zile de la data depunerii cererii ºi a documentelor prevãzute la
alin. (1).
Art. 4. Ñ (1) Societãþile de servicii de investiþii financiare
vor depune la Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare, pânã
cel târziu la data de 9 septembrie 2003, în vederea
încadrãrii în prevederile Regulamentului nr. 3/2002, urmãtoarele documente:
a) actul constitutiv al societãþii de servicii de investiþii
financiare, în original sau în copie legalizatã, actualizat cu
toate modificãrile la zi, în cazul în care acesta nu a fost
depus, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b);
b) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administraþie
ºi ai conducerii executive:
1. curriculum vitae;
2. copie legalizatã a actului de identitate;
3. certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 3 luni
anterior depunerii cererii ºi certificat fiscal eliberat cu cel mult
15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie
legalizatã;
4. declaraþie pe propria rãspundere, sub semnãturã olografã, din care sã reiasã cã nu încalcã prevederile Legii
nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu
modificãrile ulterioare, ale Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 28/2002, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 525/2002, ºi ale reglementãrilor legale în vigoare în
legãturã cu activitãþile de servicii de investiþii financiare;
5. declaraþie pe propria rãspundere, sub semnãturã olografã, care trebuie sã cuprindã toate deþinerile directe sau
indirecte, individuale ºi/sau în legãturã cu alte persoane
implicate, în orice societate comercialã deþinutã public sau
închisã;
c) pentru acþionarii persoane juridice care deþin un procent de cel puþin 5% din capitalul social al societãþii de servicii de investiþii financiare:
1. certificat care sã ateste data înmatriculãrii, reprezentanþii statutari, obiectul de activitate ºi capitalul social, eliberat
de oficiul registrului comerþului cu cel mult 30 de zile anterior
depunerii cererii, pentru persoanele juridice române, sau de
autoritatea similarã din þara în care este înregistratã ºi
funcþioneazã persoana juridicã strãinã;
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2. structura acþionariatului sau a asociaþilor pânã la nivelul
persoanelor fizice;
3. ultimul bilanþ contabil, înregistrat la administraþia financiarã, pentru persoanele juridice române, sau la autoritatea
fiscalã naþionalã din þara de origine, pentru persoanele juridice strãine, certificat de auditori financiari;
d) pentru acþionarii persoane fizice care deþin un procent
de cel puþin 5% din capitalul social al societãþii de servicii
de investiþii financiare:
1. certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 3 luni
anterior depunerii cererii de autorizare ºi certificat fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizatã;
2. copie legalizatã a actului de identitate;
e) declaraþie pe propria rãspundere, sub semnãturã olografã, pentru acþionarii persoane fizice sau juridice care deþin
mai mult de 5% din capitalul social al societãþii de servicii
de investiþii financiare, care sã cuprindã toate deþinerile
directe sau indirecte, individuale ºi/sau împreunã cu persoane
cu care acþioneazã în mod concertat, în orice societate
comercialã deþinutã public sau închisã;
f) regulamentul de organizare ºi funcþionare, regulamentul
de ordine interioarã ºi procedurile de lucru în cadrul societãþii de
servicii de investiþii financiare, astfel încât acestea sã asigure:
1. confidenþialitatea datelor ºi informaþiilor referitoare la
clienþii societãþii de servicii de investiþii financiare;
2. confidenþialitatea tranzacþiilor ºi serviciilor furnizate
clienþilor;
3. desfãºurarea în cadrul unor departamente separate
funcþional a activitãþilor ce pot conduce la apariþia unor conflicte de interese între societatea de servicii de investiþii
financiare ºi clienþii sãi sau între clienþii acesteia;
g) lista cuprinzând specimenele de semnãturi pentru
reprezentanþii societãþii de servicii de investiþii financiare în
relaþia cu Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare;
h) copie legalizatã a actului care atestã deþinerea cu titlu
legal a spaþiului destinat sediului social necesar funcþionãrii
societãþii de servicii de investiþii financiare. În termen de
15 zile de la data expirãrii actului de spaþiu societatea de
servicii de investiþii financiare are obligaþia sã transmitã
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare actul reînnoit care
atestã deþinerea cu titlu legal a spaþiului destinat sediului
social sau o notificare din care sã reiasã valabilitatea actului
iniþial. Nu se acceptã contracte de asociere în participaþie ca
dovadã a deþinerii spaþiului destinat sediului social. În cazul
contractului de subînchiriere se va prezenta declaraþia în
formã scrisã a proprietarului care consimte cu privire la destinaþia spaþiului subînchiriat, însoþitã de copia legalizatã a
contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscalã;
i) pentru sediile secundare ale societãþii (agenþii sau
sucursale) Ñ documentele prevãzute la art. 43 lit. c), d) ºi
e) din Regulamentul nr. 3/2002;
j) orice alte documente pe care Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare le poate solicita.
(2) În situaþia în care acþionarul persoanã juridicã este o
societate comercialã deþinutã public ºi este cotatã pe una
dintre pieþele reglementate recunoscute de Comisia Naþionalã
a Valorilor Mobiliare, pentru îndeplinirea cerinþei prevãzute la
alin. (1) lit. c) pct. 2 se va prezenta numai lista acþionarilor
care au deþineri de cel puþin 10% la data depunerii cererii.
(3) Nerespectarea termenului prevãzut la alin. (1) atrage
retragerea autorizaþiei de funcþionare a societãþii de servicii
de investiþii financiare ºi/sau a sediilor secundare ale acesteia.
Art. 5. Ñ (1) Societãþile de servicii de investiþii financiare
care au incluse în obiectul de activitate servicii de brokeraj
pe pieþele reglementate de mãrfuri vor putea presta aceste

*) Regulamentul nr. 5/2002 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 30 ianuarie 2003.
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servicii numai dupã îndeplinirea condiþiilor prevãzute de
Regulamentul Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare
nr. 4/2002 privind pieþele reglementate de mãrfuri ºi instrumente financiare derivate ºi depunerea la Comisia Naþionalã
a Valorilor Mobiliare a urmãtoarelor documente:
a) dovada deþinerii cu titlu legal de software de
tranzacþionare la bursele de mãrfuri, de software de back
office ºi de compensare;
b) acordul societãþii de bursã privind operarea pe pieþele
reglementate administrate de cãtre aceasta, din care sã
rezulte cã societatea de servicii de investiþii financiare deþine
dreptul de tranzacþionare la bursa de mãrfuri respectivã ºi
îndeplineºte condiþiile de operare la aceasta;
c) contractul de compensare-decontare încheiat cu o casã
de compensaþie autorizatã de Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare sau contractul încheiat cu un membru compensator,
în copie;
d) dovada constituirii fondului individual ºi a fondului
comun de garantare;
e) dovada absolvirii unui curs de pregãtire profesionalã
organizat de bursele de mãrfuri, pentru directorul executiv
responsabil cu activitatea de servicii de brokeraj desfãºuratã
de societatea de servicii de investiþii financiare;
f) procedurile de lucru ºi de supraveghere internã a activitãþii de servicii de brokeraj;
g) declaraþie pe propria rãspundere, în original, a reprezentantului legal al societãþii de servicii de investiþii financiare, din care sã rezulte cã aceasta respectã prevederile
legale în vigoare aplicabile pieþelor reglementate de mãrfuri
ºi instrumente financiare derivate;
h) documentaþia necesarã, conform art. 46, 47, 84 ºi 85
din Regulamentul Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare
nr. 4/2002, pentru autorizarea a cel puþin 2 brokeri ºi, respectiv, a unui membru al compartimentului de control intern
responsabil cu supravegherea respectãrii de cãtre societate
ºi de personalul acesteia a operaþiunilor corespunzãtoare serviciilor de brokeraj.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) vor fi depuse la
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare pânã cel târziu la
data de 24 decembrie 2003.
(3) Nerespectarea termenului prevãzut la alin. (2) atrage
retragerea autorizaþiei de a presta servicii de brokeraj de
cãtre societatea de servicii de investiþii financiare.
Art. 6. Ñ Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare poate
refuza emiterea autorizaþiei de funcþionare ca societate de
servicii de investiþii financiare a unei societãþi de valori mobiliare, dacã, luând în considerare necesitatea asigurãrii unui
management sigur ºi prudent al acesteia, constatã cã
reputaþia, pregãtirea ºi experienþa profesionalã a conducãtorilor societãþii de servicii de investiþii financiare ºi/sau a
acþionarilor acesteia nu corespund cerinþelor asigurãrii unei
gestiuni sãnãtoase ºi prudente a societãþii de servicii de
investiþii financiare ºi realizãrii unei supravegheri eficiente
potrivit legislaþiei pieþei de capital.

Art. 7. Ñ (1) Pânã la data autorizãrii societãþilor de valori
mobiliare ca societãþi de servicii de investiþii financiare,
modificãrile în modul de organizare ºi funcþionare a
societãþilor de valori mobiliare se vor autoriza în conformitate
cu prevederile titlului III din Regulamentul nr. 3/2002.
(2) Persoanele care au deþinut autorizaþie de agent de
valori mobiliare în conformitate cu prevederile Regulamentului
nr. 3/1998 privind autorizarea ºi exercitarea intermedierii de
valori mobiliare vor putea fi autorizate ca agenþi pentru
servicii de investiþii financiare în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 3/2002, urmând ca pânã la data
prevãzutã la alin. (1) sã desfãºoare numai activitãþile pentru
care societatea de valori mobiliare în numele ºi pe contul
cãreia vor fi autorizaþi deþine autorizaþie.
Art. 8. Ñ (1) Pânã la data atestãrii de cãtre Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare a entitãþilor care vor desfãºura
cursuri de pregãtire profesionalã pentru operatorii ºi specialiºtii pentru pieþele reglementate, agenþii de valori mobiliare
sunt asimilaþi agenþilor pentru servicii de investiþii financiare,
iar Oficiul pentru încadrarea în prevederile legale este asimilat compartimentului de control intern.
(2) Societãþile de servicii de investiþii financiare au
obligaþia sã solicite, în maximum 60 de zile de la data
atestãrii entitãþilor care vor desfãºura cursuri de pregãtire
profesionalã pentru operatorii ºi specialiºtii pentru pieþele
reglementate, reautorizarea agenþilor de valori mobiliare ca
agenþi pentru servicii de investiþii financiare ºi autorizarea
persoanei/persoanelor din cadrul compartimentului de control
intern, în conformitate cu prevederile titlului II cap. IV, respectiv cap. V din Regulamentul nr. 3/2002.
(3) Nerespectarea termenului prevãzut la alin. (2) atrage
suspendarea autorizaþiei de funcþionare a societãþii de servicii
de investiþii financiare.
Art. 9. Ñ (1) Directorii executivi, agenþii de servicii de
investiþii financiare autorizaþi în conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (2) ºi cel puþin unul dintre membrii consiliului de
administraþie au obligaþia ca, în maximum 60 de zile de la
data atestãrii entitãþilor care vor desfãºura cursuri de
pregãtire profesionalã pentru operatorii ºi specialiºtii pentru
pieþele reglementate, sã urmeze cursul de pregãtire pe piaþa
de capital, recunoscut de Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare, ºi sã solicite Comisiei Naþionale a Valorilor
Mobiliare eliberarea atestatului profesional.
(2) Nerespectarea termenului prevãzut la alin. (1) atrage
retragerea autorizaþiei emise pe numele respectivei persoane.
Art. 10. Ñ În cazul în care documentaþia este incompletã,
termenul de soluþionare a cererilor de autorizare se suspendã, acesta începând sã curgã de la data transmiterii
documentaþiei complete solicitate de Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare.
Art. 11. Ñ Prezentele instrucþiuni intrã în vigoare la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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