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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 22/2002 privind
executarea obligaþiilor de platã ale instituþiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 288/2002, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã

”Est-InvestÒ Ñ S.R.L. din Rãdãuþi în Dosarul nr. 1.808/2002
al Judecãtoriei Câmpulung Moldovenesc.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenþa în materie a Curþii Constituþionale, pune concluzii
de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 24 octombrie 2002, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.808/2002, Judecãtoria Câmpulung
Moldovenesc a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
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de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei
Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaþiilor de
platã ale instituþiilor publice, stabilite prin titluri executorii,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 288/2002. Excepþia
de neconstituþionalitate a fost ridicatã de intimata-creditoare
Societatea Comercialã ”Est-InvestÒ Ñ S.R.L. din Rãdãuþi
într-o cauzã civilã al cãrei obiect este contestaþia la executare.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile legale criticate aduc atingere
prevederilor constituþionale ale art. 16 alin. (1) ºi (2) ºi
art. 41 alin. (1), fiind, în acelaºi timp, în contradicþie ºi cu
dispoziþiile Codului de procedurã civilã privind executarea
silitã, cuprinse în art. 371 1 ºi 374 alin. 4, pe care le
lipseºte de eficienþã juridicã. În acest sens, aratã cã, deºi
nu pot fi consideraþi cetãþeni, totuºi, în virtutea art. 16
alin. (1) din Constituþie, statul ºi societãþile comerciale
”deþin acelaºi statut de egalitateÒ, iar potrivit alin. (2) din
acest text constituþional, ”Nimeni nu este mai presus de
legeÒ. Or, prin textul de lege criticat, statul se sustrage
executãrii silite împotriva sa, autosituându-se deasupra
cadrului general al Constituþiei, ca ºi a Codului de procedurã civilã. De asemenea, considerã cã, prin suspendarea
lichidãrii creanþelor stabilite asupra sa prin sentinþe
judecãtoreºti definitive, irevocabile ºi executorii, statul
înfrânge dispoziþiile constituþionale ale art. 41 alin. (1)
privind garantarea creanþelor asupra statului.
Judecãtoria Câmpulung Moldovenesc apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. Astfel,
considerã cã prevederile legale criticate nu înfrâng art. 41
alin. (1) din Constituþie atât timp cât, potrivit tezei a doua
din acelaºi text constituþional, limitele ºi conþinutul dreptului
de proprietate ºi ale drepturilor de creanþã sunt stabilite
prin lege. De altfel, instanþa apreciazã cã executarea silitã
a titlurilor executorii este posibilã ºi în condiþiile Ordonanþei
Guvernului nr. 22/2002, care, în art. 2, prevede obligaþia
ordonatorilor principali de credite bugetare de a dispune
toate mãsurile ce se impun în vederea asigurãrii creditelor
bugetare necesare pentru efectuarea plãþii sumelor stabilite
prin titluri executorii. În acelaºi sens, aratã cã eventualele
întârzieri în executare sunt sancþionate cu penalitãþi de
întârziere pânã la data achitãrii debitului în integralitatea
sa, aºa încât nu sunt de naturã a crea un prejudiciu real
creditoarei. Astfel fiind, instanþa apreciazã cã nu poate fi
reþinutã critica autorului excepþiei cum cã, prin dispoziþiile
art. 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 22/2002, se creeazã
vreunei pãrþi o poziþie procesualã privilegiatã sau cã se
limiteazã drepturile creditorilor la recuperarea creanþelor lor.
În ceea ce priveºte susþinerea referitoare la ineficienþa
art. 3711 ºi, respectiv, art. 379 alin. 4, instanþa aratã cã
”acestea nu au legãturã cu excepþia de neconstituþionalitate ridicatãÒ.
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.
Guvernul, apreciind ca neîntemeiatã excepþia de neconstituþionalitate, aratã cã Ordonanþa Guvernului nr. 22/2002
”nu conþine nici o referire la interdicþia executãrii asupra
bunurilor din inventarul instituþiilor publice aparþinând domeniului privat, care rãmân supuse în continuare dispoziþiilor
de drept comun privind executarea silitãÒ, singura derogare
instituitã privind executarea silitã prin poprire. Guvernul
considerã însã cã sensul acestei derogãri este acela de a
institui o ordine financiarã pentru a preveni blocarea activitãþii instituþiilor publice prin poprirea conturilor bugetare ale
acestora fãrã a þine seama de destinaþia sumelor stabilitã
prin buget, fapt ce nu poate fi socotit ca o încãlcare a
dispoziþiilor art. 41 alin. (1) din Constituþie, mai ales dacã
se au în vedere prevederile tezei a doua din acest text

constituþional. În sprijinul acestor argumente este invocatã
jurisprudenþa Curþii Constituþionale.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
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 Ordonanþei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaþiilor de platã ale instituþiilor publice, stabilite
prin titluri executorii, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 288/2002, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 23 mai
2002. Aceste dispoziþii legale au urmãtoarea redactare:
”Art. 1. Ñ Executarea obligaþiilor de platã ale instituþiilor
publice în temeiul titlurilor executorii se realizeazã din sumele
aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se
încadreazã obligaþia de platã respectivã.
Art. 2. Ñ Ordonatorii principali de credite bugetare au
obligaþia sã dispunã toate mãsurile ce se impun, inclusiv virãri
de credite bugetare, în condiþiile legii, pentru asigurarea în
bugetele proprii ºi ale instituþiilor din subordine a creditelor
bugetare necesare pentru efectuarea plãþii sumelor stabilite
prin titluri executorii.
Art. 3. Ñ În procesul executãrii silite a sumelor datorate de
cãtre instituþiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria
statului poate efectua numai operaþiuni privind plãþi dispuse de
cãtre ordonatorii de credite, în limita creditelor bugetare ºi a
destinaþiilor aprobate potrivit legii.
Art. 4. Ñ Persoanele care efectueazã operaþiuni de plãþi
prin trezoreria statului, cu încãlcarea prevederilor prezentei
ordonanþe, sunt pedepsite potrivit legii.Ò
În susþinerea neconstituþionalitãþii acestor texte de lege
se invocã încãlcarea urmãtoarelor prevederi constituþionale:
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. [É]Ò
Ñ Art. 41 alin. (1): ”Dreptul de proprietate, precum ºi
creanþele asupra statului, sunt garantate. Conþinutul ºi limitele
acestor drepturi sunt stabilite de lege.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã dispoziþiile legale criticate au mai fost supuse controlului sãu. Astfel, prin Decizia nr. 202 din 4 iulie 2002,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805
din 6 noiembrie 2002, ºi Decizia nr. 326 din 26 noiembrie
2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 156 din 11 martie 2003, Curtea Constituþionalã a statuat cã dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 22/2002 sunt
în concordanþã cu prevederile ºi principiile constituþionale.
În acest sens, Curtea a reþinut cã prin dispoziþiile
Ordonanþei Guvernului nr. 22/2002 au fost reglementate
condiþiile în care se realizeazã executarea obligaþiilor de
platã ale instituþiilor publice, stabilite prin titluri executorii,
cu respectarea principiilor prevãzute în Constituþie ºi legea
finanþelor publice.
Astfel, în deplinã concordanþã cu art. 136 alin. (1) din
Constituþia României, care prevede cã ”Formarea, administrarea, întrebuinþarea ºi controlul resurselor financiare ale [...]
instituþiilor publice sunt reglementate prin legeÒ, Legea
nr. 72/1996 privind finanþele publice, cu modificãrile ulterioare, a stabilit reguli cu caracter general privind utilizarea
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de cãtre instituþiile publice a sumelor alocate de la bugetul
de stat, în vederea acoperirii cheltuielilor impuse de
funcþionarea acestora. În acest context, Ordonanþa
Guvernului nr. 22/2002 are rolul de a reglementa condiþiile
în care se realizeazã executarea obligaþiilor de platã ale
instituþiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu respectarea principiilor prevãzute în Constituþie ºi în legea
finanþelor publice.
Deºi prin dispoziþiile legale criticate se instituie anumite
limite ale executãrii, în sensul cã aceasta nu se poate face
asupra oricãror resurse bãneºti ale instituþiilor publice, ci
numai asupra celor alocate de la buget în acest scop,
aceasta nu împiedicã executarea silitã a obligaþiilor de
platã ale instituþiilor publice, de vreme ce, potrivit art. 2 din
Ordonanþa Guvernului nr. 22/2002, este instituitã obligaþia
pentru ordonatorii de credite de a lua ”toate mãsurile ce se
impun, inclusiv virãri de credite bugetare, [É] pentru efectuarea plãþii sumelor stabilite prin titluri executoriiÒ. Astfel fiind,
dispoziþiile legale criticate nu pot fi considerate ca instituind
o discriminare a creditorului în favoarea statului, aºa cum
se susþine în motivarea excepþiei, ci ca o normã de pro-
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tecþie de interes general, fiind de neconceput ca pe calea
executãrii silite a unui titlu executoriu sã se ajungã la lipsirea unei instituþii publice de resursele financiare destinate
acoperirii altor cheltuieli decât cele stabilite prin titlul executoriu. De altfel, o asemenea mãsurã de protecþie a debitorului nu este singularã în legislaþia execuþionalã, fiind
amintite în acest sens prevederile art. 406 din Codul de
procedurã civilã, prin care se prevede exceptarea de la
urmãrirea silitã a unor bunuri ale debitorului ºi ale familiei
acestuia.
Neintervenind elemente noi de naturã a reconsidera
jurisprudenþa Curþii Constituþionale în materie, atât soluþia,
cât ºi considerentele acestor decizii îºi menþin valabilitatea
ºi în prezenta cauzã.
Ca atare, Curtea considerã cã dispoziþiile Ordonanþei
Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaþiilor de
platã ale instituþiilor publice, stabilite prin titluri executorii,
nu încalcã prevederile constituþionale ale art. 16 alin. (1) ºi
(2) ºi ale art. 41 alin. (1), invocate în motivarea excepþiei
de neconstituþionalitate de cãtre autorul acesteia.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi (6) ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de
voturi,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea
obligaþiilor de platã ale instituþiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 288/2002,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Est-InvestÒ Ñ S.R.L. din Rãdãuþi în Dosarul nr. 1.808/2002 al Judecãtoriei
Câmpulung Moldovenesc.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 17 iunie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent ºef,
Doina Suliman

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
Nr. 145 din 14 martie 2003

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI
Nr. 626 din 20 iunie 2003

ORDIN
pentru aprobarea Normativului referitor la autorizarea ºi gradul de calificare a personalului tehnic
de deservire ºi a coordonatorului de securitate pentru distracþia extremã, NT1Ñ2002
În temeiul art. 11 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaþã ºi de
exploatare a echipamentelor pentru agrement,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Resurselor,
cu modificãrile ulterioare, ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul industriei ºi resurselor ºi ministrul sãnãtãþii ºi familiei emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normativul referitor la autorizarea

a coordonatorului de securitate pentru distracþia extremã,

NT1Ð2002, ediþia 1, 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.

Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº

ºi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire ºi
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ANEXÃ

INSPECÞIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ªI INSTALAÞIILOR DE RIDICAT
Ñ ISCIR Ñ

NORMATIV
referitor la autorizarea ºi gradul de calificare a personalului tehnic de deservire
ºi a coordonatorului de securitate pentru distracþia extremã,
NT1Ñ2002
Ediþia 1
Colecþia Inspecþiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat Ñ ISCIR
Ñ Ediþie oficialã Ñ
1. Termeni ºi definiþii
1.1. coordonator de securitate Ñ persoana angajatã, calificatã ºi, dupã caz, autorizatã, desemnatã de organizator
pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor, precum ºi a terþelor persoane în timpul distracþiei
extreme;
1.2. deþinãtorul (exploatantul) echipamentului Ñ persoanã
fizicã sau juridicã deþinãtoare cu orice titlu a unui echipament pentru agrement pe care îl pune la dispoziþie consumatorilor;
1.3. distracþie extremã Ñ activitate oferitã de un organizator prin intermediul unui echipament pentru agrement
unuia sau mai multor consumatori în scop de distracþie sau
de recreere ºi la care senzaþia de pericol sau de provocare pe care o resimte consumatorul îl incitã în principal
sã participe;
1.4. manevrant Ñ personal autorizat ºi calificat care
asigurã funcþionarea în condiþii de securitate a echipamentelor/instalaþiilor montate ºi utilizate în cadrul parcurilor de
distracþii;
1.5. producãtor extern Ñ persoanã fizicã sau juridicã ce
îºi asumã responsabilitatea proiectãrii ºi fabricãrii echipamentelor/instalaþiilor montate ºi utilizate în parcurile de
distracþii ºi spaþiile de joacã ºi întocmeºte în scris
declaraþia de conformitate.
1.6. producãtor intern Ñ agent economic care îºi asumã
responsabilitatea proiectãrii ºi fabricãrii echipamentelor/
instalaþiilor montate ºi utilizate în parcurile de distracþii ºi
spaþiile de joacã ºi întocmeºte în scris declaraþia de conformitate.
2. Autorizarea personalului tehnic de deservire (manevrantului) pentru echipamentele/instalaþiile montate ºi utilizate în parcurile de distracþii
2.1. Personalul tehnic de deservire (manevrantul) pentru
echipamentele/instalaþiile montate ºi utilizate în parcurile de
distracþii trebuie sã fie instruit de cãtre producãtorul sau
deþinãtorul (cu acordul producãtorului) echipamentului sau
instalaþiei. Nu este necesarã autorizarea manevranþilor de
cãtre ISCIRÐINSPECT.
2.2. Pentru a fi admiºi în vederea instruirii, candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) au vârsta de cel puþin 18 ani împliniþi;
b) îndeplinesc condiþiile de sãnãtate pentru manevrarea
echipamentului/instalaþiei ºi prezintã o adeverinþã medicalã
cu menþiunea ”Apt pentru manevrarea echipamentului/
instalaþiei ...........................Ò;
c) fac dovada cã au absolvit învãþãmântul obligatoriu.
2.3. Instruirea teoreticã se va efectua pe baza programei analitice specificate în anexa A, care prevede minimum
de cunoºtinþe necesare ºi de duratã a cursurilor.

De la caz la caz, în funcþie de complexitatea instalaþiilor
ºi a lucrãrilor practice ce trebuie sã fie efectuate, programa
analiticã menþionatã va fi dezvoltatã corespunzãtor.
2.4. Practica obligatorie pe echipament/instalaþie, care va
cuprinde minimum 150 de ore, se va efectua sub stricta
supraveghere a producãtorului sau deþinãtorului, cu respectarea strictã a Normelor privind protecþia muncii.
2.5. La finalizarea instruirii teoretice ºi practice candidaþii
vor fi examinaþi de producãtorul sau deþinãtorul echipamentului/instalaþiei.
2.6. Rezultatele examinãrii vor fi consemnate într-un proces-verbal. Candidaþilor admiºi li se vor elibera de cãtre cel
care i-a instruit ºi examinat un carnet de manevrant, al
cãrui model este prezentat în anexa C.
2.7. Carnetul de manevrant este valabil numai în cadrul
unitãþii care l-a eliberat.
2.8. Pentru împrospãtarea cunoºtinþelor profesionale,
manevranþii vor fi instruiþi periodic, o datã cu instructajul de
protecþia muncii, de cãtre personalul tehnic de specialitate
desemnat pentru acest scop de cãtre conducerea agentului
economic deþinãtor de instalaþii, iar rezultatele instruirii
periodice vor fi consemnate într-un proces-verbal.
2.9. Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile
prezentului normativ, vor fi examinate anual pentru verificarea cunoºtinþelor profesionale ºi a deprinderilor practice de
cãtre o comisie numitã de conducerea agentului economic
deþinãtor la care acestea îºi desfãºoarã activitatea.
Din comisie va face parte obligatoriu ºi responsabilul cu
supravegherea ºi verificarea tehnicã a instalaþiilor (RSVTI),
autorizat de ISCIRÐINSPECT.
Rezultatele examinãrilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.
2.10. Persoanele instruite, în conformitate cu prevederile
prezentului normativ, au obligaþia sã se prezinte anual la
examinarea medicalã, prezentând rezultatul comisiei
menþionate la pct. 2.9.
2.11. Persoanelor instruite, în conformitate cu prevederile
prezentului normativ, care practicã activitatea operativã pentru care deþin carnet de manevrant ºi nu se prezintã la
examinãrile menþionate la pct. 2.9 ºi 2.10 sau persoanelor
instruite care, în urma examinãrilor respective, obþin rezultate necorespunzãtoare li se vor retrage carnetele de
manevrant de cãtre agentul economic deþinãtor de instalaþii
la care lucreazã posesorii carnetelor pe timp limitat sau
definitiv, dupã caz.
2.12. Persoanele care au întrerupt mai mult de un an
practicarea activitãþii operative pentru care sunt instruite pot
sã reia practicarea activitãþii operative respective numai cu
condiþia respectãrii prevederilor pct. 2.9 ºi 2.10.

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 455/26.VI.2003
2.13. Personalul instruit în conformitate cu prevederile
prezentului normativ poate fi verificat de cãtre inspectorii de
specialitate ai ISCIRÐINSPECT, precum ºi de cãtre organele în drept ale agentului economic deþinãtor la locul de
muncã, în timpul efectuãrii activitãþilor de operare/deservire
a instalaþiilor, cu privire la modul cum îºi îndeplineºte sarcinile de serviciu ºi cum aplicã cunoºtinþele teoretice ºi
practice.
Verificarea se va efectua în prezenþa RSVTI sau a altor
persoane competente desemnate de conducerea agentului
economic. În cazul în care în urma verificãrilor efectuate
se constatã deficienþe tehnice la instalaþii, datorate personalului de deservire autorizat, sau alte abateri care pericliteazã securitatea în funcþionare a instalaþiilor, în funcþie de
gravitatea lor, se vor lua urmãtoarele mãsuri:
a) sesizarea conducerii agentului economic deþinãtor
pentru aplicarea de sancþiuni prevãzute în regulamentul de
ordine interioarã;
b) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se
încadreazã în prevederile legislaþiei în vigoare privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor;
c) retragerea carnetului de manevrant pe timp limitat
sau definitiv, în funcþie de gravitatea abaterii comise.
Mãsurile menþionate mai sus se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare tehnicã (al cãrui model este prezentat în anexa B) întocmit de cei care constatã abaterile.
2.14. În cazul în care manevrantul se prezintã la locul
de muncã sub influenþa alcoolului sau deserveºte instalaþia
necorespunzãtor, astfel încât pericliteazã securitatea în
funcþionare a acesteia, conducerea agentului economic
deþinãtor, pe lângã sancþiunile prevãzute în regulamentul de
ordine interioarã, poate retrage carnetul de manevrant pe
termen limitat sau definitiv.
2.15. Personalul instruit, conform prevederilor prezentului
normativ, este obligat sã poarte permanent, la locul de
muncã, carnetul de manevrant asupra sa. Lipsa carnetului
de manevrant, la verificarea efectuatã de cãtre persoanele
îndreptãþite, este echivalentã cu exploatarea instalaþiilor de
cãtre personal neinstruit pentru operare/deservire ºi se
sancþioneazã conform prevederilor legale.

3. Autorizarea coordonatorului de securitate pentru
distracþia extremã
3.1. Autorizaþia coordonatorului de securitate se elibereazã pentru fiecare categorie de distracþie extremã pe o
perioadã limitatã de timp nu mai mare de 1 an ºi pentru o
locaþie determinatã. Modelul autorizaþiei este prezentat în
anexa D.
3.2. În cazul în care una dintre condiþiile de autorizare
menþionate la pct. 3.1 se modificã, autorizaþia coordonatorului de securitate îºi pierde valabilitatea fiind necesarã
solicitarea unei autorizaþii noi.
3.3. Pentru obþinerea autorizaþiei coordonatorului de
securitate, organizatorul distracþiei extreme trebuie sã prezinte la ISCIRÐINSPECT urmãtoarele:
a) adresã de solicitare a autorizãrii coordonatorului de
securitate;
b) schema de desfãºurare a distracþiei extreme;
c) dosarul coordonatorului de securitate care va
cuprinde:
¥ copie de pe actul de identitate al coordonatorului de
securitate;
¥ copie de pe actul de absolvire a învãþãmântului minim
obligatoriu;
¥ decizie/împuternicire de numire a coordonatorului de
securitate al distracþiei extreme, conform modelului din
anexa E;
¥ certificat medical pe care sã fie menþionat ”Apt pentru
lucrul în condiþii extremeÒ. Certificatul medical este considerat valabil pentru o perioadã de maximum 30 de zile de la
data emiterii;
d) memoriu justificativ care trebuie sã conþinã cel puþin:
¥ lista echipamentelor ºi produselor specifice utilizate la
distracþia extremã;
¥ locul desfãºurãrii distracþiei extreme;
¥ perioada de desfãºurare a distracþiei extreme;
e) copie de pe contractul prin care este asiguratã asistenþa medicalã.
3.4. Eliberarea autorizaþiei se va face dupã examinarea
persoanei/persoanelor propuse pentru ”coordonator de
securitateÒ privind desfãºurarea distracþiei extreme, în
condiþiile prevãzute în prezentul normativ.
ANEXA A
la normativ

PROGRAMA ANALITICÃ

pentru cursul de pregãtire în vederea instruirii manevranþilor echipamentelor/instalaþiilor
montate ºi utilizate în parcurile de distracþii
I Partea teoreticã ºi practicã

a) Noþiuni generale
Ñ Felurile curentului electric; Surse de curent folosite
la instalaþia unui (unei) echipament (instalaþii)
Ñ Protecþia prin legare electricã la pãmânt
Ñ Siguranþe, contacte, electromagneþi, relee, automate
de protecþie etc.
b) Descrierea echipamentului/instalaþiei
Ñ Descrierea ansamblurilor pãrþii mecanice; Gabarite;
Spaþii de siguranþã
Ñ Descrierea ansamblurilor pãrþii electrice (instalaþia
electricã, sistemele de comandã ºi acþionare, panoul
de comandã ºi iluminat etc.)
Ñ Descrierea ansamblurilor pãrþii hidraulice
Ñ Descrierea ansamblurilor pãrþii pneumatice
c) Componente de securitate
d) Dispozitive de frânare (descriere, rol, tipuri existente,
mod de funcþionare, reglare ºi verificare)

Numãrul orelor de predare
Teoreticã
Practicã

4

4

10

6

12
6

6
12
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I Partea teoreticã ºi practicã

e) Factori de risc
f) Manevrarea ºi exploatarea echipamentelor/instalaþiilor
montate ºi utilizate în parcurile de distracþii
Ñ Manevre permise ºi nepermise; Cauzele
deranjamentelor
Ñ Organizarea exploatãrii; Cartea echipamentului/
instalaþiei; Registrul de supraveghere
g) Întreþinerea, revizia, reparaþia ºi verificarea tehnicã oficialã
Ñ Întreþinerea echipamentelor/instalaþiilor
Ñ Repararea echipamentelor/instalaþiilor
Ñ Verificarea tehnicã oficialã; Autorizaþia de funcþionare;
Încercãri statice ºi dinamice; Verificãri periodice
la scadenþã
h) Avarii ºi accidente la echipamente/instalaþii
i) Legislaþia în vigoare privind protecþia muncii
j) Echipamentul de protecþie specific instalaþiei/
echipamentului
k) Mãsuri de prim ajutor în caz de avarii, de incendiu
ºi în caz de accidente etc.
l) Legislaþie, instrucþiuni
m) Decretul nr. 587/1973 ºi Decretul nr. 417/1985
n) PT Ñ Colecþia ISCIR în vigoare pentru echipamentele/
instalaþiile montate ºi utilizate în parcurile de distracþii
ºi pentru autorizarea personalului de deservire
o) Instrucþiuni tehnice interne întocmite de deþinãtor.
Noþiuni generale

Numãrul orelor de predare
Teoreticã
Practicã

4
16

6
72

6

40

2
4

Ñ
4

2

Ñ

Recapitulaþie:
I Partea teoreticã ............................. 66 de ore
Partea practicã ..............................150 de ore
II Verificarea însuºirii cunoºtinþelor ...... 1Ñ2 ore/candidat
ANEXA B
la normativ

ROMÂNIA
Inspecþia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat
Ñ ISCIR Ñ

Proces-verbal
de verificare tehnicã
nr. ÉÉ

INSPECÞIA
TERITORIALÃ É......É
......................................
Adresã É..................É
Telefon .....................É
Fax É.......................É

Încheiat astãzi, É..........................É, cu ocazia É......................................É efectuat în baza
Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001, a Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 ºi a Decretului nr. 587/1973,
modificat ºi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, ºi Prescripþiilor tehnice, Colecþia
ISCIR, la É......................................................É tip ÉÉ cu numãrul de fabricaþie/inventar ...........É
ºi cartea instalaþiei nr. É..............................................................É, având parametrii ultimei verificãri
É.........................................................................................................................................................É
É........................................................................................................................................................ .
Denumirea agentului economic É..................................................É din localitatea É.................É,
str. É.................................É nr. ........É, judeþul/sectorul É.............É, codul fiscal É................. .
Verificarea s-a efectuat la É...........................................É din localitatea É..............................É
str. É.............................É nr. ...É, judeþul/sectorul É...............É .
Subsemnatul1) É..............................................É, am constatat urmãtoarele: É......................É
É.........................................................................................................................................................É
É.........................................................................................................................................................É
É.........................................................................................................................................................É
É......................................................................................................................................................... .
Am dat urmãtoarele dispoziþii: É...................................................................................................É
É.........................................................................................................................................................É
É.........................................................................................................................................................É
É.........................................................................................................................................................É
É.........................................................................................................................................................É
É.........................................................................................................................................................É
Dupã aceastã verificare s-a admis2): É.........................................................................................É

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 455/26.VI.2003
É.........................................................................................................................................................É
É......................................................................................................................................................... .
Scadenþa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de É..........................................................É .
Pentru aceastã verificare se va plãti suma de É...................É lei de cãtre É...........................É
din localitatea É.............................É, str. É.........................É nr. ...É, judeþul/sectorul ..............É
în contul nr. É......................É deschis la Banca É..............................É, filiala É...................É .
Am luat cunoºtinþã
Organul
de verificare,

Directorul
agentului economic
sau delegatul sãu,
É..................É
É..................É

É..................É
É..................É
1)
2)

Responsabilul
cu supravegherea
ºi verificarea tehnicã,
É......................É
É......................É

Delegatul
agentului economic
montator, reparator,
É....................É
É....................É

Funcþia, numele ºi prenumele.
Se vor înscrie parametrii de funcþionare a instalaþiei, în funcþie de felul (tipul) acesteia.
ANEXA C
la normativ

VIZE ANUALE4)

Agent economic É..............É
É.........................................É1)
RC/CUI É...........................É2)

CARNET

DE

MANEVRANT

Nr. ÉÉ din ÉÉ
Nume É..........................É Prenume É..............É
CNP3) É.................................................................É
Tipul instalaþiei É..................................................É
DIRECTOR/MANAGER
(semnãturã ºi ºtampilã)

..........................................
Prezentul carnet este valabil numai pentru agentul economic sus-menþionat.

1)
2)
3)
4)

Se va înscrie denumirea completã a agentului economic.
RC/CUI Ñ Numãr de înregistrare la registrul comerþului sau codul unic de înregistrare.
CNP Ñ Codul numeric personal al manevrantului.
Se vor înscrie: numãrul procesului-verbal/data, semnãtura directorului (managerului) ºi ºtampila agentului economic.
ANEXA D
la normativ
AUTORIZAÞIA

coordonatorului de securitate al distracþiei extreme
Numele ........................................................................
Prenumele ............................................................ÉÉ
Data naºterii ........................................................ÉÉ
Locul naºterii .......................................................ÉÉ
Agentul economic ................................................ÉÉ
VALABILITATEA AUTORIZAÞIEI
Tipul
distracþiei
extreme

Decizia/
împuternicirea
de numire
Nr. ºi data

Proces-verbal
Nr. ºi data

Valabilitate
De la
Pânã la

Locaþia

Inspector
ISCIR
Semnãtura
ºi ºtampila

Coordonatorul de securitate al distracþiei extreme este obligat sã cunoascã ºi sã respecte întocmai prevederile legislaþiei în vigoare ºi prescripþiile tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezultã din
prescripþiile tehnice, Colecþia ISCIR.
Data emiterii É.....................................É
Nr. É.....................................................É
ISCIRÑINSPECT IT É........................É
Semnãtura ºi ºtampila
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ANEXA E
la normativ

Decizie/împuternicire de numire a coordonatorului de securitate al distracþiei extreme,
propus de agentul economic sã fie autorizat de ISCIRÑINSPECT (numai pentru persoane
juridice organizatoare de distracþie extremã)
Antetul agentului economic
D E C I Z I E Nr. ............................É

din É....................É
Unitatea É...................................................É, reprezentatã prin É..................................É
manager (director),
având în vedere legislaþia cu privire la organizarea ºi desfãºurarea distracþiei extreme, organizatorul acesteia este obligat sã numeascã un coordonator de securitate care sã fie autorizat de
ISCIRÑINSPECT, în vederea aplicãrii mãsurilor prevãzute de prescripþiile tehnice,
D E C I D E:
1. Domnul/Doamna É......................................É, de specialitate É............................É, având
funcþia de É................................É, în perioada É.....................................É, pe amplasamentul:
localitatea É....................É, str. É..................É nr. ...É, judeþul/sectorul .........ÉÉ, se numeºte
coordonator de securitate al distracþiei extreme É...................................................................É,
urmând a fi autorizat de ISCIRÑINSPECT.
2. Coordonatorul de securitate al distracþiei extreme este obligat sã cunoascã ºi sã respecte
întocmai prevederile legislaþiei în vigoare ºi prescripþiile tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezultã
din prescripþiile tehnice, Colecþia ISCIR.
3. Activitatea coordonatorului de securitate al distracþiei extreme va fi condusã ºi îndrumatã
de É.........................................................É, care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor
pentru aplicarea legislaþiei în vigoare ºi a prescripþiilor tehnice.
4. Încãlcarea obligaþiilor prevãzute de prescripþiile tehnice, Colecþia ISCIR, atrage, dupã caz,
rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaþi.
5. Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. É............É din ....................É ºi intrã în
vigoare dupã autorizarea coordonatorului de securitate de cãtre ISCIRÑINSPECT.

Manager,
............................

Oficiul juridic
.............................

(Numele, prenumele,
semnãtura ºi ºtampila)

(Numele, prenumele
ºi semnãtura)

Împuternicirea coordonatorului de securitate al distracþiei extreme
(numai pentru persoane fizice organizatoare de distracþie extremã)
ÎMPUTERNICIRE

din ............................
Subsemnatul ................................................, domiciliat în localitatea ......................................,
str. ............................ nr. ....., bl. ......., sc. ......, ap. ........, judeþul/sectorul ..............., posesor al
actului de identitate seria ......... nr. ................, eliberat la data de ................ de Poliþia .................,
în calitate de organizator al distracþiei extreme de tipul ..................................................................,
îl/o împuternicesc pe domnul/doamna .................................................................., domiciliat/domiciliatã
în localitatea ........................................, str. .......................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ........,
judeþul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ...... nr. ......., eliberat la
data de ....................... de Poliþia ............................., sã îndeplineascã atribuþiile de coordonator de
securitate al distracþiei extreme mai sus menþionate, în perioada ...................................................,
pe amplasamentul: localitatea ........................, str. ........................ nr. ......., judeþul/sectorul ........... .

Data
............................

Semnãtura
..............................
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MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
Nr. 364 din 19 iunie 2003

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII ªI FAMILIEI
Nr. 619 din 20 iunie 2003

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1Ñ2002
În aplicarea art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.102/2002 privind regimul de introducere pe piaþã ºi de
exploatare a echipamentelor pentru agrement,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Resurselor,
cu modificãrile ulterioare, ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi
Familiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
având în vedere referatele de aprobare prezentate,
ministrul industriei ºi resurselor ºi ministrul sãnãtãþii ºi familiei emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1Ñ2002, ediþia 1, cuprinsã în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº

ANEXÃ
INSPECÞIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ªI INSTALAÞIILOR DE RIDICAT
Ñ ISCIR Ñ

METODOLOGIE
pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1Ñ2002
Ediþia 1

Colecþia Inspecþiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat Ñ ISCIR

Ñ Ediþie oficialã Ñ
1. Analiza de risc în exploatare
1.1. Analiza riscurilor în exploatare comportã succesiv
urmãtoarele:
a) identificarea potenþialelor pericole ce pot apãrea la
echipamentul/instalaþia montat/montatã ºi utilizat/utilizatã în
parcurile de distracþii ºi spaþiile de joacã în timpul
exploatãrii sale;
b) determinarea ºi descrierea precisã a riscurilor corespunzãtoare pentru securitatea consumatorilor în timpul
exploatãrii echipamentului/instalaþiei montat/montate ºi utilizat/utilizate în parcurile de distracþii ºi spaþiile de joacã;
c) evaluarea acestor riscuri.
2. Definiþii
Termenii pericol ºi risc trebuie sã fie definiþi foarte
precis.

Pericol: Ñ prezenþa unui factor fizic, mecanic sau
funcþional care la un moment dat ºi în anumite condiþii
poate afecta sãnãtatea persoanelor;
Ñ o sursã potenþialã de leziune fizicã sau de prejudiciere a sãnãtãþii persoanelor;
Ñ o proprietate intrinsecã dãunãtoare sãnãtãþii persoanelor.
Risc: Ñ probabilitatea apariþiei unui efect nedorit la nivelul organismului uman, generat de existenþa unui pericol;
Ñ o combinaþie a celei mai importante daune posibile
ºi a probabilitãþii de apariþie a acestei daune.
Un risc decurge dintr-un pericol.
Un pericol este la originea unuia sau mai multor riscuri.
Aceastã definiþie ne permite sã constatãm cã înainte de
a putea estima riscurile inerente trebuie sã se identifice
pericolele asociate unui/unei echipament/instalaþii.
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3. Aspecte ale pericolelor ce trebuie luate în considerare în cadrul evaluãrii riscului în exploatare (dupã caz):
3.1. pericole care rezultã din caracteristicile terenului pe
care sunt amplasate echipamentele/instalaþiile din parcurile
de distracþii ºi spaþiile de joacã;
3.2. pericole care rezultã din dispunerea echipamentelor/instalaþiilor în parcurile de distracþii ºi spaþiile de joacã
în vecinãtatea instalaþiilor existente;
3.3. pericole care rezultã din modificãri substanþiale la
echipamentele/instalaþiile din parcurile de distracþii ºi spaþiile
de joacã;
3.4. pericole care rezultã din materialul abandonat;
3.5. pericole care rezultã din situarea parcurilor de
distracþii ºi a spaþiilor de joacã în raport cu cãile de acces;
3.6. pericole care rezultã din împrejmuiri;
3.7. pericole care rezultã din diferenþele de înãlþime;
3.8. pericole care rezultã din mobilierul urban;
3.9. pericole care rezultã dintr-o iluminare naturalã sau
artificialã insuficientã a mediului înconjurãtor;
3.10. pericole care rezultã din mediul înconjurãtor natural;
3.11. pericole care rezultã din lipsa de informare a
adulþilor care supravegheazã, în ceea ce priveºte riscurile;
3.12. pericole care rezultã din accesibilitatea spaþiului de
joacã însuºi ºi din situarea sa, þinându-se seama de necesitãþile de acces la acesta în caz de defecþiuni, stare de
urgenþã ºi de evacuare;
3.13. pericole care rezultã din imposibilitatea de a
obþine echipamente de protecþie individualã;
3.14. pericole care rezultã din aptitudinile limitate ale
consumatorilor;
3.15. pericole care rezultã din vandalism;
3.16. pericole care rezultã din contaminare biologicã;
3.17. pericole care rezultã din portanþa insuficientã a
echipamentului, þinându-se cont de rezistenþa, rigiditatea ºi
capacitatea de deformare a materialelor utilizate;
3.18. pericole care rezultã din pierderea echilibrului echipamentului/instalaþiei, þinându-se seama de susþinerea echipamentului/instalaþiei, de caracteristicile solului ºi de fixarea
echipamentului/instalaþiei pe acesta, precum ºi de
încercãrile eventuale ale echipamentului/instalaþiei;
3.19. pericole care rezultã din utilizarea echipamentului/instalaþiei, printre care tãierea, precipitarea, strangularea,
strivirea, asfixierea, înecul, ºocul ºi supraîncãrcarea corpului
uman;
3.20. pericole care rezultã din lovirea consumatorilor,
þinându-se cont de proprietãþile de atenuare la impactul cu
solul ºi de natura suprafeþei acestuia;
3.21. pericole care rezultã din interacþiunile eventuale
ale echipamentului/instalaþiei ºi ale consumatorilor cu
mediul înconjurãtor ºi cu publicul;
3.22. pericole care rezultã din mediul ambiant din
spaþiile închise, inclusiv lipsa de ventilaþie ºi de luminozitate;
3.23. pericole care rezultã dintr-un incendiu sau dintr-o
electrocutare;
3.24. pericole care rezultã din radiaþii nefaste;
3.25. pericole care rezultã din montajul necorespunzãtor
al echipamentului/instalaþiei;
3.26. pericole care rezultã din posibilitatea insuficientã
de supraveghere;

3.27. pericole care rezultã dintr-o întreþinere necorespunzãtoare ºi dintr-o administrare defectuoasã;
3.28. pericole care rezultã dintr-o lipsã de informare a
consumatorilor în ceea ce priveºte riscurile;
3.29. pericole care rezultã din lipsa de cunoºtinþe, de
pregãtire ºi de experienþã a personalului de deservire ºi de
supraveghere.
4. Etapele analizei de risc
4.1. Prima etapã: Determinarea limitelor

Trebuie sã se determine mai întâi limitele produsului
sau serviciului. Aceste limite încep cu limitele în spaþiu.
Persoanele responsabile cu aprecierea riscului trebuie, în
special, sã fie conºtiente de aceste limite. Se pot pune
urmãtoarele întrebãri:
Ñ Ce se înþelege prin utilizare preconizatã (aºteptatã)?
Trebuie sã ne gândim la cel care va utiliza echipamentul/instalaþia ºi în ce împrejurãri. Trebuie sã se þinã seama
de comportamentul normal al consumatorului. Persoanele
responsabile cu aprecierea riscului se vor interesa, în special, de grupa de vârstã pentru care este prevãzut/
prevãzutã echipamentul/instalaþia.
Ñ Ce se înþelege prin utilizare previzibilã?
Aceasta înseamnã o utilizare a echipamentului/instalaþiei
de cãtre copii (mai mari sau mai mici), diferitã de utilizarea
preconizatã. De asemenea, este vorba despre utilizarea
simultanã a echipamentului/instalaþiei de cãtre mai mulþi
consumatori.
Ñ În ce mediu înconjurãtor va fi utilizat/utilizatã echipamentul/instalaþia?
Ñ Echipamentul/instalaþia este utilizat/utilizatã în interior
sau în exterior?
Ñ Echipamentul/instalaþia este influenþat/influenþatã de
condiþiile climaterice?
Ñ Echipamentul/instalaþia interacþioneazã cu alte echipamente/instalaþii?
Ñ Echipamentul/instalaþia funcþioneazã sub supraveghere sau nu?
4.1.1. La determinarea limitelor trebuie sã se þinã
seama ºi de urmãtoarele aspecte:
a) determinarea limitelor prin folosirea echipamentului
ºi/sau instalaþiei;
b) accesul unor grupe de persoane cu risc crescut
(vârstã neadecvatã, persoane cu handicap, kinetoze Ñ rãu
de înãlþime, rãu de miºcare etc.);
c) afiºarea acestor contraindicaþii de utilizare.
4.2. A doua etapã: Identificarea pericolelor

Identificarea pericolelor este o etapã crucialã în procesul
de apreciere a riscului. Un pericol neobservat va reprezenta întotdeauna un risc necunoscut. Într-adevãr, dacã un
pericol nu a fost detectat, este imposibil sã se ia mãsuri
de securitate. De aici rezultã importanþa de a cerceta în
mod aprofundat ºi sistematic pericolele pe care le comportã echipamentul/instalaþia.
Pericolele sunt inerente la echipamentele/instalaþiile din
parcurile de distracþii ºi spaþiile de joacã. Pericolele pot
rezulta din:
Ñ caracteristicile locului de amplasare;
Ñ condiþiile de utilizare;
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Ñ starea tehnicã a echipamentului (slãbirea echipamentului);
Ñ condiþiile atmosferice extreme prevãzute sau nu
(de exemplu: excesiv de cald, excesiv de rece, precipitaþii,
curenþi de aer etc.);
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Ñ comportamentul uman (utilizare prevãzutã + utilizare
previzibilã);
Ñ starea de deteriorare ºi uzura echipamentului/instalaþiei
dupã o perioadã de utilizare;
Ñ lipsa personalului de supraveghere.

4.3. Etapa a treia: Estimarea riscului

Plecare

Determinarea limitelor

Identificarea pericolelor

Estimarea riscului

Analiza de risc

DA
Produs
sigur

Sfârºit

NU
Reducerea riscului

4.3.1. La secvenþa ”Identificarea pericolelorÒ se va
insista ºi pe ”Identificarea persoanelor cu risc crescutÒ.
4.3.2. La secvenþa ”Estimarea risculuiÒ se va insista ºi
pe ”Estimarea riscului în funcþie de numãrul ºi mãrimea
pericolelorÒ.
5. Autorizãri
5.1. Analiza de risc va fi efectuatã numai de agenþi economici autorizaþi de ISCIRÑINSPECT în acest scop ºi de
specialiºti desemnaþi de autoritãþile locale din direcþiile de
sãnãtate publicã.
5.2. În vederea autorizãrii pentru efectuarea analizei de
risc, agenþii economici au urmãtoarele obligaþii ºi responsabilitãþi:
a) sã posede prescripþiile tehnice, Colecþia ISCIR, specifice domeniului pentru care elaboreazã studiul analizei de
risc;
b) sã propunã prin decizie, conform modelului din
anexa A, în vederea autorizãrii de cãtre ISCIRÑINSPECT,
personal de specialitate care sã avizeze lucrãrile efectuate.
Orice schimbare a personalului de specialitate autorizat va
fi comunicatã la ISCIRÑINSPECT ºi va deveni definitivã
dupã confirmarea de cãtre aceasta;
c) sã elaboreze programul (procedura) de studii specific
(specificã) analizei de risc, care trebuie sã fie prezentat
spre avizare la ISCIRÑINSPECT;

d) sã elaboreze analiza de risc ºi sã stabileascã mãsurile
preventive în urma acesteia, iar rezultatele sã fie comunicate
deþinãtorului/utilizatorului de echipamente/instalaþii.
5.3. Personalul tehnic autorizat de ISCIRÑINSPECT
pentru avizarea studiilor are urmãtoarele obligaþii ºi responsabilitãþi:
a) sã avizeze studiile privind analiza de risc, în conformitate cu domeniul pentru care a primit autorizaþia din partea ISCIRÑINSPECT;
b) sã avizeze studiile privind analiza de risc numai dacã
acestea au fost elaborate conform prezentei metodologii;
c) la avizarea studiilor privind analiza de risc sã utilizeze
numai buletine de examinare ºi încercare emise de laboratoare autorizate de ISCIRÑINSPECT.
5.4. Personalul de specialitate care urmeazã sã fie autorizat de ISCIRÑINSPECT pentru avizarea studiilor privind
analiza de risc trebuie sã fie absolvent al unui institut de
învãþãmânt tehnic superior ºi sã aibã o vechime în specialitate de cel puþin 10 ani.
5.5. În vederea autorizãrii agenþii economici care vor
efectua analize de risc vor înainta la ISCIRÑINSPECT o
documentaþie întocmitã în conformitate cu prevederile
anexei B.
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ANEXA A
la metodologie

Model pentru Decizia de numire a personalului tehnic pentru avizarea studiilor
privind analiza de risc, propus de agentul economic sã fie autorizat de ISCIRÑINSPECT
Antetul agentului economic
DECIZIE

Nr. ............. din ...............
Unitatea ................................................, reprezentatã prin ................................ manager (director),
având în vedere legislaþia cu privire la funcþionarea în condiþii de securitate a echipamentelor/instalaþiilor montate ºi utilizate în parcurile de distracþii ºi spaþiile de joacã ºi în vederea
aplicãrii mãsurilor prevãzute de prescripþiile tehnice,
D E C I D E :

1. Domnul/Doamna ......................................................................................., de specialitate
...................................................................., având funcþia de ...................................................,
începând cu data de ............................ se numeºte responsabil cu avizarea studiilor privind analiza
de risc, din cadrul ........................................................, urmând sã fie autorizat de ISCIRÑINSPECT.
2. Responsabilul cu avizarea studiilor privind analiza de risc este obligat sã cunoascã ºi sã
respecte întocmai prevederile legislaþiei în vigoare ºi ale prescripþiilor tehnice, sarcinile lui fiind
cele care rezultã din prescripþiile tehnice, Colecþia ISCIR.
3. Activitatea responsabilului cu avizarea studiilor privind analiza de risc va fi coordonatã ºi
îndrumatã din partea conducerii de ....................................................................................................,
care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea legislaþiei în vigoare ºi a
prescripþiilor tehnice.
4. Încãlcarea obligaþiilor prevãzute de prescripþiile tehnice, Colecþia ISCIR, atrage, dupã caz,
rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaþi.
5. Prezenta decizie anuleazã decizia anterioarã nr. ................................... din ...............................
ºi devine definitivã dupã autorizarea responsabilului de cãtre ISCIRÑINSPECT.
Manager,
.............................

Oficiul juridic
................................

(Numele, prenumele,
semnãtura ºi ºtampila)

(Numele, prenumele
ºi semnãtura)
ANEXA B
la metodologie
CONÞINUTUL

documentaþiei pentru obþinerea autorizaþiei de a efectua analiza de risc
pentru echipamentele/instalaþiile montate ºi utilizate în parcurile de distracþii
Documentaþia se întocmeºte de cãtre agentul economic solicitant, se înainteazã la ISCIRÑ
INSPECT ºi va conþine un memoriu în care se vor preciza urmãtoarele:
a) domeniul pentru care se solicitã autorizarea;
b) dotarea cu mijloace de examinare ºi investigare prin laboratoare proprii sau angajate cu
contract, autorizate de ISCIRÑINSPECT;
c) numele ºi prenumele, pregãtirea teoreticã, vechimea în specialitate ºi cea în domeniu
pentru personalul propus sã avizeze studiile pentru analiza de risc, care urmeazã sã fie autorizat
de ISCIRÑINSPECT;
d) decizia de numire a personalului, conform modelului din anexa A.
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind comercializarea produselor supuse autorizãrii
În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor Publice ºi al prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinþarea Companiei
Naþionale ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A., aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 402/2001,
în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 523/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Produsele prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 523/2002,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ca fiind supuse
autorizãrii sunt:
1. alcool, distilate, bãuturi alcoolice;
2. produse din tutun;

3. uleiuri minerale;
4. cafea.
Art. 2. Ñ Pentru toate livrãrile ºi transferurile produselor
enumerate la art. 1, efectuate de cãtre agenþii economici
producãtori interni ºi importatori în relaþiile comerciale (producãtor sau importator Ñ angro Ñ en dŽtail, transferuri
între gestiuni), prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a
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Guvernului nr. 158/2001, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se vor utiliza în mod obligatoriu facturi fiscale
speciale sau avize speciale de însoþire a mãrfii, dupã caz.
Art. 3. Ñ Modelele facturilor fiscale speciale sau avizelor speciale de însoþire a mãrfii, precum ºi situaþiile în care
acestea sunt utilizate sunt cele prevãzute de Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 158/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Facturile fiscale ºi avizele de însoþire a mãrfii
au regim special ºi se tipãresc de Compania Naþionalã
”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri
speciale ºi alte elemente de siguranþã.
Art. 5. Ñ Pe lungimea în diagonalã a fiecãrui document
prevãzut la art. 3 se vor inscripþiona denumirile produselor
comercializate ºi, dacã este cazul, relaþia comercialã ºi
calitatea furnizorului ºi a cumpãrãtorului, conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 158/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 6. Ñ (1) Documentele cu regim special prevãzute
de prezentul ordin vor fi distribuite de Compania Naþionalã
”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A. fiecãrei direcþii generale a
finanþelor publice judeþene, a municipiului Bucureºti ºi
Direcþiei generale de administrare a marilor contribuabili din
municipiul Bucureºti ºi din judeþul Ilfov, conform solicitãrii
acestora, în baza unei comenzi lunare.
(2) Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de
fiecare agent economic. Distribuirea documentelor cãtre utilizatori se va face direct de cãtre direcþiile generale ale
finanþelor publice judeþene, a municipiului Bucureºti ºi
Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili din
municipiul Bucureºti ºi din judeþul Ilfov, contra cost, pe
bazã de comenzi scrise, conform modelului prezentat în
anexa nr. 6 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 158/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(3) Nota de comandã va fi aprobatã numai dacã solicitantul justificã necesitatea achiziþionãrii de facturi fiscale
speciale ºi de avize speciale de însoþire a mãrfii, în calitate de agent economic autorizat sã comercializeze respectivele produse.
(4) Orice nouã comandã de astfel de documente va fi
condiþionatã de justificarea utilizãrii documentelor ridicate
anterior, prin prezentarea evidenþei achiziþionãrii ºi utilizãrii
documentelor fiscale speciale, întocmitã conform modelului
prezentat în anexa nr. 7 la Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 158/2001, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art. 7. Ñ Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ
S.A. va tipãri formulare pe baza unui necesar mediu lunar
anterior, asigurând permanent un stoc de siguranþã pentru
1Ñ5 luni, ºi le va distribui spre vânzare fiecãrei direcþii
generale a finanþelor publice judeþene, a municipiului
Bucureºti ºi Direcþiei generale de administrare a marilor
contribuabili din municipiul Bucureºti ºi din judeþul Ilfov.
Art. 8. Ñ (1) Dupã aprobarea comenzii, fiecare agent
economic va achita în contul direcþiilor generale ale
finanþelor publice judeþene, a municipiului Bucureºti ºi

Direcþiei generale de administrare a marilor contribuabili din
municipiul Bucureºti ºi din judeþul Ilfov contravaloarea formularelor fiscale speciale aprobate.
(2) Pentru activitatea prestatã direcþiile generale ale
finanþelor publice judeþene, a municipiului Bucureºti ºi
Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili din
municipiul Bucureºti ºi din judeþul Ilfov vor aplica un comision de 25% la preþul de livrare al Companiei Naþionale
”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.
(3) Transportul formularelor speciale la direcþiile generale
ale finanþelor publice judeþene, a municipiului Bucureºti ºi
la Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili
din municipiul Bucureºti ºi din judeþul Ilfov se asigurã de
Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.
(4) Veniturile realizate potrivit alin. (2) vor fi utilizate în
conformitate cu prevederile legale.
Art. 9. Ñ (1) Între datele de 1 ºi 5 ale lunii pentru luna
precedentã, direcþiile generale ale finanþelor publice
judeþene, a municipiului Bucureºti ºi Direcþia generalã de
administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureºti
ºi din judeþul Ilfov vor raporta în scris ºi electronic cãtre
Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A. situaþia
vânzãrilor ºi a stocului, detaliate pe utilizatori ºi plaje de
serii, conform unui model aprobat de Consiliul de administraþie al Companiei Naþionale ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.
(2) Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.
va emite lunar, pe baza raportãrilor prevãzute la alin. (1),
facturi fiscale cãtre direcþiile generale ale finanþelor publice
judeþene, a municipiului Bucureºti ºi Direcþia generalã de
administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureºti
ºi din judeþul Ilfov, pentru vânzãrile din luna anterioarã,
care vor fi plãtite în termen de 3 zile de la data emiterii.
Art. 10. Ñ Pânã la data de 31 decembrie 2003
Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A. va asigura un sistem informatic pentru gestionarea formularelor în
cauzã, care va fi pus gratuit la dispoziþia direcþiilor generale ale finanþelor publice judeþene, a municipiului Bucureºti
ºi Direcþiei generale de administrare a marilor contribuabili
din municipiul Bucureºti ºi din judeþul Ilfov, pentru utilizare,
în vederea evidenþierii vânzãrilor de formulare speciale ºi a
stocului.
Art. 11. Ñ (1) Prezentul ordin intrã în vigoare la data
de întâi a lunii urmãtoare publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.,
direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene, a municipiului Bucureºti, Direcþia generalã de administrare a marilor
contribuabili din municipiul Bucureºti ºi din judeþul Ilfov,
Direcþia generalã de politicã ºi legislaþie fiscalã, Direcþia
generalã a contabilitãþii publice ºi Direcþia de buget ºi contabilitate internã vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucureºti, 12 iunie 2003.
Nr. 759 bis.
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ALE

CURÞII

SUPREME

DE

JUSTIÞIE

CURTEA SUPREMÃ DE JUSTIÞIE
Ñ SECÞIILE UNITE Ñ

D E C I Z I A Nr. II
din 31 martie 2003
Sub preºedinþia preºedintelui Curþii Supreme de Justiþie,
Paul Florea, s-a luat în examinare recursul în interesul
legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe
lângã Curtea Supremã de Justiþie, cu privire la aplicarea
dispoziþiilor art. 2 pct. 1 lit. b1) din Codul de procedurã
civilã, referitoare la competenþa materialã de soluþionare a
conflictelor de muncã.
Ministerul Public a fost reprezentat de Gabriela Ghiþã,
adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângã
Curtea Supremã de Justiþie.
Reprezentantul Ministerului Public a susþinut recursul în
interesul legii, învederând cã dispoziþiile din actualul cod al
muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, impun reconsiderarea unor argumente invocate în sprijinul acestei cãi extraordinare de atac. Ca urmare, a pus concluzii pentru
admiterea recursului în interesul legii, în sensul de a se
stabili cã tribunalului îi revine competenþa de a judeca, în
fond, conflictele de muncã, cu excepþia celor date prin lege
specialã în competenþa altor instanþe.
SECÞIILE

U N I T E,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constatã
urmãtoarele:
În aplicarea dispoziþiilor art. 2 pct. 1 lit. b1) din Codul
de procedurã civilã, instanþele judecãtoreºti nu au un punct
de vedere unitar cu privire la competenþa materialã de a
judeca, în fond, conflictele de muncã.
1. Astfel, unele instanþe au considerat cã judecãtoriilor
le revine competenþa de a soluþiona, în primã instanþã,
conflictele de muncã.
În sprijinul acestei soluþii au fost invocate dispoziþiile
art. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, potrivit cãrora
judecãtoriile au plenitudine de jurisdicþie, soluþionând în
primã instanþã toate procesele ºi cererile, în afarã de cele
date prin lege în competenþa altor instanþe.
S-a relevat cã luarea anumitor cauze din competenþa
judecãtoriei, ca instanþã de drept comun, trebuie sã fie
expresã, ceea ce nu se poate considera cã se prevede
prin art. 2 pct. 1 lit. b1) din Codul de procedurã civilã. Sub
acest aspect, fãcându-se referire la prevederile art. 58Ñ61
din Legea nr. 168/1999, astfel cum au fost modificate prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 138/2000, s-a
susþinut cã tribunalelor le revine numai competenþa de a
soluþiona cererile formulate de unitate pentru încetarea grevei sau pentru obligarea la despãgubiri a persoanelor vinovate de declanºarea ilegalã a grevei.
Tot astfel, fãcându-se referire la dispoziþiile art. IV
alin. 1 ºi 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 179/1999 privind modificarea ºi completarea Legii
nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 118/2001, potrivit cãrora soluþionarea în fond a litigiilor de muncã, aflate atunci pe rolul
judecãtoriilor, a revenit completelor specializate pentru judecarea conflictelor ºi litigiilor de muncã, ce au luat fiinþã în
cadrul fiecãrei judecãtorii, s-a apreciat cã succesiunea de
reglementare nu poate determina anularea prioritãþii de aplicare dintre legea cu caracter general (Codul de procedurã
civilã) ºi legile speciale (Legea nr. 168/1999 ºi Ordonanþa

de urgenþã a Guvernului nr. 179/1999), pentru a se ajunge
la concluzia cã tribunalele ar fi instanþe de drept comun în
materia conflictelor de muncã.
2. Alte instanþe, invocând modificãrile aduse Codului de
procedurã civilã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 138/2000, s-au pronunþat în sensul cã tribunalului îi
revine competenþa de a judeca, în fond, conflictele de
muncã, cu excepþia celor date prin lege specialã în competenþa altor instanþe.
Aceste din urmã instanþe au procedat corect.
Într-adevãr, potrivit dispoziþiei din art. 2 pct. 1 lit. b1) din
Codul de procedurã civilã, introdusã în acest cod prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 138/2000, tribunalele judecã, în primã instanþã, ”conflictele de muncã, cu
excepþia celor date prin lege în competenþa altor instanþeÒ.
Pe de altã parte, prin art. 249 din Codul muncii, adoptat
prin Legea nr. 53/2003, se prevede cã ”Procedura de
soluþionare a conflictelor de muncã se stabileºte prin lege
specialãÒ.
În aceastã privinþã este de observat cã prin art. 248 din
Codul muncii se face distincþie între conflictele de interese
ºi conflictele de drepturi.
Astfel, în conformitate cu art. 248 alin. (2) din Codul
muncii, ”Conflictele de muncã ce au ca obiect stabilirea
condiþiilor de muncã cu ocazia negocierii contractelor colective de muncã sunt conflicte referitoare la interesele cu
caracter profesional, social sau economic ale salariaþilor,
denumite conflicte de intereseÒ, iar potrivit alin. (3) al aceluiaºi articol, ”Conflictele de muncã ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaþii decurgând
din legi ori din alte acte normative, precum ºi din contractele colective sau individuale de muncã sunt conflicte referitoare la drepturile salariaþilor, denumite conflicte de
drepturiÒ.
O atare distincþie însã este lipsitã de relevanþã cât timp
prin art. 249 din Codul muncii ºi prin art. 2 pct. 1 lit. b1)
din Codul de procedurã civilã, care se referã la competenþa
de judecatã în materia conflictelor de muncã, nu se face
nici o distincþie în raport cu natura acestora.
De altfel, reglementând competenþa instanþelor în materia conflictelor de drepturi, Legea nr. 168/1999 a prevãzut,
prin art. 71, cã ”Instanþele judecãtoreºti competente sã
judece cereri referitoare la soluþionarea conflictelor de drepturi se stabilesc prin legeÒ.
Cum prin art. 82 din aceeaºi lege se prevede cã dispoziþiile sale ”referitoare la procedura de soluþionare a conflictelor de drepturi se completeazã în mod corespunzãtor
cu prevederile Codului de procedurã civilãÒ, iar în art. 2
pct. 1 lit. b 1 ) din acest cod se prevede cã tribunalul
judecã, în primã instanþã, conflictele de muncã, cu excepþia
celor date prin lege în competenþa altor instanþe, este evident cã tribunalului îi revine competenþa de a soluþiona, în
fond, cererile privind conflicte de drepturi ori de câte ori
prin lege specialã nu se prevede altfel.
Tot astfel, ca urmare a modificãrilor aduse prin art. VII
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 138/2000 articolelor 58Ñ61 din Legea nr. 168/1999, nici în cazul conflictelor de interese la care se referã aceste texte de lege,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 455/26.VI.2003
competenþa de a judeca nu mai revine judecãtoriei, ci
tribunalului.
Rãmâne însã exceptatã de la competenþa generalã a
tribunalului de judecare a conflictelor de muncã, stabilitã
prin art. 2 pct. 1 lit. b1) din Codul de procedurã civilã, cererea de suspendare a grevei care, potrivit art. 56 din Legea
nr. 168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã, se
adreseazã curþii de apel în a cãrei circumscripþie îºi are
sediul unitatea.
Dispoziþiile art. IV alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 179/1999, potrivit cãrora ”Cauzele care au
ca obiect judecarea în fond a unor litigii de muncã, aflate
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pe rolul judecãtoriilor, vor fi trecute la completele care
judecã conflictele de muncã ºi litigiile de muncã din cadrul
judecãtoriei respective, imediat dupã înfiinþarea acestoraÒ,
nu pot avea decât semnificaþia unor reglementãri tranzitorii,
necesare în acea perioadã pentru trecerea cauzelor vizate
la completele specializate prevãzute sã ia fiinþã.
O altã interpretare ar fi contrarã atât spiritului ordonanþei
de urgenþã menþionate, cât ºi dispoziþiilor art. 2 pct. 1
lit. b1) din Codul de procedurã civilã, corelate cu prevederile art. 248 ºi 249 din Codul muncii recent adoptat ºi cu
cele ale art. 298 din acelaºi cod, referitoare la abrogarea
unor legi ºi a oricãror alte dispoziþii contrare.

În consecinþã, în temeiul art. 26 lit. b) din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993, republicatã, ºi al art. 329
din Codul de procedurã civilã, urmeazã a se admite recursul în interesul legii ºi a se stabili cã tribunalului îi revine competenþa de a judeca, în fond, conflictele de muncã, cu excepþia celor date prin lege specialã în competenþa altor instanþe.
PENTRU

ACESTE

MOTIVE

În numele legii
D E C I D E:

Admite recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea Supremã
de Justiþie.
În aplicarea dispoziþiilor art. 2 pct. 1 lit. b1) din Codul de procedurã civilã, stabileºte cã tribunalului îi revine competenþa de a judeca, în fond, conflictele de muncã, cu excepþia celor date prin lege specialã în competenþa altor instanþe.
Pronunþatã în ºedinþã publicã azi, 31 martie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII SUPREME DE JUSTIÞIE,

PAUL FLOREA
Prim-magistrat asistent,
Ioan Rãileanu

CURTEA SUPREMÃ DE JUSTIÞIE
Ñ SECÞIILE UNITE Ñ

D E C I Z I A Nr. III
din 31 martie 2003
Sub preºedinþia preºedintelui Curþii Supreme de Justiþie,
Paul Florea, s-a luat în examinare recursul în interesul
legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe
lângã Curtea Supremã de Justiþie, referitor la aplicarea dispoziþiilor art. 201 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor.
Ministerul Public a fost reprezentat de Gabriela Ghiþã,
procuror general adjunct în cadrul Parchetului de pe lângã
Curtea Supremã de Justiþie, care a susþinut recursul în
interesul legii astfel cum a fost formulat.
SECÞIILE

U N I T E,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constatã
urmãtoarele:
În aplicarea dispoziþiilor art. 20 1 alin. 3 din Legea
nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, introdus
în aceastã lege prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 186/1999 ºi menþinut prin Legea nr. 597/2002,
instanþele judecãtoreºti s-au pronunþat diferit.
Astfel, unele instanþe, fiind sesizate de executorii bancari
ai bãncilor aflate în lichidare cu cereri de încuviinþare a
executãrii silite, întemeiate pe dispoziþiile art. 3731 alin. 1
ºi 2 din Codul de procedurã civilã, au considerat cã aceste
cereri sunt supuse taxei de timbru în condiþiile prevãzute
de Legea nr. 146/1997.

Pentru a se ajunge la aceastã concluzie s-a apreciat
cã dispoziþiile de scutire de taxe de timbru din art. 201
alin. 3 din Legea nr. 83/1998, astfel cum a fost modificatã
ºi completatã iniþial prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 186/1999 ºi apoi prin Legea nr. 597/2002, s-ar referi
numai la acþiunile introduse de lichidatori, iar nu ºi la cererile executorilor bancari de învestire a hotãrârilor cu formulã
executorie sau pentru încuviinþarea executãrii silite.
Alte instanþe, dimpotrivã, au considerat cã sunt scutite
de taxe de timbru, în condiþiile prevãzute de textul de lege
menþionat, ºi cererile de executare silitã sau de învestire
cu formulã executorie a hotãrârilor, formulate de executorii
bancari ai bãncilor aflate în lichidare.
Aceste din urmã instanþe au procedat corect.
Anterior introducerii art. 20 1 în Legea nr. 83/1998,
aceastã lege nu conþinea nici o dispoziþie referitoare la
taxele de timbru aplicabile în cazul acþiunilor ºi cererilor formulate în cadrul procedurii falimentului bãncilor.
Pentru astfel de situaþii erau deci aplicabile dispoziþiile
cu caracter general prevãzute în art. 6 lit. c) din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, astfel cum a
fost completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 30/1999 ºi
cum se prevede ºi prin Hotãrârea Guvernului nr. 752 din
16 septembrie 1999, care se referã la ”acþiuni, cereri ºi
contestaþii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind
procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului [É]Ò.
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Prin art. 201 alin. 3 din Legea nr. 83/1998, introdus prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 186/1999 ºi
menþinut prin Legea nr. 597 din 29 octombrie 2002, se
prevede însã cã ”Acþiunile introduse de lichidator în aplicarea dispoziþiilor prezentei legi sunt scutite de taxe de
timbruÒ.
Pentru justa delimitare a sferei de aplicabilitate a acestei dispoziþii, se impune a fi avute în vedere prevederile
art. 10 lit. f) din Legea nr. 83/1998, în conþinutul ce li s-a
dat prin Legea nr. 597/2002, potrivit cãrora ”menþinerea,
rezilierea sau denunþarea unor contracte încheiate de
instituþia de credit debitoare, precum ºi încheierea de noi
contracte în interesul procedurii falimentuluiÒ sunt incluse
între atribuþiile principale ale lichidatorului.
Este de observat, de asemenea, cã prin art. 10 lit. o) ºi
p) din Legea nr. 83/1998, astfel cum a fost modificatã ºi
completatã prin Legea nr. 597/2002, se prevede cã lichidatorului îi mai revin urmãtoarele atribuþii: ”încheierea oricãrui
document în numele instituþiei de credit debitoare, iniþierea
ºi coordonarea, în numele acesteia, a oricãrei acþiuni sau
proceduri legaleÒ, precum ºi ”efectuarea oricãror acte de
procedurã cerute de prezenta legeÒ.
Tot astfel este de reþinut cã legea menþionatã a mai
stabilit, în cadrul art. 10 lit. d), cã lichidatorul are ºi
atribuþia de a angaja personalul necesar în vederea
lichidãrii, precum ºi de a conduce activitatea acestuia.
Or, cât timp personalul menþionat, din care fac parte ºi
executorii bancari ai bãncilor aflate în faliment, lucreazã la
cererea ºi în numele lichidatorului, ca reprezentanþi ai sãi,
pentru realizarea scopului de a încasa creanþele din averea
bãncii debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de
sume de bani, acþiunile pe care ei le introduc în aplicarea
dispoziþiilor Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului
bãncilor trebuie sã se bucure de acelaºi regim de favoare
ca ºi cele exercitate de cãtre lichidatorul însuºi ºi sã fie

scutite de taxe de timbru în conformitate cu art. 201 alin. 3
din aceeaºi lege.
A considera altfel ar însemna sã se creeze o discriminare artificialã în ceea ce priveºte regimul taxelor de timbru aplicabile acþiunilor introduse în temeiul Legii privind
procedura falimentului bãncilor, dupã cum acestea sunt
exercitate de cãtre lichidator sau de cãtre persoanele
împuternicite de acesta, ceea ce ar fi inadmisibil.
De altfel, din însãºi formularea actualului articol 20 1
alin. 3 din Legea nr. 83/1998 rezultã cã dispoziþia de scutire de taxe de timbru priveºte toate acþiunile susceptibile a
fi introduse de lichidator, deci ºi cele care, eventual, s-ar
exercita în numele sãu de cãtre persoanele împuternicite
de acesta, cum sunt executorii bancari din cadrul bãncilor
aflate în faliment, evident în mãsura în care prin ele se
urmãreºte realizarea finalitãþii acelei legi.
De acelaºi tratament favorabil, de scutire de taxe de
timbru, se impune a beneficia ºi cererile ulterioare ale persoanelor împuternicite de lichidator, care sunt întemeiate pe
dispoziþiile art. 3731 alin. 1 ºi 2 din Codul de procedurã
civilã, cum sunt cele privind învestirea cu formulã executorie sau încuviinþarea executãrii silite, precum ºi cele referitoare la aplicarea art. 22, 24 ºi 25 din Legea nr. 83/1998,
astfel cum au fost modificate ºi completate prin Legea
nr. 597/2002.
O atare interpretare a dispoziþiilor legale la care s-a
fãcut referire ar fi în spiritul prevederilor Legii nr. 83/1998,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, prin care nu este
reglementat nici un caz de exceptare de la beneficiul de
scutire de taxe a acþiunilor introduse de lichidator. Mai
mult, lipsirea persoanelor ce ar acþiona în numele lichidatorului, care le-a împuternicit sã lucreze în numele sãu, de
aceleaºi scutiri de taxe de timbru ca ºi el ar lipsi de
conþinut actul de împuternicire dat în exercitarea atribuþiilor
conferite prin art. 10 din Legea nr. 83/1998 ºi ar contraveni finalitãþii acestei legi.

În consecinþã, în temeiul art. 26 lit. b) din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993, republicatã, ºi al art. 329
din Codul de procedurã civilã, urmeazã a se admite recursul în interesul legii ºi a se stabili cã acþiunile ºi cererile adresate
instanþei de lichidator sau de persoanele împuternicite de acesta în exercitarea atribuþiilor conferite prin art. 10 din Legea
nr. 83/1998, inclusiv cererile ulterioare formulate în conformitate cu prevederile art. 3731 alin. 1 din Codul de procedurã
civilã, în cadrul activitãþii de executare silitã ºi în aplicarea art. 22, 24 ºi 25 din aceeaºi lege, sunt scutite de taxe de timbru.
PENTRU

ACESTE

MOTIVE

În numele legii
D E C I D E:

Admite recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie.
În aplicarea dispoziþiilor art. 201 alin. 3 din Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, stabileºte:
Acþiunile ºi cererile adresate instanþei de lichidator sau de persoanele împuternicite de acesta în exercitarea
atribuþiilor conferite prin art. 10 din Legea nr. 83/1998, inclusiv cererile ulterioare formulate în conformitate cu prevederile
art. 3731 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, în cadrul activitãþii de executare silitã ºi în aplicarea art. 22, 24 ºi 25 din
aceeaºi lege, sunt scutite de taxe de timbru.
Pronunþatã în ºedinþã publicã azi, 31 martie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII SUPREME DE JUSTIÞIE,

PAUL FLOREA
Prim-magistrat asistent,
Ioan Rãileanu
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