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CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 334
din 16 septembrie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 102/2002 privind unele mãsuri pentru stimularea cererii de atribuire
a folosinþei gratuite ºi a investiþiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcþiilor zootehnice dezafectate,
destinate creºterii, îngrãºãrii ºi exploatãrii animalelor, precum ºi a fabricilor de nutreþuri
combinate dezafectate, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 78/2003
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 102/2002, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 78/2003, excepþie ridicatã de Renaºterea
Creditului Românesc Ñ S.A. Ñ CREDIT BANK în Dosarul
nr. 2.224/2000 al Tribunalului Braºov Ñ Secþia civilã Ñ
judecãtorul sindic.
La apelul nominal rãspund consilier juridic Florin Cristicã
pentru autorul excepþiei, consilier juridic Bogdan Oancea
pentru Societatea Naþionalã de Transport Feroviar Marfã
C.F.R. Ñ S.A. Ñ Sucursala Braºov ºi consilier juridic Adrian
Morar pentru Direcþia Regionalã Vamalã Braºov, lipsind
celelalte pãrþi, faþã de care procedura de citare a fost legal
îndeplinitã.
Reprezentantul autorului excepþiei solicitã admiterea
excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 102/2002. Se aratã cã, asupra
dispoziþiilor art. 1, 3 ºi 4 din ordonanþa de urgenþã, Curtea
Constituþionalã s-a mai pronunþat prin Decizia nr. 259/2003,
admiþând excepþia. Art. 2 ºi 5 nu au fost însã supuse controlului de constituþionalitate, urmând sã se constate ºi
neconstituþionalitatea acestora.
Reprezentantul Societãþii Naþionale de Transport Feroviar
Marfã C.F.R. Ñ S.A. Ñ Sucursala Braºov solicitã respingerea
excepþiei, considerând cã dispoziþiile criticate nu aduc atingere prevederilor art. 21, 41 ºi 49 din Constituþie.
Reprezentantul Direcþiei Regionale Vamale Braºov pune
concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate,
ca fiind inadmisibilã, deoarece Curtea s-a mai pronunþat
prin Decizia nr. 259/2003 ºi a admis excepþia privind dispoziþiile art. 1, 3 ºi 4 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 102/2002. În legãturã cu celelalte prevederi
din ordonanþa de urgenþã, se aratã cã acestea sunt constituþionale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere, ca devenitã inadmisibilã, a excepþiei de

neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1, 3 ºi 4 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/2002 ºi, ca
fiind neîntemeiatã, referitor la celelalte dispoziþii legale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 februarie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.224/2000, Tribunalul Braºov Ñ Secþia civilã Ñ
judecãtorul sindic a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/2002, excepþie
ridicatã de Renaºterea Creditului Românesc S.A. Ñ
CREDIT BANK.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 102/2002 ”încalcã în mod flagrant prevederile Constituþiei României în ceea ce priveºte restrângerea
exerciþiului unor drepturi sau al unor libertãþi, prevãzute de
art. 49, protecþia proprietãþii private, prevãzutã de art. 41,
accesul liber la justiþie prevãzut de art. 21Ò.
Conform susþinerilor autorului excepþiei, ordonanþa criticatã suspendã orice procedurã de execuþie silitã asupra
imobilelor, precum ºi procedurile de faliment asupra debitorilor care deþin imobile pentru care existã cerere de atribuire în folosinþã gratuitã. De asemenea, la art. 5 se prevede
abrogarea alin. (5) al art. 3 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 168/2001, în sensul cã nu mai este nevoie
de acordul prealabil al bãncilor care au garanþii asupra
imobilelor pentru ca acestea sã fie atribuite în folosinþã
gratuitã.
În susþinerea excepþiei, se aratã cã, în speþã, ”în cadrul
procedurii de faliment se ajunsese în faza de vânzare la
licitaþie a imobilelor debitoarei S.C. Avicola Codlea Ñ S.A.,
cã existã persoane interesate sã achiziþioneze aceste active
în vederea repunerii lor în circuitul economic, creditorii ºi în
special CREDIT BANK sunt privaþi de dreptul de a-ºi mai
recupera creanþele din preþul care se va obþine din cauza
atribuirii acestor imobile în folosinþã gratuitã pe perioadã
foarte mare de timp (5 ani)Ò. Se mai aratã cã CREDIT
BANK, ”în calitate de creditor ipotecar, are un drept garantat prin lege ºi, totodatã, un interes legitim, respectiv acela
de a-ºi recupera creanþa. În acelaºi timp, procedura în care
se realizeazã recuperarea creanþei este reglementatã de
lege (Legea nr. 64/1995, republicatã)Ò. În argumentarea
excepþiei, autorul acesteia aratã, de asemenea, cã ”se
încalcã, astfel, ºi drepturile creditorilor subsecvenþi, adicã
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ale creditorilor CREDIT BANK, care se aflã, de asemenea,
în procedurã de faliment, aceºti creditori aºteptând sã îºi
recupereze sumele de bani. Sunt privaþi de acest drept
creditori importanþi, printre ei fiind ºi Banca Naþionalã a
României, care a acordat CREDIT BANK, conform O.U.G.
nr. 26/2000, aprobatã prin Legea nr. 240/2001, un credit în
valoare de 363 miliarde lei în vederea despãgubirii deponenþilor persoane fiziceÒ.
Prin suspendarea procedurilor de executare silitã ºi de
faliment, aflate sub controlul justiþiei, se aratã în concluzia
motivãrii excepþiei, ”este înfrânt principiul protecþiei proprietãþii private care se realizeazã prin garantarea
creanþelor statuluiÒ, precum ºi ”principiul constituþional al
accesului liber la justiþie, consacrat de art. 21, în sensul cã
[creditorii sunt] împiedicaþi sã se apere ºi sã-ºi realizeze
drepturile ºi interesele legitime pe calea justiþieiÒ.
Tribunalul Braºov Ñ Secþia civilã Ñ judecãtorul sindic
”apreciazã ca întemeiatã excepþia de neconstituþionalitate
invocatãÒ. În motivarea acestei opinii, se reþine cã, ”prin
dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 102/2002, este restrâns exerciþiul dreptului creditoarei
CREDIT BANK, creditor garantat, de a recupera pe calea
executãrii silite colective creanþele pe care le deþine asupra acestui debitor la care statul este acþionar majoritar,
fiind încãlcate dispoziþiile art. 49 din Constituþia României,
nefiind întrunite condiþiile prevãzute la art. 49 alin. (1)Ò. Prin
aceleaºi dispoziþii ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 102/2002, considerã instanþa, ”este înfrânt principiul
garantãrii recuperãrii creanþelor, întrucât suspendarea
dureazã pe o perioadã determinatã de 5 ani, valoarea
realã a tuturor creanþelor depreciindu-se pe aceastã perioadã de timp, în contextul în care Legea nr. 64/1995,
republicatã, nu permite modificarea creanþelor, ulterior
afiºãrii tabelului definitiv prevãzut de art. 98Ò. În consecinþã,
se apreciazã cã ”sunt încãlcate dispoziþiile art. 41 din
Constituþia României privitoare la protecþia proprietãþii private, care se realizeazã prin garantarea creanþelor asupra
statuluiÒ.
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.
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 este neîntemeiatã. În
argumentarea acestui punct de vedere, se susþine cã
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/2002 instituie
unele mãsuri de suspendare a procedurilor execuþionale
pornite de creditori asupra obiectivelor sus-menþionate, în
vederea stimulãrii unei cereri reale de atribuire a folosinþei
(gratuite) ºi pentru investiþii.
În punctul de vedere al Guvernului se mai aratã cã
soluþiile prevãzute în actul normativ criticat nu sunt în contradicþie cu dispoziþiile art. 21 (accesul liber la justiþie) ºi
ale art. 49 (restrângerea exerciþiului unor drepturi sau al unor
libertãþi) din Constituþie, atâta timp cât prin mãsura suspendãrii nu se îngrãdeºte, în drept, accesul liber la justiþie
ºi nici nu se aduce vreo atingere existenþei dreptului sau a
libertãþii. Mai mult, susþine Guvernul, ”din ordonanþa de
urgenþã se desprinde cu claritate temporalitatea mãsurii,
care nu este menitã sã aducã atingere substanþei unor
drepturi, inclusiv dreptului de proprietateÒ.
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Pe de altã parte, se aratã cã la art. 2 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului sunt prevãzute cazurile de încetare a executãrii silite, ceea ce contrazice ºi maniera
exclusivistã pe care o abordeazã creditoarea în motivarea
excepþiei de neconstituþionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 102/2002 este constituþionalã. În susþinerea acestui punct de vedere, Avocatul Poporului invocã
faptul cã în cauzã este vorba ”de o acþiune de interes
naþional de punere în valoare a construcþiilor zootehnice
dezafectate, precum ºi a fabricilor de nutreþuri combinate
dezafectate pentru care existã cereri de atribuire în folosinþã gratuitãÒ, iar, pe de altã parte, ”creditorii nu au un
drept de proprietate asupra imobilelor debitorului, ci, cel
mult, pot avea constituite garanþii reale asupra acestor imobile, ceea ce nu conferã un drept de proprietateÒ. De asemenea, apreciazã Avocatul Poporului, ”faptul cã statul este
acþionar majoritar la societatea comercialã în cauzã nu
poate fi invocat de creditori pentru recuperarea creanþelor,
întrucât acestea nu au fost garantate de cãtre stat, prin
organele abilitate, ci de cãtre o persoanã juridicã ce a
garantat cu propriul patrimoniuÒ.
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 al
Guvernului ºi al Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, concluziile pãrþilor prezente ºi ale
procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23
din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia
de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 102/2002 privind unele mãsuri
pentru stimularea cererii de atribuire a folosinþei gratuite ºi
a investiþiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în
valoare a construcþiilor zootehnice dezafectate, destinate
creºterii, îngrãºãrii ºi exploatãrii animalelor, precum ºi a
fabricilor de nutreþuri combinate dezafectate, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 78 din 12 martie 2003, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003,
texte care au urmãtorul cuprins:
”Ñ Art. 1: (1) În vederea stimulãrii cererii de atribuire a
folosinþei gratuite ºi a investiþiilor în imobilele ce fac obiectul
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcþiilor zootehnice dezafectate, destinate
creºterii, îngrãºãrii ºi exploatãrii animalelor, precum ºi a fabricilor de nutreþuri combinate dezafectate, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 387/2002, la data încheierii contractului prevãzut
la art. 4 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 168/2001,
cu modificãrile ulterioare, se suspendã orice procedurã de executare silitã pornitã de creditori ºi orice ofertã de vânzare asupra imobilelor a cãror folosinþã gratuitã a fost acordatã sau
urmeazã sã fie acordatã prin contract.
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(2) În cazul imobilelor ce fac obiectul unor contracte deja
încheiate în baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 168/2001, cu modificãrile ulterioare, mãsura suspendãrii
procedurilor de executare silitã pornite de creditori se aplicã de
la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.
(3) Termenul de prescripþie a dreptului creditorilor de a cere
executarea silitã a creanþelor faþã de debitorii care au în patrimoniu imobile a cãror folosinþã gratuitã a fost acordatã prin
contract se suspendã pe durata în care procedurile de executare silitã asupra acestor imobile au fost suspendate conform
alin. (1) ºi (2).
Ñ Art. 2: (1) Mãsura suspendãrii procedurilor de executare silitã pornite de creditori înceteazã în urmãtoarele cazuri:
a) la data introducerii unor cereri de executare silitã de cãtre
creditorii persoane fizice sau juridice asupra imobilelor a cãror
folosinþã gratuitã a fost atribuitã în baza Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 168/2001, cu modificãrile ulterioare;
b) la data încheierii contractelor de vânzare-cumpãrare,
potrivit dispoziþiilor art. 7 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 168/2001, cu modificãrile ulterioare; valoarea
creanþelor creditorilor se diminueazã în acest caz proporþional
cu partea care se distribuie acestora din preþul obþinut din
vânzarea imobilelor, conform ordinii de preferinþã stabilite prin
lege, activul în cauzã rãmânând liber de sarcinã;
c) în cazul în care, la expirarea contractului pentru atribuirea folosinþei gratuite a imobilelor, acestea nu au fost vândute,
iar drepturile de creanþã ale creditorilor nu au fost valorificate
din alte bunuri aparþinând debitorilor.
(2) În cazul prevãzut la alin. (1) lit. c), la data reluãrii procedurilor de executare se reiau totodatã ºi calculul majorãrilor,
penalitãþilor ºi/sau dobânzilor aferente debitelor rãmase de
platã, precum ºi cursul prescripþiei drepturilor de creanþã.
Ñ Art. 3: (1) Dispoziþiile prezentei ordonanþe de urgenþã
se aplicã ºi în cazul imobilelor aparþinând debitorilor aflaþi în
procedura prevãzutã de Legea nr. 64/1995 privind procedura
reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau în procedura de dizolvare
ºi lichidare prevãzutã de Legea nr. 31/1990 privind societãþile
comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru imobilele la care existã cerere de atribuire ºi care
îndeplinesc condiþiile prevãzute în Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 168/2001, cu modificãrile ulterioare.
(2) Documentaþia aferentã imobilelor menþionate la alin. (1)
va fi predatã comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în
valoare a construcþiilor zootehnice dezafectate, destinate
creºterii, îngrãºãrii ºi exploatãrii animalelor, precum ºi a fabricilor de nutreþuri combinate dezafectate, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 216/2002, în termen de 30 de zile de
la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþei.
Ñ Art. 4: De la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã se suspendã dreptul creditorilor de a introduce cereri pentru declanºarea procedurilor prevãzute de
Legea nr. 64/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, împotriva debitorilor ale cãror bunuri au fost atribuite în folosinþã gratuitã, conform prevederilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 168/2001, cu modificãrile ulterioare,
pe toatã perioada de valabilitate a contractelor de atribuire a
folosinþei gratuite.
Ñ Art. 5: La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe
de urgenþã se abrogã alin. (5) al art. 3 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare
a construcþiilor zootehnice dezafectate, destinate creºterii,

îngrãºãrii ºi exploatãrii animalelor, precum ºi a fabricilor de
nutreþuri combinate dezafectate, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu modificãrile ulterioare.Ò
Dispoziþiile alin. (5) al art. 3 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a
construcþiilor zootehnice dezafectate, destinate creºterii,
îngrãºãrii ºi exploatãrii animalelor, precum ºi a fabricilor de
nutreþuri combinate dezafectate, abrogate prin art. 5 al
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 102/2002, aveau
urmãtorul cuprins: ”(5) Atribuirea imobilelor prevãzute la
alin. (1), (2) ºi (3), care au fost ipotecate la obþinerea unor
împrumuturi de la bãncile comerciale, se face la cererea persoanelor prevãzute la art. 2 lit. c), cu acordul prealabil al bãncilor finanþatoare respectiveÒ.
Critica de neconstituþionalitate a dispoziþiilor ordonanþei
de urgenþã a Guvernului se bazeazã pe susþinerea cã, prin
mãsurile de suspendare a procedurii executãrii silite ºi a
procedurii reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, acest act
normativ încalcã dispoziþiile constituþionale ale art. 21 privind accesul liber la justiþie, ale art. 41 privind protecþia
proprietãþii private, precum ºi pe cele ale art. 49 privind
restrângerea exerciþiului unor drepturi.
Analizând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
Dispoziþiile art. 1, 3 ºi 4 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 102/2002 au mai fost supuse controlului de
constituþionalitate pe cale de excepþie. Astfel, prin Decizia
nr. 259 din 24 iunie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 540 din 28 iulie 2003, Curtea
Constituþionalã a admis excepþia, declarându-le
neconstituþionale. În consecinþã, întrucât decizia de constatare a neconstituþionalitãþii a intervenit dupã data sesizãrii
Curþii (prin Încheierea din 10 februarie 2003), potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
coroborate cu cele ale art. 23 alin. (6) din aceeaºi lege,
Curtea reþine cã excepþia de neconstituþionalitate a devenit
inadmisibilã.
Analizând excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/2002,
Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã. Obiectul
reglementãrii acestui text îl constituie cazurile de încetare a
mãsurii de suspendare a procedurilor de executare silitã
pornite de creditori (mãsurã stabilitã în partea finalã a
art. 1 al aceleiaºi ordonanþe, care a fost declaratã neconstituþionalã). De altfel, acest text a devenit inaplicabil ca
urmare a constatãrii neconstituþionalitãþii dispoziþiilor art. 1
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/2002. Cât
priveºte excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor
art. 2 alin. (1) lit. a), abrogarea acestor dispoziþii a intervenit ulterior sesizãrii Curþii Constituþionale, excepþia devenind
inadmisibilã.
În ceea ce priveºte critica de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 al Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 102/2002, prin care se abrogã un alineat al art. 3 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 168/2001, Curtea
constatã cã acest text nu are relevanþã pentru soluþionarea
cauzei în care a fost ridicatã excepþia de neconstituþionalitate. În consecinþã, sub acest aspect, în conformitate cu
dispoziþiile art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, excepþia este inadmisibilã.
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Faþã de cele de mai sus, 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. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1, ale art. 2 alin. (1) lit. a),
ale art. 3 ºi 4 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/2002 privind unele mãsuri pentru stimularea cererii de atribuire a
folosinþei gratuite ºi a investiþiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 168/2001 privind
punerea în valoare a construcþiilor zootehnice dezafectate, destinate creºterii, îngrãºãrii ºi exploatãrii animalelor, precum ºi
a fabricilor de nutreþuri combinate dezafectate, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 78/2003, excepþie ridicatã de Renaºterea Creditului Românesc S.A. Ñ CREDIT BANK în Dosarul nr. 2.224/2000 al Tribunalului Braºov Ñ
Secþia civilã Ñ judecãtorul sindic.
2. Respinge, ca neîntemeiatã, excepþia de neconstituþionalitate a celorlalte dispoziþii ale art. 2 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 102/2002, excepþie ridicatã de acelaºi autor, în acelaºi dosar.
3. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 102/2002, excepþie ridicatã de acelaºi autor, în acelaºi dosar.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 16 septembrie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare ºi de anulare
a permiselor de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 434/2000
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. III din Ordonanþa Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 274/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Normele metodologice privind procedura de eliberare ºi de anulare a permiselor de muncã, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 434/2000, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, se
modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Permisul de muncã este documentul oficial care se elibereazã, la cerere, strãinilor, de cãtre Oficiul
pentru Migraþia Forþei de Muncã, instituþie publicã aflatã în
subordinea Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi
Familiei, în condiþiile prevãzute de Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, denumitã în continuare lege, precum ºi de prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme.
(2) Titularul permisului de muncã eliberat potrivit alin. (1)
poate sã fie încadrat în muncã pe baza contractului individual de muncã la o singurã persoanã fizicã sau juridicã
din România ori la o reprezentanþã autorizatã din România
a unei persoane juridice cu sediul în strãinãtate.Ò

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ (1) Permisul de muncã poate fi eliberat, potrivit prevederilor legii, strãinilor care îndeplinesc condiþiile
prevãzute de legislaþia din România cu privire la încadrarea
în muncã ºi care au aplicatã pe documentele de trecere a
frontierei viza de lungã ºedere pentru angajare în muncã
sau, dupã caz, viza de lungã ºedere pentru alte scopuri,
precum ºi strãinilor exceptaþi de la regimul obligativitãþii
vizelor de lungã ºedere pentru angajare în muncã potrivit
dispoziþiilor legale.
(2) Strãinului titular al unui drept de ºedere temporarã
în scop de reîntregire familialã sau studii i se poate
acorda, la cerere, permis de muncã, în condiþiile prevãzute
de lege.
(3) Strãinul nu poate solicita concomitent mai multe permise de muncã în vederea încadrãrii în muncã, în acelaºi
timp, la mai mulþi angajatori.Ò
3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Strãinul care are calitatea de asociat la o
societate comercialã din România nu poate obþine permis
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de muncã în baza vizei de lungã ºedere pentru desfãºurarea de activitãþi comerciale.Ò
4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ (1) Viza de lungã ºedere pentru angajare în
muncã sau, dupã caz, viza de lungã ºedere pentru alte
scopuri, necesare pentru obþinerea permisului de muncã,
se acordã strãinilor, la cerere, de cãtre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din strãinãtate, cu
aprobarea prealabilã a Ministerului Afacerilor Externe.
(2) La solicitarea vizei de lungã ºedere pentru angajare
în muncã se prezintã avizul favorabil pentru acordarea
acestei vize, eliberat de Oficiul pentru Migraþia Forþei de
Muncã, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1.Ò
5. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ (1) În vederea obþinerii avizului favorabil,
prevãzut la art. 5 alin. (2), angajatorul persoanã juridicã
depune la Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã o cerere
motivatã privind necesitatea încadrãrii în muncã a strãinului, însoþitã de urmãtoarele documente:
a) actul constitutiv al societãþii comerciale sau, dupã
caz, actul de înfiinþare a persoanei juridice, certificatul de
înmatriculare la oficiul registrului comerþului, precum ºi
dovada din care sã rezulte cã nu s-au operat cereri de
înscriere de menþiuni referitoare la existenþa unei hotãrâri
judecãtoreºti definitive pentru sãvârºirea de infracþiuni de
cãtre asociatul unic sau, dupã caz, de asociaþi, în legãturã
cu activitatea pe care o desfãºoarã ºi la declararea stãrii
de faliment;
b) scrisoarea prin care se atestã bonitatea angajatorului,
eliberatã de banca la care acesta îºi are deschis contul;
c) dovezi eliberate de instituþiile competente privind achitarea la zi a obligaþiilor cãtre bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetul asigurãrilor pentru ºomaj,
bugetul Fondului naþional unic de asigurãri sociale de
sãnãtate ºi bugetul asigurãrilor pentru accidente de muncã
ºi boli profesionale;
d) atribuþiile ºi cerinþele postului, dovada selecþiei legale
pentru ocuparea postului, fãcutã de angajator, prin adeverinþa eliberatã de agenþia pentru ocuparea forþei de muncã
în a cãrei razã teritorialã îºi are sediul angajatorul, cu privire la forþa de muncã autohtonã disponibilã pentru locul
de muncã vacant comunicat de angajator potrivit
dispoziþiilor legale;
e) curriculum vitae al strãinului, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3, care sã conþinã ºi declaraþia pe propria rãspundere a acestuia din care sã rezulte cã nu are
antecedente penale ºi cã este apt din punct de vedere
medical pentru a fi încadrat în muncã;
f) declaraþia pe propria rãspundere, autentificatã la notarul public, prin care angajatorul precizeazã faptul cã strãinul
are cunoºtinþe minime de limbã românã;
g) copia documentului de trecere a frontierei al strãinului
ºi, dupã caz, copia permisului de ºedere în România.
(2) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. c) se actualizeazã dacã între data înregistrãrii cererii pentru obþinerea
avizului favorabil ºi data înregistrãrii cererii pentru eliberarea permisului de muncã trec mai mult de 60 de zile.
(3) Pentru obþinerea avizului favorabil prevãzut la art. 5
alin. (2), angajatorul persoanã fizicã depune la Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã o cerere motivatã însoþitã de

documentele prevãzute la alin. (1) lit. d)Ñg), precum ºi
urmãtoarele documente:
a) copia actului de identitate ºi, dupã caz, a autorizaþiei
sau a altui document legal care atestã exercitarea unei
activitãþi ori profesii independente;
b) dovada cã dispune de venituri suficiente pentru plata
salariului angajatului strãin;
c) cazierul judiciar.
(4) Cererea pentru eliberarea avizului favorabil al
Oficiului pentru Migraþia Forþei de Muncã se soluþioneazã
în termen de 15 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii
acesteia.
(5) Avizul eliberat de Oficiul pentru Migraþia Forþei de
Muncã în vederea obþinerii vizei pentru angajarea în
muncã a strãinilor este valabil 3 luni de la data eliberãrii
acestuia.
(6) În cazul neacordãrii avizului Oficiul pentru Migraþia
Forþei de Muncã are obligaþia de a comunica în scris
angajatorului, în termenul prevãzut la alin. (4), motivele
care au stat la baza acestei decizii.
(7) Decizia Oficiului pentru Migraþia Forþei de Muncã de
neacordare a avizului poate fi contestatã la instanþa
judecãtoreascã competentã, în condiþiile prevãzute de
Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificãrile ulterioare.Ò
6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ (1) Dosarul pentru eliberarea permisului de
muncã se depune la Oficiul pentru Migraþia Forþei de
Muncã de cãtre angajator ºi va conþine:
a) cererea strãinului pentru eliberarea permisului de
muncã;
b) documentul de trecere a frontierei al strãinului, valabil
cel puþin un an de la data acordãrii vizei de lungã ºedere,
pe care este aplicatã viza de lungã ºedere pentru angajare în muncã sau, dupã caz, viza de lungã ºedere pentru
alte scopuri, cu excepþia situaþiei în care strãinul nu este
supus, potrivit dispoziþiilor legale, la obligativitatea obþinerii
vizei de lungã ºedere pentru angajare în muncã, în original ºi în copie;
c) copia actului de studii necesar pentru încadrarea în
funcþia sau în meseria pentru care se solicitã eliberarea
permisului de muncã, tradus în limba românã ºi legalizat
de notarul public; diplomele, certificatele ºi titlurile ºtiinþifice,
eliberate în strãinãtate, în sistemul de învãþãmânt, vor fi
însoþite de atestatul de recunoaºtere eliberat de Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, în condiþiile prevãzute de
legislaþia în domeniu;
d) copiile documentelor care atestã pregãtirea profesionalã obþinutã în afara sistemului de învãþãmânt sau, dupã
caz, care atestã experienþa profesionalã, traduse ºi legalizate;
e) copia legalizatã a atestatului de recunoaºtere a
pregãtirii profesionale, ale cãrui emitent ºi model vor fi stabilite prin ordin al ministrului muncii, solidaritãþii sociale ºi
familiei;
f) certificatul de cazier judiciar din þara de origine a
strãinului sau alt document cu aceeaºi valoare juridicã, eliberat de autoritãþile din þara de domiciliu sau de reºedinþã
a strãinului, tradus în limba românã ºi legalizat de notarul
public, din care sã rezulte cã strãinul nu are antecedente
penale;
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g) actul medical de atestare a stãrii de sãnãtate, eliberat de instituþiile medicale competente, potrivit prevederilor
legale, din care sã rezulte cã strãinul este apt de a fi
încadrat în muncã;
h) douã fotografii tip paºaport.
(2) Pentru strãinii în cazul cãrora nu este necesarã
obþinerea vizei de lungã ºedere pentru angajare în muncã,
dosarul pentru eliberarea permisului de muncã se depune
de cãtre angajator ºi va conþine documentele prevãzute la
alin. (1), precum ºi cele de la art. 6 alin. (1) lit. a)Ñc).
(3) Cererea pentru eliberarea permisului de muncã se
soluþioneazã în termen de 7 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii dosarului. La eliberarea permisului de muncã se
va prezenta dovada achitãrii taxei ºi a comisionului
prevãzute de lege. Pe documentele prin care au fost achitate taxele ºi comisoanele pentru eliberarea permiselor de
muncã unitãþile trezoreriei statului vor confirma prin
semnãturã ºi ºtampilã încasarea sumelor respective în conturile corespunzãtoare de venituri ale bugetului de stat.
(4) În cazul neacordãrii permisului de muncã Oficiul
pentru Migraþia Forþei de Muncã are obligaþia de a comunica în scris solicitantului, în termenul prevãzut la alin. (3),
motivele care au stat la baza acestei decizii.
(5) Persoanele pentru care nu au fost eliberate permisele de muncã vor fi comunicate Autoritãþii pentru strãini,
în termen de 10 zile de la data respingerii cererii pentru
eliberarea documentului.
(6) Decizia de neacordare a permisului de muncã de
cãtre Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã poate fi contestatã la instanþa judecãtoreascã competentã, în condiþiile
prevãzute de Legea nr. 29/1990, cu modificãrile ulterioare.Ò
7. Alineatele (3) ºi (4) ale articolului 8 vor avea
urmãtorul cuprins:
”(3) Cererea pentru prelungirea permisului de muncã se
depune la Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã în cursul
ultimei luni de valabilitate a permisului, dar nu mai târziu
de 10 zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a
acestuia. La cerere se anexeazã documentele prevãzute la
art. 6 alin. (1) lit. b), c) ºi g) pentru angajatorul persoanã
juridicã sau documentele prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. g)
ºi alin. (3) lit. b) ºi c) pentru angajatorul persoanã fizicã,
actualizate, precum ºi permisul de muncã, contractul individual de muncã încheiat pe baza permisului de muncã, permisul de ºedere valabil ºi dovada achitãrii taxei ºi a
comisionului pentru prelungirea permisului de muncã,
prevãzute de lege. Cererea se soluþioneazã în termen de
10 zile de la data înregistrãrii.
(4) Dacã strãinul are permis de ºedere valabil ºi angajatorul nu a depus cererea pentru prelungirea permisului de
muncã în termenul prevãzut la alin. (3), se poate obþine un
nou permis de muncã la acelaºi angajator, dacã cererea
este depusã în termen de maximum 30 de zile de la expirarea permisului de muncã. Pentru eliberarea noului permis
de muncã se prezintã documentele prevãzute la alin. (3) ºi
dovada achitãrii taxei ºi a comisionului pentru eliberarea
permisului de muncã.
8. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) În termen de 10 zile de la data eliberãrii
permisului de muncã angajatorul are obligaþia sã încheie
contract individual de muncã pe duratã determinatã cu
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strãinul, numai pe perioada de valabilitate a permisului de
muncã.
(2) Angajatorul are obligaþia sã înregistreze contractul
individual de muncã încheiat pe duratã determinatã cu
salariatul strãin.
9. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ În termen de 5 zile de la data încadrãrii în
muncã cu contract individual de muncã pe duratã determinatã, strãinul are obligaþia sã se prezinte la Autoritatea
pentru strãini pentru a solicita acordarea vizei în vederea
eliberãrii permisului de ºedere temporarã în România.Ò
10. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ (1) Permisul de muncã se anuleazã de
Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã în urmãtoarele
cazuri, în termen de 5 zile lucrãtoare de la:
a) solicitarea angajatorului, ca urmare a încetãrii din
iniþiativa sa a raportului de muncã al strãinului;
b) solicitarea strãinului, ca urmare a încetãrii raportului
de muncã din iniþiativa acestuia;
c) sesizarea organelor competente, potrivit legislaþiei în
vigoare, în cazul în care strãinul a fost declarat indezirabil,
i s-a anulat sau revocat dreptul de ºedere în România sau
în cazul în care acesta nu mai îndeplineºte condiþiile privind încadrarea în muncã;
d) sesizarea organelor competente, potrivit legislaþiei în
vigoare, în cazul nerespectãrii termenului prevãzut la art. 9
alin. (1) pentru încadrarea în muncã;
e) neprezentarea angajatorului sau titularului permisului
de muncã în vederea ridicãrii permisului de muncã de la
Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã, în termen de
30 de zile de la data soluþionãrii cererii conform termenului
legal.
(2) Perioada de valabilitate a permisului de muncã
expirã în cazul nerespectãrii termenului prevãzut la art. 8
alin. (3) pentru prelungirea acestuia.
(3) Permisul de muncã expirat sau anulat se depune
sau, dupã caz, se reþine la Oficiul pentru Migraþia Forþei
de Muncã, însoþit, dacã este cazul, de cererea de anulare
ºi de documentele care atestã încetarea raporturilor de
muncã.Ò
11. Articolele 14, 15 ºi 16 se abrogã.
12. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 17. Ñ Constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor
prevãzute la art. 7 din lege se fac de cãtre salariaþii
Oficiului pentru Migraþia Forþei de Muncã desemnaþi prin
ordin al ministrului muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei ºi
inspectorii de muncã din cadrul Inspecþiei Muncii.Ò
13. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 18. Ñ Comunicarea dintre Ministerul Muncii,
Solidaritãþii Sociale ºi Familiei prin Oficiul pentru Migraþia
Forþei de Muncã, Ministerul Afacerilor Externe ºi Ministerul
Administraþiei ºi Internelor referitoare la acordarea avizului
pentru încadrarea în muncã a strãinilor, eliberarea, evidenþa
ºi anularea permiselor de muncã se stabilesc prin protocoale încheiate între ministere.Ò
14. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 19. Ñ Modelul permisului de muncã este prezentat
în anexa nr. 2.Ò
15. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 20. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice.Ò
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Art. II. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 la Normele metodologice
privind procedura de eliberare ºi de anulare a permiselor
de muncã, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului
nr. 434/2000, se înlocuiesc cu anexele nr. 1Ñ3 care fac
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. III. Ñ În cuprinsul Hotãrârii Guvernului nr. 434/2000
denumirea ”Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii SocialeÒ se înlocuieºte cu denumirea ”Oficiul pentru Migraþia Forþei de
MuncãÒ, cu excepþia art. 18 din Normele metodologice privind
procedura de eliberare ºi de anulare a permiselor de muncã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 14 octombrie 2003.
Nr. 1.225.

ANEXA Nr. 1

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITÃÞII SOCIALE ªI FAMILIEI

Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã

AVIZ

În baza cererii înregistrate cu nr. ....................... din ............................ ºi a documentaþiei
depuse de .............................................................., cu sediul/domiciliul în .........................................,
nr. de înmatriculare în registrul comerþului ...................., codul fiscal ...............................................,
Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã avizeazã favorabil acordarea vizei de lungã ºedere pentru
angajare în muncã necesare obþinerii permisului de muncã domnului/doamnei ....................................
.................................................................................., nãscut/nãscutã la data de ............................ în
localitatea ........................................., þara .................................., cu domiciliul în ........................ .

Semnãtura*) ºi ºtampila
..............................................
Nr. ................. data ..............

*) Persoana împuternicitã sã semneze documentul, desemnatã prin ordin al ministrului muncii, solidaritãþii sociale
ºi familiei.
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ANEXA Nr. 2

Fila 1
Ñ recto Ñ

Ñ verso Ñ

ROMÂNIA
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITÃÞII
SOCIALE ªI FAMILIEI

Oficiul pentru Migraþia Forþei de Muncã
PERMIS DE MUNCÃ

Seria .................... nr. ..............

foto

Semnãtura*)
ºi
ºtampila

Numele ...................................
Prenumele .................................
Data naºterii ............................
Locul naºterii ...............................
Cetãþenia .....................................
Documentul de trecere a frontierei seria ............ nr. ...............
Eliberat la data de .....................
Valabil pânã la data de ..............

Este salariat la ..........................................
....................................................................,
cu sediul în ...............................................,
....................................................................,
în funcþia de .............................................,
.....................................................................
Data emiterii ..............................................

*) Persoana împuternicitã sã semneze documentul, desemnatã prin ordin al ministrului muncii, solidaritãþii sociale
ºi familiei.

Fila 2
Ñ recto Ñ

Ñ verso Ñ

Anul
VIZA
Semestrul I

Anul
VIZA
Semestrul II

VIZA
Semestrul I

Anul
VIZA
Semestrul I

VIZA
Semestrul II
Anul

VIZA
Semestrul II

VIZA
Semestrul I

VIZA
Semestrul II

ANEXA Nr. 3

Foto
3/4
CURRICULUM VITAE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
10.

Numele ...................................................................................................................................
Prenumele ................................................................................................................................
Numele purtate anterior ........................................................................................................
Locul naºterii: þara ......................................, localitatea ......................................................
Data naºterii .........................................................................................................................
Cetãþenia/cetãþeniile actualã/actuale ....................................................................................
Documentul de cãlãtorie: tipul ....................................., seria ................. nr. ....................
Eliberat de þara .......................................................... la data .............................................
Valabilitatea documentului de cãlãtorie ................................................................................
Domiciliul permanent actual: þara ......................................, localitatea ..............................
Starea civilã ...........................................................................................................................
Calificãrile profesionale ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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11. Traseul profesional (angajatori anteriori, cu datele de identificare ale acestora, precum ºi
funcþiile avute la fiecare dintre aceºtia):
Nr.
crt.

Angajator/
date de identificare

Perioada

Funcþia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12. Profesia de bazã ...................................................................................................................
Locul de muncã actual .............................................................................................................
13. Limbile strãine cunoscute .....................................................................................................
14. Alte menþiuni*) .............................................................................................................................
Data ..........................
Semnãtura
.............................
*) Aceastã rubricã va conþine ºi declaraþia pe propria rãspundere a strãinului, din care sã rezulte cã nu are
antecedente penale ºi cã este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncã.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitãþii de certificare
a unitãþilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuþie, consultanþã
în domeniul gospodãririi apelor ºi documentaþii tehnice pentru obþinerea avizelor
ºi a autorizaþiilor de gospodãrire a apelor
În conformitate cu prevederile art. 50, 52, 68 ºi 110 din Legea apelor nr. 107/1996,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind organizarea
activitãþii de certificare a unitãþilor specializate în elaborarea
de studii, proiecte, în execuþie, consultanþã în domeniul
gospodãririi apelor ºi documentaþii tehnice pentru obþinerea
avizelor ºi a autorizaþiilor de gospodãrire a apelor, prevãzut
în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Inspecþia de Stat a Apelor din cadrul
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Ordinul ministrului apelor ºi protecþiei mediului
nr. 706/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind orga-

nizarea activitãþii de certificare a unitãþilor specializate în
elaborarea de studii, proiecte, în execuþie, consultanþã în
domeniul gospodãririi apelor ºi documentaþii tehnice pentru
obþinerea avizelor ºi a autorizaþiilor de gospodãrire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 565 din 11 septembrie 2001, modificat prin Ordinul
ministrului apelor ºi protecþiei mediului nr. 1.100/2001,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77
din 31 ianuarie 2002, îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 17 octombrie 2003.
Nr. 820.
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ANEXÃ

REGULAMENT
privind organizarea activitãþii de certificare a unitãþilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuþie,
consultanþã în domeniul gospodãririi apelor ºi documentaþii tehnice pentru obþinerea avizelor
ºi a autorizaþiilor de gospodãrire a apelor
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. Ñ Activitatea de elaborare de studii, proiecte,
lucrãri de execuþie, consultanþã în domeniul gospodãririi
apelor ºi documentaþii tehnice pentru obþinerea avizelor ºi
autorizaþiilor de gospodãrire a apelor se poate face numai
de unitãþi specializate certificate de Ministerul Agriculturii,
Pãdurilor, Apelor ºi Mediului. Modul de organizare ºi procedura de certificare sunt prevãzute în prezentul regulament.
Art. 2. Ñ Recunoaºterea oficialã a certificãrii unitãþilor ºi
persoanelor abilitate sã desfãºoare activitãþile prevãzute la
art. 1 se face prin eliberarea certificatelor de atestare în
domeniile stabilite de Comisia de certificare.
CAPITOLUL II
Organizarea activitãþii de certificare
Art. 3. Ñ Certificarea unitãþilor solicitante se realizeazã
de Comisia de certificare înfiinþatã în acest scop, care îºi
desfãºoarã activitatea pe lângã Inspecþia de Stat a Apelor
din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi
Mediului.
Art. 4. Ñ Componenþa Comisiei de certificare este
urmãtoarea:
Ñ preºedinte Ñ secretarul de stat pentru ape din
cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului;
Ñ un vicepreºedinte Ñ ºeful Inspecþiei de Stat a Apelor;
Ñ un reprezentant al Direcþiei de coordonare, reglementare, gestionarea, protecþia ecologicã a apelor ºi districte
internaþionale din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului;
Ñ un reprezentant al Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A.;
Ñ un reprezentant al Direcþiei buget finanþe din cadrul
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului;
Ñ un reprezentant din Serviciul de fond funciar,
îmbunãtãþiri funciare, antigrindinã din cadrul Ministerului
Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului;
Ñ un reprezentant din Serviciul de investiþii din cadrul
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului;
Ñ 3 reprezentanþi din învãþãmântul superior;
Ñ secretarul comisiei Ñ numit din cadrul Inspecþiei de
Stat a Apelor.
CAPITOLUL III
Atribuþiile Comisiei de certificare
Art. 5. Ñ Comisia de certificare are urmãtoarele atribuþii:
a) analizeazã documentele ce însoþesc cererile de certificare;

b) evalueazã pe baza documentelor depuse la dosar ºi
a interviului capabilitatea ºtiinþificã ºi tehnicã a solicitantului, în vederea certificãrii;
c) aprobã eliberarea certificatelor.
Art. 6. Ñ Pentru îndeplinirea atribuþiilor sale Comisia de
certificare are un secretariat tehnic asigurat de Inspecþia de
Stat a Apelor, având urmãtoarele atribuþii:
Ñ asigurã înregistrarea dosarelor depuse în scopul
obþinerii certificãrii;
Ñ verificã întocmirea corectã a dosarelor ºi existenþa
tuturor documentelor solicitate prin prezentul regulament;
Ñ propune data de desfãºurare a ºedinþei Comisiei de
certificare ºi întocmeºte ordinea de zi;
Ñ redacteazã referatul tehnic aferent fiecãrei persoane
juridice solicitante, cu propunerea cãtre Comisia de certificare a domeniilor ce urmeazã a fi acordate;
Ñ înregistreazã ºi þine evidenþa certificatelor emise;
Ñ îndeplineºte alte sarcini stabilite de membrii Comisiei
de certificare.
CAPITOLUL IV
Funcþionarea Comisiei de certificare
Art. 7. Ñ La analizarea fiecãrui dosar înaintat Comisiei
de certificare se vor evalua realizãrile ºi posibilitãþile solicitantului, împreunã cu referatul tehnic întocmit în acest
sens.
Art. 8. Ñ Comisia de certificare va decide dacã acordã
sau nu certificatul. În cazul neacordãrii certificatului toate
documentele vor fi returnate solicitantului.
Art. 9. Ñ (1) Certificatele se vor atribui pe 3 niveluri
dupã cum urmeazã:
Ñ nivelul 1: unitãþilor specializate, care pot desfãºura
activitãþi definite la art. 1, indiferent de amploarea ºi complexitatea tehnicã a acestora (valoarea de investiþie estimatã la peste 1.000.000 euro, valoare echivalentã în lei la
cursul oficial al Bãncii Naþionale a României);
Ñ nivelul 2: unitãþilor specializate, care pot desfãºura
activitãþi definite la art. 1 (valoarea de investiþie estimatã
între 300.000 ºi 1.000.000 euro, valoare echivalentã în lei
la cursul oficial al Bãncii Naþionale a României);
Ñ nivelul 3: unitãþilor specializate, care pot desfãºura
activitãþi definite la art. 1 (valoarea de investiþie estimatã
sub 300.000 euro, valoare echivalentã în lei la cursul oficial
al Bãncii Naþionale a României).
(2) Trecerea de la un nivel la altul se poate face numai
printr-o nouã solicitare de certificare.
Art. 10. Ñ Certificatele acordate de Comisia de certificare se referã numai la persoane juridice.
Art. 11. Ñ Comisia de certificare are dreptul sã retragã
certificatul în cazul în care unitãþii i se resping, din cauza
calitãþii slabe, de autoritãþile competente în domeniu cel
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puþin douã documentaþii întocmite, în cazul antreprenorilor
care nu respectã pe parcursul execuþiei reglementãrile în
vigoare legate de calitatea ºi siguranþa construcþiilor sau în
cazul unor declaraþii neconforme cu realitatea. Inspecþia de
Stat a Apelor poate suspenda certificatul pânã când
Comisia de certificare analizeazã ºi anuleazã certificatul.
Pe perioada suspendãrii certificatului toate unitãþile subordonate Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului
vor fi informate operativ în vederea luãrii mãsurilor legale
ce se impun.
Art. 12. Ñ Lucrãrile Comisiei de certificare sunt conduse de cãtre preºedinte sau, în lipsa acestuia, de cãtre
vicepreºedinte.
Art. 13. Ñ Convocarea Comisiei de certificare ºi ordinea de zi se aprobã de preºedintele acesteia, la propunerea secretariatului tehnic.
Art. 14. Ñ Propunerile fãcute în cadrul Comisiei de certificare se aprobã cu votul a cel puþin douã treimi din
numãrul membrilor comisiei (deschis exprimate).
Art. 15. Ñ ªedinþele Comisiei de certificare sunt statutare dacã sunt prezente douã treimi din numãrul membrilor
acesteia.
Art. 16. Ñ Hotãrârile Comisiei de certificare se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei. Procesul-verbal va fi
redactat de secretariatul tehnic ºi semnat de fiecare membru al Comisiei de certificare.
CAPITOLUL V
Criterii de certificare
Art. 17. Ñ (1) Stabilirea nivelului de certificare se face
în funcþie de politica de personal, de politica de calitate (în
conformitate cu standardele ISO 9000, 9001 ºi 9002) ºi de
experienþa în domeniul pentru care se solicitã certificarea.
Politica de personal a firmelor ce doresc certificarea în
domeniile stabilite de prezentul regulament va consta în
stabilirea unui numãr optim necesar de specialiºti în domeniu (apreciat de Comisia de certificare), atestaþi conform
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile ulterioare, pentru complexitatea ºi tipul activitãþilor
ce vor fi realizate.
(2) Politica de calitate se va înscrie în prevederile Legii
nr. 10/1995 ºi pachetului de reglementãri ISO 9000.
CAPITOLUL VI
Procedura de certificare
Art. 18. Ñ Dosarul pentru obþinerea certificãrii va fi
însoþit de urmãtoarele documente:
Ñ cerere-tip;
Ñ memoriu de activitate în domeniu;
Ñ lista cuprinzând personalul atestat de Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, curriculum vitae
al acestuia, copii de pe atestatele eliberate de Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului experþilor care
reprezintã societatea solicitantã (susþinutã de acte doveditoare), la cererea secretariatului Comisiei de certificare;
Ñ copie de pe statutul unitãþii;
Ñ copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul
comerþului;

Ñ copie de pe codul fiscal;
Ñ lista cuprinzând personalul angajat, însoþitã de curriculum vitae al acestuia (copii de pe diploma ce atestã calificarea);
Ñ lista cuprinzând utilajele ºi aparatura de calcul, dupã
caz, din dotare;
Ñ acceptul asociaþiilor profesionale din domeniu;
Ñ recomandare din partea Companiei Naþionale
”Institutul Naþional de Meteorologie, Hidrologie ºi
Gospodãrire a ApelorÒ Ñ S.A. Ñ Laboratorul de ape subterane Ñ pentru societãþile care proiecteazã ºi executã
foraje sau realizeazã studii hidrogeologice.
Art. 19. Ñ Dosarul complet se depune ºi se înregistreazã de solicitant la Direcþia de informare ºi relaþii publice
din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi
Mediului, urmând a fi transmis spre verificare la secretariatul tehnic al Comisiei de certificare, asigurat de Inspecþia
de Stat a Apelor.
Art. 20. Ñ Comisia de certificare analizeazã în plen
dosarul solicitantului în prezenþa acestuia ºi în urma interviului cu reprezentantul legal al solicitantului decide admiterea sau respingerea, nivelul ºi domeniul acordat.
Art. 21. Ñ În termen de maximum 60 de zile de la
desfãºurarea interviului Comisia de certificare trebuie sã se
pronunþe asupra acordãrii sau neacordãrii certificatului.
Art. 22. Ñ Pentru prelungirea valabilitãþii certificatului se
întocmeºte un dosar care trebuie sã conþinã:
Ñ cerere de solicitare a prelungirii certificatului;
Ñ memoriu de activitate al unitãþii certificate privind
activitatea din perioada certificatã;
Ñ copie de pe certificatul deþinut anterior;
Ñ eventuale modificãri referitoare la obiectul de activitate al unitãþii certificate sau orice alte modificãri survenite.
CAPITOLUL VII
Dispoziþii finale
Art. 23. Ñ Membrii Comisiei de certificare sunt nominalizaþi în anexa nr. 1.
Art. 24. Ñ Specialiºtii care au responsabilitãþi în domeniul certificãrii sunt atestaþi pentru domeniile definite de prezentul ordin. Exercitarea acestui drept se poate face numai
dupã încetarea activitãþii desfãºurate de cãtre aceºtia în
cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului,
inclusiv în unitãþile sale teritoriale.
Art. 25. Ñ Modelul cererii pentru obþinerea certificãrii
este prezentat în anexa nr. 2.
Art. 26. Ñ Modelul certificatului este prezentat în anexa
nr. 3.
Art. 27. Ñ Certificatele sunt valabile un termen de
2 ani de la data emiterii lor, putând fi reînnoite la cerere.
Art. 28. Ñ Prelungirea valabilitãþii certificatului se aprobã
de Comisia de certificare, pe baza propunerii secretariatului
tehnic, care primeºte ºi verificã dosarul de solicitare a prelungirii valabilitãþii certificatului în urma unui nou interviu.
Art. 29. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
prezentul regulament.
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ANEXA Nr. 1
la regulament
COMPONENÞA COMISIEI DE CERTIFICARE

1. Florin Stadiu
2. Dan Stematiu

Ñ secretar de stat pentru ape
Ñ prof. univ. dr. ing., Universitatea Tehnicã
de Construcþii
3. Gheorghe Constantin Ñ director, Direcþia de coordonare, reglementare,
gestionarea, protecþia ecologicã a apelor
ºi districte internaþionale
4. Valentin Apostol
Ñ director, Societatea Naþionalã ”Îmbunãtãþiri
FunciareÒ Ñ S.A.
5. Alexandru Rãdulescu Ñ ºef Serviciu de fond funciar, îmbunãtãþiri
funciare, antigrindinã
6. Matilda Stãnculescu Ñ consilier, Direcþia buget finanþe
7. Nicolae Gheorghe
Ñ consilier, Serviciul de investiþii
8. Simion Hâncu
Ñ prof. univ. dr. ing., Facultatea de îmbunãtãþiri
funciare
9. Eugeniu Luca
Ñ prof. univ. dr. ing., Facultatea de îmbunãtãþiri
funciare

Ñ preºedinte
Ñ vicepreºedinte
interimar
Ñ membru

Ñ membru
Ñ membru
Ñ membru
Ñ membru
Ñ membru
Ñ membru

COMPONENÞA SECRETARIATULUI TEHNIC

1. Ana Maria Constantinescu Ñ consilier, Inspecþia de Stat a Apelor
2. Tiberiu Mãcãrãscu
Ñ consilier, Inspecþia de Stat a Apelor

ANEXA Nr. 2
la regulament

Nr. ..................../....................
CERERE

pentru obþinerea certificãrii
Certificarea se face în urmãtoarele domenii:
a) întocmirea de studii de gospodãrire a apelor;
b) întocmirea de studii de fezabilitate ºi proiecte în domeniile:
b1) gospodãrirea apelor;
b2) hidroedilitare;
b3) construcþii hidrotehnice;
b4) combaterea eroziunii solului;
c) execuþie (c1Ñc4) aferentã domeniilor prevãzute la lit. b1)Ñb4);
d) consultanþã (d1Ñd4) aferentã domeniilor prevãzute la lit. a), b) ºi c);
e) întocmirea documentaþiilor tehnice necesare pentru obþinerea avizelor ºi autorizaþiilor de
gospodãrire a apelor.
Unitatea ............................................................, codul fiscal nr. ...................., înregistratã în
(denumirea)

registrul comerþului la nr. ...................., cu sediul în ............................, str. ........................................
nr. ...................., judeþul/sectorul ...................., tel./fax ...................., reprezentatã legal prin
director/manager ......................................., solicit participarea la verificarea în vederea eliberãrii certificatului pentru nivelul ........................................ de cãtre Comisia de certificare din cadrul
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului.
Anexãm dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea
activitãþii de certificare a unitãþilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuþie, consultanþã în domeniul gospodãririi apelor ºi documentaþii tehnice pentru obþinerea avizelor ºi a autorizaþiilor de gospodãrire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi
mediului nr. 820/2003.
Data ....................
............................................................
(funcþia, numele, prenumele ºi semnãtura)

L.S.
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ANEXA Nr. 3
la regulament

MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

Comisia de certificare a unitãþilor specializate în elaborarea
de studii, proiecte, în execuþie, consultanþã în domeniul
gospodãririi apelor ºi documentaþii tehnice pentru obþinerea
avizelor ºi a autorizaþiilor de gospodãrire a apelor

CERTIFICAT

Cod numeric .................... Ordinul nr. ..................../....................

În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile ulterioare, ºi ale
Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului nr. 820/2003 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea activitãþii de certificare a unitãþilor specializate în elaborarea
de studii, proiecte, în execuþie, consultanþã în domeniul gospodãririi apelor ºi documentaþii tehnice
pentru obþinerea avizelor ºi a autorizaþiilor de gospodãrire a apelor,
se certificã ........................................, codul fiscal nr. ...................., înregistratã în registrul
comerþului la nr. ...................., cu sediul în ........................................, pentru efectuarea de
........................................, nivelul de certificare ........................................, în baza cererii ºi dosarului
nr. ....................

Emis la data de ....................

Valabil pânã la data de .............................,
cu respectarea condiþiilor înscrise pe verso.

Preºedintele Comisiei de certificare,
............................................................

Ñ verso Ñ
Prezentul certificat poate fi utilizat numai de titular.
Cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul va solicita reînnoirea
certificatului.
Responsabilitatea pentru corectitudinea ºi calitatea lucrãrilor proiectate ºi executate revine în
exclusivitate elaboratorului.
Prezentul certificat îºi pierde valabilitatea în condiþiile prevãzute la art. 11 din Regulamentul
privind organizarea activitãþii de certificare a unitãþilor specializate în elaborarea de studii, proiecte,
în execuþie, consultanþã în domeniul gospodãririi apelor ºi documentaþii tehnice pentru obþinerea
avizelor ºi a autorizaþiilor de gospodãrire a apelor.
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ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Cooperativei de credit
”GlavesulÒ Movila Banului
Având în vedere constatãrile înscrise în Raportul de administrare specialã nr. 333 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”GlavesulÒ Movila Banului ºi la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia
din punct de vedere al siguranþei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centralã în
urma activitãþii de administrare specialã desfãºurate la Cooperativa de credit ”GlavesulÒ Movila Banului în perioada
4 august Ñ 12 septembrie 2003, din care a rezultat cã nu existã posibilitatea de redresare a situaþiei financiare a cooperativei de credit,
în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile
cooperatiste de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
Banca Naþionalã a României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se retrage Autorizaþia de funcþionare seria B
nr. 0142 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei
de credit ”GlavesulÒ Movila Banului, cu sediul în satul
Movila Banului, comuna Movila Banului, judeþul Buzãu, cod
unic de înregistrare 1182830, numãr de ordine în registrul
comerþului J10/1067/1991, având în vedere motivele anexate la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi transmisã Cooperativei
de credit ”GlavesulÒ Movila Banului ºi CREDITCOOP Casa

Centralã ºi va intra în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Prezenta hotãrâre poate fi contestatã la
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
în termen de 15 zile de la data comunicãrii, în conformitate
cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de
credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU

Bucureºti, 22 octombrie 2003.
Nr. 47.

Motivele care au stat la baza retragerii autorizaþiei de
funcþionare a Cooperativei de credit ”GlavesulÒ Movila
Banului, judeþul Buzãu:
Ñ nivelul fondurilor proprii se situeazã sub limita de
100.000 mii lei instituitã de art. 8 alin. (1) din Normele
Bãncii Naþionale a României nr. 13/2002 privind capitalul
minim al organizaþiilor cooperatiste de credit ºi capitalul
agregat minim al reþelelor cooperatiste de credit, acesta
înregistrând la data de 12 septembrie 2003 un nivel
negativ de Ð124.199 mii lei;
Ñ nivelul indicatorului de solvabilitate se situeazã sub
limitele instituite de art. 4 din Normele Bãncii Naþionale a
României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al
instituþiilor de credit, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, acesta înregistrând la data de 12 septembrie 2003
un nivel negativ de Ð14,82%;
Ñ pierderea înregistratã de cooperativa de credit se
menþine la un nivel ridicat (Ð332.013 mii lei la data de
12 septembrie 2003), nivel ridicat determinat în principal de
înregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor specifice de risc
de credit ºi de dobândã;

Ñ din analiza Raportului de administrare specialã
nr. 333 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea financiarã a Cooperativei de credit ”GlavesulÒ Movila Banului ºi
la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din punct de
vedere al siguranþei financiare, nu reies elemente care sã
ateste redresarea din punct de vedere financiar a cooperativei de credit ºi încadrarea acesteia în parametrii de
supraveghere prudenþialã stabiliþi prin Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste
de credit, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 200/2002,
ºi prin reglementãrile Bãncii Naþionale a României.
Din datele prezentate în Raportul de administrare specialã nr. 333 din 12 septembrie 2003 cu privire la starea
financiarã a Cooperativei de credit ”GlavesulÒ Movila
Banului ºi la posibilitatea redresãrii situaþiei acesteia din
punct de vedere al siguranþei financiare, întocmit de administratorul special Anton Fãnel, nu reies elemente care sã
conducã la prelungirea perioadei de administrare specialã
sau la încetarea mãsurii de administrare specialã la
Cooperativa de credit ”GlavesulÒ Movila Banului, judeþul
Buzãu.

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð7 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 8Ð12 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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