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referitoare la excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor,
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare, excepþie

ridicatã de Streche Culai în Dosarul nr. 2.480/2003 al
Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureºti.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepþiei ca neîntemeiatã, deoarece folosirea
noþiunii de ”contravenientÒ nu aduce atingere dispoziþiilor
invocate de autor în susþinerea criticii de neconstituþionalitate, având în vedere cã în dreptul românesc contravenþiile
au fost scoase de sub incidenþa legii penale. De altfel,
Curtea s-a mai pronunþat prin Decizia nr. 183/2003 asupra
constituþionalitãþii mai multor prevederi din actul normativ
atacat, iar în prezenta cauzã nu au intervenit elemente noi
care sã determine schimbarea jurisprudenþei.
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 7 aprilie 2003, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.480/2003, Judecãtoria Sectorului 2 Bucureºti a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
Excepþia a fost ridicatã de Streche Culai în dosarul de
mai sus ce avea ca obiect plângerea formulatã împotriva
unui proces-verbal de constatare a unei contravenþii.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile Ordonanþei Guvernului
nr. 2/2001 sunt neconstituþionale, deoarece utilizarea în
mod constant a noþiunii de ”contravenientÒ, anterior întocmirii procesului-verbal de constatare a sãvârºirii
contravenþiei, la întocmirea procesului-verbal de aplicare a
sancþiunii, la aplicarea sancþiunii ºi pânã la soluþionarea
definitivã a plângerii de cãtre instanþa de judecatã competentã, are în vedere persoana vinovatã de sãvârºirea unei
contravenþii înainte ca hotãrârea judecãtoreascã sã devinã
irevocabilã ºi executorie. Prin aceasta se încalcã dispoziþiile
art. 23 alin. (8) din Constituþie, referitoare la prezumþia de
nevinovãþie în materie penalã, dar care, în opinia autorului,
se aplicã ºi în materie contravenþionalã, precum ºi prevederile art. 6 paragraful 2 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale. Totodatã,
dispoziþiile criticate contravin ºi prevederilor art. 1 alin. (3)
din Constituþie, întrucât principiul statului de drept presupune existenþa unor instanþe independente ºi imparþiale,
constituite în scopul soluþionãrii cauzelor pe cale de judecatã, cu respectarea garanþiilor procesuale privind dreptul
la apãrare ºi realizarea unui proces echitabil. Or, acest
lucru nu se realizeazã în cazul de faþã, deoarece dreptul
de constatare ºi aplicare a sancþiunilor contravenþionale
aparþine, potrivit dispoziþiilor criticate, unor funcþionari administrativi. Dispoziþiile criticate ”instituie prezumþia legalã
absolutã privind legalitatea procesului-verbal de constatare
ºi sancþionare a contravenþiei, stabilind în sarcina contravenientului rãsturnarea acestei prezumþii pentru a-ºi dovedi
nevinovãþia, ºi nicidecum în sarcina celui care a stabilit
vinovãþiaÒ.
Judecãtoria Sectorului 2 Bucureºti opineazã în sensul
cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor criticate
este neîntemeiatã, întrucât utilizarea noþiunii de ”contravenientÒ
nu încalcã prezumþia de nevinovãþie, care este incidentã în
materie penalã, atâta timp cât existã posibilitatea persoanei
sancþionate sã formuleze plângere împotriva procesului-verbal de contravenþie la instanþa judecãtoreascã. Totodatã,
cap. IV din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 Ñ ”Cãi de
atacÒ Ñ este destinat garantãrii dreptului la apãrare ºi la
un proces echitabil, prin posibilitatea instanþei de judecatã
de a verifica legalitatea ºi temeinicia procesului-verbal
respectiv.
Potrivit 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. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu
modificãrile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al
instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
este neîntemeiatã, întrucât dispoziþiile criticate respectã
întocmai prevederile art. 6 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale. Astfel, potrivit dispoziþiilor art. 31Ñ36 din Ordonanþa Guvernului

nr. 2/2001, contravenientul are la dispoziþie calea de atac
necesarã pentru a contesta sancþiunea aplicatã, ºi anume
posibilitatea de a formula în termen de 15 zile de la data
înmânãrii sau comunicãrii procesului-verbal de constatare a
contravenþiei. Plângerea se soluþioneazã de instanþa de
judecatã, iar hotãrârea acesteia poate fi atacatã cu recurs.
În cadrul procesului contravenientul are dreptul sã fie asistat de un avocat, iar potrivit art. 34 alin. (1) din Ordonanþa
Guvernului nr. 2/2001, pot fi administrate orice alte probe
prevãzute de lege în vederea verificãrii legalitãþii ºi temeiniciei procesului-verbal de constatare a contravenþiei.
Referitor la prezumþia de nevinovãþie, apreciazã cã, potrivit
art. 23 alin. (8) din Constituþie ºi art. 6 paragraful 2 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, aceasta opereazã numai în materie penalã,
or, în speþã, avem de-a face cu un proces civil în care
instanþa urmeazã sã verifice temeinicia ºi legalitatea procesului-verbal de constatare a contravenþiei, sarcina probei
revenind celui care emite o pretenþie în faþa instanþei, ºi
anume petentului.
Avocatul Poporului opineazã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât prezumþia de nevinovãþie este specificã doar dreptului penal, potrivit
dispoziþiilor art. 23 alin. (8) din Constituþie, aºa cum s-a
pronunþat ºi Curtea Constituþionalã în Decizia nr. 317/2001.
Totodatã, prin Decizia nr. 249/1997 Curtea Constituþionalã
a statuat cã prezumþia de nevinovãþie este reglementatã în
legãturã cu libertatea individualã a persoanei ºi priveºte
reþinerea, arestarea ºi soluþionarea procesului penal, pânã
la rãmânerea definitivã a hotãrârii de condamnare.
Folosirea noþiunii de ”contravenientÒ nu este fãcutã în
acelaºi mod în care legislaþia penalã utilizeazã noþiunile de
”învinuitÒ sau ”inculpatÒ, ci este fãcutã pentru caracterizarea
unei persoane care a sãvârºit o contravenþie (o faptã ilegalã cu un pericol social mai redus decât al unei
infracþiuni). Totodatã, procesul în care s-a invocat aceastã
excepþie este de naturã contravenþionalã, iar nu penalã,
motiv pentru care regulile constituþionale privind prezumþia
de neconstituþionalitate nu sunt aplicabile.
În ceea ce priveºte pretinsa încãlcare a dreptului la un
proces echitabil, apreciazã cã aceastã susþinere este
neîntemeiatã, întrucât pãrþile beneficiazã de toate garanþiile
procesuale ale unui proces echitabil. Astfel, dispoziþiile
Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 prevãd cã împotriva procesului-verbal de constatare a contravenþiei se poate face
plângere, care va fi judecatã în mod public de o instanþã
independentã ºi imparþialã, stabilitã prin lege.
În ceea ce priveºte invocarea încãlcãrii prevederilor
constituþionale ale art. 1 alin. (3), apreciazã cã acestea nu
au relevanþã pentru soluþionarea cauzei.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, 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. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 180/2002, publicatã în Monitorul
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Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002,
cu modificãrile ulterioare.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã prin
dispoziþiile legale criticate sunt încãlcate prevederile art. 1
alin. (3), ale art. 20 ºi ale art. 23 alin. (8) din Constituþie,
precum ºi dispoziþiile art. 6 pct. 2 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, al
cãror conþinut este urmãtorul:
Ñ Art. 1 alin. (3) din Constituþie: ”România este stat de
drept, democratic ºi social, în care demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii
umane, dreptatea ºi pluralismul politic reprezintã valori
supreme ºi sunt garantate.Ò ;
Ñ Art. 20 din Constituþie: ”(1) Dispoziþiile constituþionale
privind drepturile ºi libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate ºi
aplicate în concordanþã cu Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, cu pactele ºi cu celelalte tratate la care România este
parte.
(2) Dacã existã neconcordanþe între pactele ºi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România
este parte, ºi legile interne, au prioritate reglementãrile
internaþionale.Ò ;
Ñ Art. 23 alin. (8) din Constituþie: ”Pânã la rãmânerea
definitivã a hotãrârii judecãtoreºti de condamnare, persoana
este consideratã nevinovatã.Ò ;
Ñ Art. 6 pct. 2 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale: ”Orice persoanã
acuzatã de o infracþiune este prezumatã nevinovatã pânã ce
vinovãþia va fi legal stabilitã.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã douã sunt problemele pe care le supune spre
examinare autorul excepþiei, ºi anume: a) dacã noþiunea de
contravenient implicã stabilirea vinovãþiei unei persoane
acuzate de comiterea unei contravenþii, înainte de orice
judecatã; b) dacã sancþionarea contravenþiei de cãtre o
autoritate administrativã nu înfrânge principiul dreptului la
un proces echitabil, în faþa unei instanþe independente.
La ambele întrebãri rãspunsul este negativ.
Potrivit art. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001, constituie contravenþie fapta sãvârºitã cu vinovãþie, stabilitã ºi
sancþionatã prin lege, ordonanþã, prin hotãrâre a Guvernului
sau, dupã caz, prin hotãrâre a consiliului local al comunei,
oraºului, municipiului sau al sectorului municipiului
Bucureºti, a consiliului judeþean ori a Consiliului General al
Municipiului Bucureºti.
Prin noþiunea de contravenient, folositã în cuprinsul ordonanþei, este desemnatã persoana cu privire la care agentul
constatator a stabilit, în condiþiile legii, cã a comis o faptã
antisocialã definitã de legiuitor ca fiind contravenþie.
Folosirea în actul normativ criticat a noþiunii de contravenient nu implicã însã declararea a priori a vinovãþiei ºi a
responsabilitãþii persoanei împotriva cãreia organele
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administrative abilitate dreseazã procesul-verbal de
contravenþie.
Din punctul de vedere al agentului constatator, aceastã
persoanã este vinovatã ºi responsabilã, iar procesul-verbal
întocmit are, pânã la rãmânerea lui definitivã, caracterul
unui act administrativ de constatare. Vinovãþia ºi rãspunderea contravenientului apar, în aceastã fazã a procedurii
contravenþionale, ca elemente stabilite de organul
administrativ abilitat, pe baza propriilor constatãri ºi a
probelor identificate de acesta în stabilirea existenþei ºi a
împrejurãrilor comiterii faptei antisociale.
Nu se poate reþine deci cã se încalcã principiul prezumþiei de nevinovãþie, dat fiind cã persoana împotriva
cãreia s-a întocmit procesul-verbal de constatare a contravenþiei nu este pusã în faþa unui verdict definitiv de
vinovãþie ºi de rãspundere, ci doar în faþa unui act
administrativ de constatare, ale cãrui efecte pot fi înlãturate
prin exercitarea cãilor de atac prevãzute de lege.
Procesul-verbal de constatare a contravenþiei stabileºte
definitiv vinovãþia persoanei în cauzã numai în condiþiile în
care aceasta nu înþelege sã se foloseascã de cãile de
atac prevãzute de lege, dar în aceastã ipotezã nu se
poate reþine cã s-a înlãturat prezumþia de nevinovãþie, ci
faptul cã, nefolosind cãile de atac, contravenientul însuºi
ºi-a recunoscut vinovãþia.
Vinovãþia contravenientului se stabileºte definitiv, de
asemenea, în cazul în care acesta atacã în justiþie procesul-verbal de constatare a contravenþiei, iar instanþa respinge plângerea formulatã de acesta. Nici în acest caz nu
se poate reþine cã s-a încãlcat principiul prezumþiei de
nevinovãþie, cãci rãspunderea contravenientului a fost stabilitã Ñ aºa cum prescriu Constituþia ºi Convenþia
Europeanã pentru Apãrarea Drepturilor Omului Ñ prin
hotãrâre judecãtoreascã definitivã.
În ceea ce priveºte susþinerea autorului excepþiei cã textul de lege criticat încalcã principiul dreptului la un proces
echitabil, ºi aceastã susþinere este nefondatã, în condiþiile
în care, aºa cum s-a arãtat, legea prevede posibilitatea
atacãrii în justiþie a actului de constatare a contravenþiei ºi
deci examinarea cazului de cãtre un judecãtor independent
ºi imparþial.
În acelaºi sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003,
respingând excepþia de neconstituþionalitate având ca obiect
mai multe dispoziþii ale Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenþiilor.
Deoarece nu au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, soluþia
ºi considerentele Deciziei nr. 183/2003 îºi pãstreazã valabilitatea ºi în acest caz, astfel încât prezenta excepþie de
neconstituþionalitate urmeazã sã fie respinsã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c), al art. 145 alin. (2), art. 1 alin. (3), art. 20 ºi al art. 23
alin. (8) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi al art. 25 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Streche
Culai în Dosarul nr. 2.480/2003 al Judecãtoriei Sectorului 2 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 18 septembrie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 396
din 21 octombrie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 83 alin. (1)
din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001 ºi ale art. 92 lit. e)
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare
Nicolae Popa
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Nicolae Cochinescu
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Petre Ninosu
Ñ judecãtor
ªerban Viorel Stãnoiu
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Ioan Vida
Ñ judecãtor
Dana Titian
Ñ procuror
Gabriela Dragomirescu
Ñ magistrat-asistent ºef
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 83 din Legea administraþiei publice
locale nr. 215/2001 ºi ale art. 92 lit. e) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Ionel
Jichiþa în Dosarul nr. 2.121/2003 al Tribunalului Arad Ñ
Secþia comercialã ºi contencios administrativ.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei ca neîntemeiatã, apreciind cã prevederile de lege criticate nu contravin textelor constituþionale
invocate ca fiind încãlcate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 15 aprilie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.121/2003, Tribunalul Arad Ñ Secþia comercialã ºi contencios administrativ a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 83 din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001 ºi ale art. 92 lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Excepþia a fost ridicatã de Ionel Jichiþa
într-o cauzã de contencios administrativ, având ca obiect
anularea ordinului privind eliberarea sa din funcþia de
secretar al oraºului Lipova, reîncadrarea în funcþia ocupatã,
cu plata despãgubirilor aferente, sau oferirea altui loc de
muncã corespunzãtor pregãtirii sale profesionale.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 83 din Legea nr. 215/2001
încalcã prevederile constituþionale ale art. 38 privind munca
ºi protecþia socialã a muncii, iar art. 92 lit. e) din Legea
nr. 188/1999 este contrar art. 78 din Constituþie, referitor la
intrarea în vigoare a legii, precum ºi principiului neretroactivitãþii legii. Sub acest din urmã aspect se invocã Decizia
Curþii Constituþionale nr. 88 din 1 iunie 1999, prin care s-a
statuat, cu privire la o reglementare asemãnãtoare celei din
prezenta cauzã, asupra retroactivitãþii legii noi. În consecinþã, solicitã Curþii Constituþionale sã constate cã ”dispoziþiile art. 83 din Legea nr. 215/2001 ºi art. 92 lit. e) din
Legea nr. 188/1999 sunt neconstituþionale în mãsura în
care se interpreteazã cã se impune condiþia studiilor superioare juridice sau administrative secretarilor de oraºe care

se aflau în funcþie la data intrãrii în vigoare a actului
constitutiv antemenþionatÒ.
Tribunalul Arad Ñ Secþia comercialã ºi contencios
administrativ apreciazã cã art. 83 din Legea administraþiei
publice locale nr. 215/2001 nu încalcã prevederile art. 38
din Constituþia României, ”întrucât prin aplicarea acestui
text de lege nu a fost încãlcat dreptul de muncã al reclamantului, ci aceste prevederi stabilesc condiþii obiective
pentru ocuparea unei funcþii publice de conducere de o
anumitã importanþã, ceea ce nu înseamnã cã îngrãdesc
dreptul la muncãÒ. De asemenea, nici prevederile art. 92
lit. e) din Legea nr. 188/1999, astfel cum a fost modificat
prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 82/2000, nu
încalcã prevederile art. 78 din Legea fundamentalã,
”eliberarea din funcþie a funcþionarului public operând de la
data când acesta nu mai îndeplineºte condiþiile prevãzute
la art. 6 lit. a), d)Ñg) din lege, ca atare eliberarea din
funcþie nu se face retroactivÒ.
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 punctul de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit 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,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
prevederile art. 83 din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001, precum ºi ale art. 92 lit. e) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, introduse
prin art. I pct. 24 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 82/2000 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici.
În ceea ce priveºte art. 83 din Legea nr. 215/2001, din
motivarea formulatã reiese cã, în realitate, critica de neconstituþionalitate se referã doar la dispoziþiile cuprinse în
alin. (1) al acestui articol, potrivit cãruia: ”Fiecare comunã,
oraº sau subdiviziune administrativ-teritorialã a municipiilor are
un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei,
oraºului ºi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor
este funcþionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. În mod excepþional în funcþia de secretar al comunei poate fi numitã ºi o persoanã cu alte studii
superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat.Ò
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În consecinþã, prin prezenta decizie Curtea urmeazã sã
se pronunþe numai asupra constituþionalitãþii acestor
dispoziþii.
Art. 92 lit. e) din Legea nr. 188/1999, criticat, de asemenea, ca fiind neconstituþional, prevede: ”Conducãtorul
autoritãþii sau instituþiei publice va dispune eliberarea din
funcþie a funcþionarului public în urmãtoarele cazuri: [É] e) nu
mai îndeplineºte una dintre condiþiile prevãzute la art. 6
lit. a), d)Ñg).Ò
În opinia autorului excepþiei de neconstituþionalitate,
aceste dispoziþii de lege contravin urmãtoarelor articole din
Constituþie:
Ñ Art. 15 alin. (2): ”Legea dispune numai pentru viitor, cu
excepþia legii penale mai favorabile.Ò;
Ñ Art. 38: ”(1) Dreptul la muncã nu poate fi îngrãdit.
Alegerea profesiei ºi alegerea locului de muncã sunt libere.
(2) Salariaþii au dreptul la protecþia socialã a muncii.
Mãsurile de protecþie privesc securitatea ºi igiena muncii, regimul de muncã al femeilor ºi al tinerilor, instituirea unui salariu
minim pe economie, repausul sãptãmânal, concediul de odihnã
plãtit, prestarea muncii în condiþii grele, precum ºi alte situaþii
specifice.
(3) Durata normalã a zilei de lucru este, în medie, de cel
mult 8 ore.
(4) La muncã egalã, femeile au salariu egal cu bãrbaþii.
(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncã ºi
caracterul obligatoriu al convenþiilor colective sunt garantate.Ò;
Ñ Art. 78: ”Legea se publicã în Monitorul Oficial al
României ºi intrã în vigoare la data publicãrii sau la data
prevãzutã în textul ei.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea Constituþionalã reþine cã aceasta a fost ridicatã
într-o cauzã în care autorul ei solicitã, în principal, anularea ordinului de eliberare a sa din funcþia de secretar al
oraºului Lipova. Ordinul a fost emis în temeiul dispoziþiilor
art. 92 lit. e) din Legea nr. 188/1999, modificate, întrucât
acesta nu mai îndeplinea condiþiile de studiu prevãzute de
art. 83 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 pentru ocuparea
acelui post.
Aºa fiind, autorul excepþiei considerã cã prevederile
art. 83 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, care stabilesc cã
”Secretarul comunei, oraºului ºi al subdiviziunii administrativteritoriale a municipiilor este funcþionar public de conducere, cu
studii superioare juridice sau administrativeÒ, sunt contrare
art. 38 din Constituþie prin aceea cã îngrãdesc dreptul la
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muncã. Critica este neîntemeiatã ºi urmeazã a fi respinsã,
deoarece legiuitorul, þinând seama de necesitatea ridicãrii
nivelului competenþei profesionale a funcþionarilor publici,
poate stabili noi criterii ºi standarde superioare pentru ocuparea sau deþinerea unor asemenea funcþii, fãrã ca prin
aceasta sã încalce prevederile constituþionale invocate.
Cea de-a doua criticã de neconstituþionalitate priveºte
dispoziþiile art. 92 lit. e) din Legea nr. 188/1999, modificatã,
dispoziþii cu privire la care se susþine cã sunt contrare
art. 78 din Constituþie ºi principiului neretroactivitãþii legii.
Art. 78 din Constituþie prevede cã legea intrã în vigoare la
data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României sau la
data prevãzutã în textul ei, datã care, însã, nu poate fi
decât posterioarã publicãrii ei în Monitorul Oficial al
României, iar principiul neretroactivitãþii legii este consacrat
de art. 15 alin. (2) din Legea fundamentalã, care stabileºte
cã legea dispune numai pentru viitor, cu excepþia legii
penale mai favorabile.
Curtea constatã cã art. 92 lit. e) din Legea
nr. 188/1999 nu conþine în sine nici o dispoziþie cu caracter retroactiv ºi nu face nici o precizare în legãturã cu aplicarea în timp a dispoziþiilor pe care le cuprinde, astfel cã
nu poate reþine cã acest text încalcã principiul neretroactivitãþii legii. Totodatã, Curtea constatã cã nici una dintre
prevederile ordonanþei criticate nu stabileºte data intrãrii
sale în vigoare, aºa încât, chiar în sensul art. 78 din
Constituþie, aceasta este data publicãrii ei în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 28 iunie 2000.
Aºa fiind, ºi aceastã criticã de neconstituþionalitate urmeazã
a fi respinsã.
De altfel, aºa cum rezultã din motivarea excepþiei de
neconstituþionalitate, autorul acesteia solicitã Curþii
Constituþionale sã constate cã ”dispoziþiile art. 83 din
Legea nr. 215/2001 ºi ale art. 92 lit. e) din Legea
nr. 188/1999 sunt neconstituþionale în mãsura în care se
interpreteazã cã se pune condiþia studiilor superioare juridice sau administrative secretarilor de oraºe care se aflau
în funcþie la data intrãrii în vigoare a actului administrativ
antemenþionatÒ.
Solicitarea de emitere a unei decizii de interpretare nu
poate fi primitã, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, republicatã, aceasta ”nu se poate pronunþa
asupra modului de interpretare ºi aplicare a legii, ci numai
asupra înþelesului sãu contrar ConstituþieiÒ.

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) ºi al art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) din Legea administraþiei publice locale
nr. 215/2001 ºi ale art. 92 lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Ionel Jichiþa în Dosarul nr. 2.121/2003 al Tribunalului Arad Ñ Secþia
comercialã ºi contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 octombrie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent ºef,
Gabriela Dragomirescu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR,
APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la unele mãsuri
de protecþie cu privire la unele produse de origine animalã destinate nutriþiei animale,
importate din Ucraina
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului,
vãzând Referatul de aprobare nr. 152.618 din 23 septembrie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã referitoare la unele mãsuri de protecþie cu privire la unele produse de origine animalã destinate nutriþiei animale,
importate din Ucraina, prevãzutã în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, precum ºi institutele centrale de
profil vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în
termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 10 octombrie 2003.
Nr. 806.

ANEXÃ

NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ
referitoare la unele mãsuri de protecþie cu privire la unele produse
de origine animalã destinate nutriþiei animale, importate din Ucraina
Art. 1. Ñ Prezenta normã sanitarã veterinarã se aplicã
pentru laptele praf ºi înlocuitorii artificiali de lapte obþinuþi
din lapte praf, destinaþi nutriþiei animale ºi importaþi din
Ucraina.
Art. 2. Ñ (1) Fiecare transport de lapte praf ºi înlocuitor
artificial de lapte obþinut din lapte praf, destinat nutriþiei animale ºi importat din Ucraina, trebuie sã fie supus unei
testãri chimice, folosindu-se planuri de prelevare a probelor
ºi metode de detectare corespunzãtoare, pentru a se asigura cã produsele în cauzã nu constituie un risc pentru
sãnãtatea animalelor sau sãnãtatea publicã. Aceastã testare
trebuie sã fie executatã, în special, în vederea detectãrii
prezenþei cloramfenicolului.
(2) Autoritatea veterinarã centralã a României trebuie sã
informeze imediat Comisia Europeanã despre rezultatele
testãrii în conformitate cu prevederile alin. (1), utilizând sistemul rapid de alertã pentru alimente ºi furaje, stabilit de
legislaþia naþionalã specificã, atunci când este cazul.
Art. 3. Ñ Autoritatea veterinarã centralã a României
interzice punerea în circulaþie în România sau transportul

pe teritoriul sãu cãtre un stat membru al Uniunii Europene,
dupã aderarea României la Uniunea Europeanã, al produselor prevãzute la art. 1, numai dacã rezultatele testãrilor
prevãzute la art. 2 nu sunt favorabile.
Art. 4. Ñ Toate cheltuielile implicate de aplicarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare vor fi suportate
de expeditor, destinatar sau de reprezentanþii acestora.
Art. 5. Ñ Autoritatea veterinarã centralã a României trebuie sã aplice aceste mãsuri activitãþilor de import, în scopul respectãrii prezentei norme sanitare veterinare.
Art. 6. Ñ Prezenta normã sanitarã veterinarã va fi revizuitã în funcþie de garanþiile acordate de autoritãþile competente ale Ucrainei ºi de rezultatele testãrilor prevãzute la
art. 2.
Art. 7. Ñ (1) Autoritatea veterinarã centralã a României,
prin Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului,
poate adopta acte normative sau prevederi administrative
suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a
se asigura implementarea ºi conformitatea cu prevederile
acesteia.
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(2) Autoritatea veterinarã competentã a României va
dispune mãsurile necesare ºi va sancþiona, potrivit legii,
orice încãlcare a prevederilor prezentei norme sanitare
veterinare.
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(3) Atunci când autoritatea veterinarã centralã a
României adoptã cele menþionate la alineatele precedente,
trebuie sã facã referire expresã la prezenta normã sanitarã
veterinarã.

MINISTERUL JUSTIÞIEI

INSTRUCÞIUNI
privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivã
În temeiul art. 15 alin. (4) din Ordonanþa Guvernului nr. 89/2000 privind unele mãsuri pentru autorizarea operatorilor ºi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 298/2002, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
în conformitate cu dispoziþiile art. 6 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Justiþiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, cu
modificãrile ulterioare,
ministrul justiþiei emite urmãtoarele instrucþiuni:
Art. 1. Ñ (1) Pentru obþinerea punctajului necesar autorizãrii ca operator de arhivã solicitanþii trebuie sã îndeplineascã criteriile prevãzute de prezentele instrucþiuni.
(2) Punctajul maxim corespunzãtor criteriilor de autorizare este de 100 de puncte.
(3) Autorizaþia va fi acordatã fiecãrui solicitant care
obþine minimum 90 de puncte.
(4) În vederea desfãºurãrii activitãþii de operare în
Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare solicitanþii
vor face dovada faptului cã actul constitutiv sau, dupã caz,
autorizaþia de funcþionare menþioneazã activitatea de
înregistrare a avizelor de garanþie în arhivã.
Art. 2. Ñ Criteriile care stau la baza acordãrii punctajului sunt urmãtoarele:
A. Existenþa unor resurse financiare suficiente pentru
desfãºurarea activitãþii de operator Ñ 30 de puncte
1. Solicitantul va prezenta ultima situaþie financiarã
anualã, vizatã de direcþia generalã a finanþelor publice
judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti.
Situaþia trebuie sã evidenþieze îndeplinirea de cãtre
acesta a tuturor obligaþiilor de platã exigibile.
2. Solicitantul va prezenta autoritãþii de supraveghere,
sub forma unor formulare-tip eliberate de organele competente, certificatul de cazier fiscal, eliberat de direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, precum ºi certificate privind plata obligaþiilor
bugetare exigibile.
3. Solicitantul va anexa la cererea de autorizare ca operator de arhivã documente eliberate ori certificate de
instituþiile publice competente, din care sã rezulte cã dispune de personalul strict necesar activitãþii de operare a
arhivei. Este îndeplinitã aceastã condiþie dacã solicitantul
dispune la fiecare birou teritorial de serviciile a cel puþin
2 salariaþi, dintre care unul cu studii superioare în domeniul
juridic, angajat de cel puþin un an pe o funcþie de specialitate juridicã în raport cu data depunerii cererii de
autorizare.
4. De asemenea, solicitantul va anexa la cererea de
autorizare documentele din care sã rezulte cã are în proprietate echipamentul tehnic minim necesar desfãºurãrii
activitãþii de operator de arhivã, ºi anume cel puþin douã
calculatoare conectate la Internet, cel puþin o imprimantã
compatibilã cu calculatoarele din dotare, telefon ºi fax, la
toate birourile teritoriale pe care le va deschide.

5. În cazul persoanelor care exercitã profesii liberale,
condiþia existenþei cel puþin a unui salariat cu studii
superioare în domeniul juridic, angajat de cel puþin un an
pe o funcþie de specialitate juridicã, prevãzutã la pct. 3,
este îndeplinitã ºi în situaþia în care persoanele nominalizate au calitatea de titular sau colaborator în forma de
exercitare a profesiei liberale respective.
B. Numãrul de birouri teritoriale care vor primi avize de
garanþie în vederea înscrierii în arhivã Ñ maximum 25 de
puncte
1. Acest criteriu are în vedere numãrul de birouri de
înscriere în arhivã a avizelor de garanþie, pe care solicitantul se angajeazã sã le deschidã în raza teritorialã a municipiilor, oraºelor ºi comunelor în care funcþioneazã instanþe
judecãtoreºti.
2. În situaþia în care solicitantul înþelege sã desfãºoare
activitatea de înscriere a avizelor cu împuternicirea unor
agenþi, acesta va prezenta autoritãþii de supraveghere documentele care atestã existenþa raporturilor juridice dintre el
ºi persoanele ce vor avea calitatea de agent împuternicit.
3. În situaþia în care activitatea solicitantului urmeazã a
se desfãºura ºi prin intermediul agenþilor împuterniciþi, cel
puþin jumãtate din numãrul total al birourilor teritoriale trebuie sã fie deservitã cu mijloace de producþie ºi salariaþii
proprii ai solicitantului autorizaþiei.
4. Birourile de înscriere în arhivã deservite cu mijloace
de producþie ºi salariaþii proprii ai solicitantului autorizaþiei
trebuie sã fie astfel situate încât solicitantul sã aibã capacitatea de a acoperi teritorial minimum 5 judeþe, prin deschiderea pe raza fiecãrui judeþ cel puþin a unui birou teritorial.
5. Solicitanþii trebuie sã dovedeascã existenþa în proprietatea sau în folosinþa lor ºi a agenþilor acestora a unor
sedii corspunzãtoare în care se va desfãºura activitatea de
înscriere în arhivã a avizelor de garanþie, iar în cazul celor
situate în clãdiri cu mai multe apartamente, faptul cã sediile
nu au, în fapt, destinaþia de locuinþã.
6. Pentru birourile teritoriale proprii, precum ºi pentru
cele deschise prin împuternicirea unor agenþi, solicitantul va
prezenta dovada înscrierii acestora în registrele de înmatriculare corespunzãtoare, ca sedii principale ori secundare.
7. Se va acorda câte un punct pentru fiecare birou
teritorial deschis.
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C. Existenþa unei poliþe de asigurare sau a garanþiei
oferite pentru rãspundere profesionalã, superioarã nivelului minim obligatoriu prevãzut de art. 20 alin. (1) din
Ordonanþa Guvernului nr. 89/2000 privind unele mãsuri
pentru autorizarea operatorilor ºi efectuarea înscrierilor în
Arhiva Electronicã de Garanþii Reale Mobiliare, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 298/2002, cu modificãrile ulterioare Ñ 10 puncte
D. Capacitatea de a asigura accesul la arhivã prin tehnologii noi Ñ 10 puncte
1. Solicitanþii vor face dovada cã pentru fiecare birou
teritorial pe care se angajeazã sã îl deschidã deþin, cel
puþin pentru conducãtorul biroului teritorial respectiv,
semnãturã electronicã extinsã, bazatã pe un certificat calificat valabil, eliberat de un furnizor de servicii de certificare
acreditat. În acest sens solicitanþii vor anexa o declaraþie
pe propria rãspundere, urmând ca ulterior, la cererea autoritãþii de supraveghere, sã transmitã documente de test
semnate electronic.
2. Pentru fiecare birou teritorial solicitantul trebuie sã
deþinã o unitate suplimentarã de stocare de date pe mediu
optic sau magnetic ori sã dispunã de o soluþie de stocare
în reþea amplasatã la sediul central al acestuia. Dovada
drepturilor solicitantului cu privire la aceste echipamente se
face prin anexarea documentelor de platã corespunzãtoare.
E. Notorietatea ºi reputaþia solicitantului Ñ 25 de
puncte
Pentru acordarea punctajului aferent acestui criteriu solicitantul trebuie sã beneficieze de o certã notorietate pe
plan naþional, precum ºi de un bun renume.
Art. 3. Ñ Condiþiile de autorizare referitoare la numãrul
minim de birouri teritoriale ºi existenþa în proprietate sau în

folosinþã a unor sedii corespunzãtoare, prevãzute la art. 2
lit. B, se considerã îndeplinite, în cazul în care solicitantul
autorizaþiei este o organizaþie profesionalã, ºi în mãsura în
care activitatea de înscriere în arhivã a avizelor de
garanþie este realizatã de cãtre membrii organizaþiei
respective, dupã cum urmeazã:
a) acoperirea teritorialã minimã cu birouri teritoriale se
raporteazã la membrii organizaþiei profesionale care vor
efectua înscrieri;
b) condiþia numãrului minim de birouri ale organizaþiei
profesionale, deservite prin mijloace de producþie ºi salariaþi
proprii, nu este obligatorie;
c) membrii organizaþiei profesionale se aflã în evidenþa
unei instituþii publice sau de utilitate publicã ºi desfãºoarã
o activitate de utilitate sau interes public, în condiþiile legii.
Art. 4. Ñ Furnizarea cu intenþie a unor date nereale cu
privire la criteriile de autorizare atrage revocarea autorizaþiei
de operator chiar dacã solicitantul ar fi îndeplinit numãrul
de puncte necesar autorizãrii ca operator de arhivã ºi fãrã
acordarea punctajului aferent criteriilor cu privire la care
solicitantul a furnizat informaþiile nereale.
Art. 5. Ñ Direcþia publicitate mobiliarã, imobiliarã ºi
notari publici va lua mãsurile necesare în vederea ducerii
la îndeplinire a prevederilor prezentelor instrucþiuni.
Art. 6. Ñ (1) Prezentele instrucþiuni se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentelor instrucþiuni
se abrogã Instrucþiunile ministrului justiþiei nr. 1.235/C/2001
privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivã, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din
21 iunie 2001.

Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu
Bucureºti, 28 octombrie 2003.
Nr. 3.128/C.
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