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HOTÃRÂRI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind demisia unui senator
În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituþia României, republicatã, ºi ale art. 190 din Regulamentul
Senatului, republicat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Senatul ia act de cererea de demisie
a domnului senator Opriº Octavian, ales în
Circumscripþia electoralã nr. 4 Bacãu, aparþinând

Grupului parlamentar al P.S.D., ºi declarã vacant locul
de senator deþinut de acesta, începând cu data de
19 mai 2004.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 19 mai 2004.
Nr. 19.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Virtutea Militarã
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 8
lit. A ºi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de
decoraþii al României, cu modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
pentru rezultatele deosebite în pregãtirea de luptã ºi în misiunile
internaþionale la care a participat, cu ocazia comemorãrii a 500 de ani de la
trecerea în nefiinþã a lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul Virtutea Militarã în grad de Cavaler,
cu însemn pentru militari, Batalionului 151 Infanterie ”RãzboieniÒ.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 20 mai 2004.
Nr. 353.
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DECIZII

ALE

CURÞII
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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 205
din 29 aprilie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 ºi art. 42 lit. e)
din Legea nr. 182/2002 privind protecþia informaþiilor clasificate
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
Ioan Vida
Ñ judecãtor
Aurelia Popa
Ñ procuror
Gabriela Dragomirescu
Ñ magistrat-asistent ºef
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 3 ºi art. 42 lit. e) din
Legea nr. 182/2002 privind protecþia informaþiilor clasificate,
excepþie ridicatã de Nelica Eugenia Þugui ºi Costin Þugui
în Dosarul nr. 2.494/CA/2003 al Tribunalului Bucureºti Ñ
Secþia a VIII-a civilã Ñ Conflicte de muncã.
La apelul nominal rãspund Nelica Eugenia Þugui, prin
reprezentant, ºi Costin Þugui, personal, precum ºi Serviciul
Român de Informaþii, prin consilier juridic Mirela Pene,
constatându-se lipsa celorlalte pãrþi, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Autorii excepþiei de neconstituþionalitate solicitã admiterea
acesteia, întrucât în temeiul art. 42 lit. e) din legea
criticatã, în termen de 60 de zile de la data intrãrii ei în
vigoare, Guvernul avea obligaþia de a stabili normele
privind accesul la informaþiile clasificate, precum ºi
procedura verificãrilor de securitate. Or, nici pânã în
prezent aceste norme nu au fost publicate în Monitorul
Oficial al României, ceea ce, potrivit prevederilor
constituþionale ale art. 108 alin. (4) teza a doua,
echivaleazã cu inexistenþa lor. Considerã cã, astfel, sunt
încãlcate ºi dispoziþiile art. 31 din Constituþie, republicatã,
privind dreptul la informaþie, precum ºi documentele în
materie ale Consiliului Europei.
Reprezentantul Serviciului Român de Informaþii solicitã
respingerea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 2 alin. (2), art. 3 ºi art. 42 lit. e) din Legea
nr. 182/2002, care nu sunt contrare art. 31 din Constituþie,
republicatã. În acest sens aratã cã legea permite accesul
la informaþiile clasificate, în condiþiile expres prevãzute, nu
limiteazã accesul la informaþiile de interes public, iar
Guvernul a fost desemnat sã stabileascã printr-o hotãrâre
norme de procedurã referitoare la acestea.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepþiei ca neîntemeiatã, întrucât apreciazã
cã textele de lege criticate nu contravin dispoziþiilor
constituþionale invocate ca fiind încãlcate ºi nici
reglementãrilor convenþionale în materia dreptului la
informaþie.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 16 ianuarie 2004, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.494/2003, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia

a VIII-a civilã Ñ Conflicte de muncã ºi litigii de muncã a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 alin. (2), art. 3 ºi
art. 42 lit. e) din Legea nr. 182/2002 privind protecþia
informaþiilor clasificate, excepþie ridicatã de Eugenia
Nelica Þugui ºi Costin Þugui într-o cauzã de contencios
administrativ.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 2
alin. (2), art. 3 ºi art. 42 lit. e) din Legea nr. 182/2002
privind protecþia informaþiilor clasificate încalcã dispoziþiile
art. 31 alin. (1) ºi (2) din Constituþie, republicatã, ºi sunt în
contradicþie cu prevederile art. 1, art. 3, art. 5 alin. (1)
lit. a), art. 6 alin. (1) ºi (2) ºi art. 11 din Legea
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes
public, fãrã a arãta însã în ce constã aceastã încãlcare.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a VIII-a civilã Ñ Conflicte
de muncã ºi litigii de muncã considerã excepþia de
neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã. În acest sens
aratã cã prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 182/2002
nu încalcã art. 31 alin. (1) ºi (2) din Constituþie,
republicatã, întrucât permit accesul la informaþiile clasificate
în anumite condiþii, fãrã însã a-l interzice. De asemenea,
nici art. 3 din Legea nr. 182/2002, care conþine o dispoziþie
de principiu, ce vizeazã tocmai o garanþie împotriva limitãrii
accesului la informaþiile de interes public, nu contravine
textului constituþional menþionat, iar art. 42 lit. e) din lege
constituie o normã proceduralã potrivit cãreia Guvernul
României, ca autoritate publicã, poate stabili obiectivele,
sectoarele ºi locurile care prezintã importanþã deosebitã
pentru protecþia informaþiilor secrete de stat.
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 de neconstituþionalitate
ridicatã este neîntemeiatã. În acest sens aratã cã Legea
nr. 182/2002 are ca obiect de reglementare protecþia
informaþiilor clasificate ºi dispune cu privire la douã
categorii diferite de informaþii: informaþii de interes public (la
care orice persoanã are acces neîngrãdit) ºi informaþii
clasificate ce trebuie protejate, astfel cã accesul este
permis numai în condiþiile legii. Aºadar, considerã cã
prevederile art. 31 din Constituþie, republicatã, invocate ca
fiind încãlcate, nu sunt incidente în cauzã, întrucât acestea
privesc numai informaþiile de interes public, ceea ce ”nu
implicã nici accesul la informaþii cu caracter secret ºi nici
obligaþia autoritãþilor publice de a da asemenea informaþiiÒ.
Referirile autorilor excepþiei la necorelãrile existente între
textele de lege criticate ºi unele prevederi ale Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes
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public nu intrã în competenþa de soluþionare a Curþii
Constituþionale.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate este neîntemeiatã. Aceasta deoarece
prevederile art. 31 alin. (1) ºi (2) din Constituþie,
republicatã, privind dreptul la informaþie nu implicã ºi
accesul la informaþiile clasificate, care nu fac parte din
categoria informaþiilor de interes public. Considerã cã,
dimpotrivã, textele din legea criticatã sunt legitimate chiar
prin prevederile constituþionale ale art. 31 alin. (3), potrivit
cãrora dreptul la informaþie nu trebuie sã prejudicieze
siguranþa naþionalã, precum ºi prin cele ale art. 10 pct. 2
din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, referitoare la libertatea de
exprimare, de opinie ºi de a primi sau comunica informaþii.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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 a fost legal sesizatã ºi este
competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din
Constituþie, republicatã, 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. 2 alin. (2), art. 3 ºi art. 42 lit. e) din Legea
nr. 182/2002 privind protecþia informaþiilor clasificate,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248
din 12 aprilie 2002, prevederi al cãror conþinut este
urmãtorul:
Ñ Art. 2 alin. (2): ”Accesul la informaþiile clasificate este
permis numai în cazurile, în condiþiile ºi prin respectarea
procedurilor prevãzute de lege.Ò;
Ñ Art. 3: ”Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi
interpretatã în sensul limitãrii accesului la informaþiile de interes
public sau al ignorãrii Constituþiei, a Declaraþiei Universale a
Drepturilor Omului, a pactelor ºi a celorlalte tratate la care
România este parte, referitoare la dreptul de a primi ºi rãspândi
informaþii.Ò;
Ñ Art. 42 lit. e): ”În termen de 60 de zile de la data
publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Guvernul va stabili prin hotãrâre: [...];
e) normele privind accesul la informaþiile clasificate, precum
ºi procedura verificãrilor de securitate;Ò
În opinia autorilor excepþiei de neconstituþionalitate,
aceste dispoziþii de lege contravin prevederilor art. 31
alin. (1) ºi (2), potrivit cãrora:
”(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaþie
de interes public nu poate fi îngrãdit.
(2) Autoritãþile publice, potrivit competenþelor ce le revin,
sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãþenilor
asupra treburilor publice ºi asupra problemelor de interes
personal.Ò
De asemenea, se invocã ºi contrarietatea textelor de
lege criticate cu unele prevederi ale Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaþiile de interes public, fãrã a
arãta însã în ce constã aceasta.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea Constituþionalã reþine urmãtoarele:
În încheierea de sesizare a Curþii Constituþionale ºi în
notele scrise prin care autorii excepþiei au invocat
neconstituþionalitatea textelor de lege menþionate nu sunt

formulate argumente din care sã rezulte în ce constã
încãlcarea art. 31 din Constituþie, republicatã, sau a unora
dintre prevederile Legii nr. 544/2001. În faþa Curþii
Constituþionale, în cadrul ºedinþei publice de dezbateri din
data de 29 aprilie 2004, solicitarea de admitere a excepþiei
de neconstituþionalitate se întemeiazã, în esenþã, pe
susþinerea cã nici pânã în prezent normele privind accesul
la informaþiile clasificate, precum ºi procedura verificãrilor
de securitate nu au fost publicate în Monitorul Oficial al
României, iar conform art. 42 lit. e) din Legea
nr. 182/2002, în termen de 60 de zile de la data intrãrii
sale în vigoare, Guvernul avea obligaþia de a stabili prin
hotãrâre aceste norme. Aºa fiind, se considerã cã devin
aplicabile prevederile constituþionale ale art. 108 alin. (4)
teza a doua, potrivit cãrora nepublicarea atrage inexistenþa
hotãrârii sau ordonanþei. Se invocã, de asemenea,
încãlcarea art. 31 alin. (1) ºi (2) din Constituþie,
republicatã, privind dreptul la informaþie, precum ºi
documentele în materie ale Consiliului Europei.
Din analiza prevederilor constituþionale ale alin. (1) ºi (2)
ale art. 31 privind ”Dreptul la informaþieÒ, invocate ca fiind
încãlcate, Curtea constatã cã acestea dispun în legãturã cu
dreptul neîngrãdit al persoanei de a avea acces la orice
informaþie de interes public, precum ºi în legãturã cu
obligaþia autoritãþilor publice de a asigura, potrivit
competenþelor ce le revin, informarea corectã a cetãþenilor
asupra treburilor publice ºi asupra problemelor de interes
personal. Rezultã cã dreptul la informaþie consacrat de
art. 31 din Constituþie, republicatã, se referã numai la
informaþiile de interes public.
Pe de altã parte, Curtea constatã cã scopul Legii
nr. 182/2002 privind protecþia informaþiilor clasificate,
enunþat în art. 1 al acesteia, ”este protecþia informaþiilor
clasificate ºi a surselor confidenþiale ce asigurã acest tip de
informaþii. Protejarea acestor informaþii se face prin instituirea
sistemului naþional de protecþie a informaþiilorÒ. Art. 15 lit. b)
din lege defineºte termenul ”informaþii clasificateÒ ca fiind
”informaþiile, datele, documentele de interes pentru securitatea
naþionalã, care, datoritã nivelurilor de importanþã ºi
consecinþelor care s-ar putea produce ca urmare a dezvãluirii
sau diseminãrii neautorizate, trebuie sã fie protejateÒ. Ca
urmare, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 182/2002, criticat ca
neconstituþional, stabileºte cã ”accesul la informaþiile
clasificate este permis numai în cazurile, în condiþiile ºi prin
respectarea procedurilor prevãzute de legeÒ, ceea ce este în
deplin consens cu prevederile art. 31 alin. (3) din
Constituþie, republicatã, potrivit cãruia ”Dreptul la informaþie
nu trebuie sã prejudicieze [É] securitatea naþionalãÒ. Aºadar,
alin. (1) ºi (2) ale textului constituþional menþionat, invocate
ca fiind încãlcate, nu sunt incidente în cauzã, întrucât
dispun cu privire la informaþiile de interes public.
În ceea ce priveºte însã raportarea neconstituþionalitãþii
art. 3 din Legea nr. 182/2002 la art. 31 alin. (1) ºi (2) din
Constituþie, republicatã, Curtea constatã cã dispoziþiile
criticate, potrivit cãrora ”Nici o prevedere a prezentei legi nu
va putea fi interpretatã în sensul limitãrii accesului la
informaþiile de interes public sau al ignorãrii Constituþiei, a
Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului, a pactelor ºi a
celorlalte tratate la care România este parte, referitoare la
dreptul de a primi ºi rãspândi informaþiiÒ, sunt în concordanþã
cu textul menþionat din Legea fundamentalã, precum ºi cu
prevederile în materie din documentele internaþionale.
Curtea constatã, de asemenea, cã ºi susþinerile
referitoare la neconstituþionalitatea art. 42 lit. e) din lege
sunt neîntemeiate ºi urmeazã a fi respinse. Dispoziþiile
criticate sunt norme de procedurã, potrivit cãrora Guvernul
este abilitat sã reglementeze, prin hotãrâre, accesul la
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informaþiile clasificate, ceea ce, în opinia autorilor excepþiei,
încalcã, de asemenea, prevederile art. 31 alin. (1) ºi (2)
din Constituþie, republicatã, fãrã a arãta în ce constã
aceastã încãlcare. Or, într-o atare situaþie, Curtea
Constituþionalã nu se poate substitui autorului excepþiei în
ceea ce priveºte motivarea acesteia, întrucât ar exercita un
control din oficiu, ceea ce este inadmisibil. În legãturã cu
susþinerea cã nici pânã în prezent normele privind accesul
la informaþiile clasificate, precum ºi procedura verificãrilor
de securitate nu au fost publicate în Monitorul Oficial al
României, devenind astfel aplicabile prevederile
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constituþionale ale art. 108 alin. (4) teza a doua, Curtea
constatã cã aceasta nu este o problemã de
constituþionalitate, ci de aplicare a legii, care nu intrã în
competenþa sa de soluþionare.
În sfârºit, Curtea nu poate reþine nici criticile referitoare
la necorelãrile existente între textele de lege ce formeazã
obiectul excepþiei de neconstituþionalitate ºi unele prevederi
ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaþiile
de interes public, întrucât nici acestea nu intrã în
competenþa de soluþionare a Curþii Constituþionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, precum
ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), 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. 2 alin. (2), art. 3 ºi art. 42 lit. e) din Legea
nr. 182/2002 privind protecþia informaþiilor clasificate, excepþie ridicatã de Nelica Eugenia Þugui ºi Costin Þugui în Dosarul
nr. 2.494/CA/2003 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a VIII-a civilã Ñ Conflicte de muncã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 29 aprilie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent ºef,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 207
din 4 mai 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1602 alin. 1 ºi 2
ºi ale art. 1604 alin. 1 din Codul de procedurã penalã
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
Nicoleta Grigorescu
Ñ procuror
Florentina Geangu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 1602 alin. 1 ºi 2 ºi ale art. 1604 alin. 1
din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Irimia
Tãnase în Dosarul nr. 677/P/2003 al Judecãtoriei Galaþi.
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, arãtând cã textele
legale criticate au mai format anterior obiectul controlului de

constituþionalitate, Curtea statuând cã acestea sunt
constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 9 ianuarie 2004, pronunþatã în
Dosarul nr. 677/P/2003, Judecãtoria Galaþi a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 160 2 ºi urmãtoarele din Codul de
procedurã penalã, ”respectiv întreaga secþiune care se
referã la liberarea sub control judiciar sau pe cauþiuneÒ,
excepþie ridicatã de Irimia Tãnase, inculpat în dosarul
menþionat.
Din motivarea excepþiei rezultã cã autorul acesteia se
referã de fapt la dispoziþiile art. 1602 alin. 1 ºi 2 ºi ale
art. 160 4 alin. 1 din Codul de procedurã penalã, care
prevãd condiþiile în care pot fi luate mãsurile procesuale
liberãrii provizorii sub control judiciar ºi, respectiv, liberãrii
provizorii pe cauþiune. Autorul excepþiei considerã cã aceste
dispoziþii sunt contrare prevederilor constituþionale ale
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art. 23 alin. (10), potrivit cãrora ”Persoana arestatã preventiv
are dreptul sã cearã punerea sa în libertate provizorie, sub
control judiciar sau pe cauþiuneÒ. Se motiveazã cã, în timp
ce prevederile constituþionale nu condiþioneazã dreptul
arestatului preventiv de a cere liberarea, în cele douã
forme menþionate, textele legale criticate pun condiþia ca
infracþiunea sã fie sãvârºitã din culpã, iar dacã este
sãvârºitã cu intenþie, pedeapsa prevãzutã de lege sã nu
depãºeascã 12 ani, precum ºi ca învinuitul sau inculpatul
sã nu fie recidivist, aºa cum este cazul autorului excepþiei
ridicate în cauzã.
Exprimându-ºi opinia, Judecãtoria Galaþi apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã. Se aratã cã dispoziþiile
constituþionale prevãd dreptul persoanei arestate preventiv
de a cere punerea sa în libertate provizorie sub control
judiciar sau pe cauþiune, însã este atributul legiuitorului sã
stabileascã condiþiile în care aceste mãsuri pot fi luate.
Persoana arestatã poate sã cearã liberarea provizorie sub
control judiciar sau pe cauþiune, însã luarea acestei mãsuri
se face în cazurile prevãzute de lege, cu respectarea
Codului de procedurã penalã.
În conformitate cu dispoziþiile 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, potrivit dispoziþiilor art. 18 1 din Legea
nr. 35/1997 privind organizarea ºi funcþionarea instituþiei
Avocatul Poporului, cu modificãrile ulterioare, a fost solicitat
punctul de vedere al acestei instituþii.
Guvernul apreciazã cã excepþia este neîntemeiatã. Se
aratã cã dreptul constituþional de a cere punerea în
libertate nu poate fi exercitat decât în condiþiile legii, potrivit
regulilor de procedurã penalã, iar legiuitorul are competenþa
exclusivã a a stabili condiþiile în care persoana arestatã
preventiv poate beneficia de liberare provizorie [art. 126
alin. (2) din Constituþie, republicatã]. Pe de altã parte,
prevederile art. 53 alin. (1) din Constituþie, republicatã,
stabilesc cã exerciþiul unor drepturi sau al unor libertãþi
poate fi restrâns numai prin lege ºi numai dacã se impune,
printre altele, pentru desfãºurarea instrucþiei penale. Se
citeazã din Decizia Curþii Constituþionale nr. 340 din
16 septembrie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 709 din 10 octombrie 2003, în care
se aratã cã ”este atributul constituþional al legiuitorului ca,
din raþiuni de politicã penalã, sã restrângã sfera de
aplicare a mãsurii liberãrii provizorii [É], prin interzicerea
acesteia în cazul sãvârºirii unor infracþiuni graveÒ.
Avocatul Poporului considerã, de asemenea, cã
excepþia este neîntemeiatã, întrucât dreptul persoanei
arestate de a cere punerea în libertate provizorie sub
control judiciar sau pe cauþiune nu se realizeazã decât în
condiþiile prevãzute de Codul de procedurã penalã, care
aratã în ce condiþii poate fi luatã aceastã mãsurã.
Restrângerea exerciþiului acestui drept se face în baza
prevederilor art. 53 din Constituþie, republicatã, care impun
necesitatea asigurãrii instrucþiei penale. Prin urmare,
interzicerea liberãrii provizorii sub control judiciar sau pe
cauþiune a arestaþilor care au sãvârºit infracþiuni
intenþionate sancþionate cu închisoare ce depãºeºte 12 ani
sau care sunt recidiviºti, se face în scopul bunei funcþionãri
a procesului penal.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.

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 a fost legal sesizatã ºi este
competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din
Constituþie, republicatã, precum ºi ale art. 1 alin. (1),
art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã
soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 1602 alin. 1 ºi 2 ºi ale art. 1604 alin. 1 din
Codul de procedurã penalã, care au urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 1602 alin. 1 ºi 2: ”Liberarea provizorie sub control
judiciar se poate acorda în cazul infracþiunilor sãvârºite din
culpã, precum ºi în cazul infracþiunilor intenþionate pentru care
legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depãºeºte 12 ani.
Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordã în
cazul în care învinuitul sau inculpatul este recidivist ori când
existã date din care rezultã necesitatea de a-l împiedica sã
sãvârºeascã alte infracþiuni sau cã acesta va încerca sã
zãdãrniceascã aflarea adevãrului prin influenþarea unor martori
sau experþi, alterarea ori distrugerea mijloacelor de probã sau
prin alte asemenea fapte.Ò;
Ñ Art. 1604 alin. 1: ”Liberarea provizorie pe cauþiune se
poate acorda de instanþa de judecatã, atât în cursul urmãririi
penale, cât ºi al judecãþii, la cerere, când s-a depus cauþiunea
ºi sunt îndeplinite condiþiile prevãzute în art. 1602 alin. 1 ºi 2.Ò
Autorul excepþiei considerã aceste dispoziþii ca fiind
contrare prevederilor constituþionale ale art. 23 alin. (10)
referitoare la dreptul persoanei arestate preventiv de a cere
punerea sa în libertate provizorie sub control judiciar sau
pe cauþiune, fãrã sã prevadã vreo condiþie, în timp ce
dispoziþiile legale criticate prevãd, între altele, ca arestatul
sã nu fi sãvârºit o infracþiune intenþionatã sancþionatã cu
pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani sau sã nu fie
recidivist.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 1602 ºi art. 1604 din Codul de procedurã
penalã, prin raportare la prevederile art. 23 alin. (10) din
Constituþie, republicatã, potrivit cãrora ”Persoana arestatã
preventiv are dreptul sã cearã punerea sa în libertate
provizorie, sub control judiciar sau pe cauþiuneÒ, Curtea
constatã cã aceasta este neîntemeiatã.
Ridicarea excepþiei se bazeazã pe o greºitã înþelegere
a prevederilor constituþionale invocate, deoarece dreptul
constituþional al persoanei arestate preventiv de a cere
punerea sa în libertate provizorie sub control judiciar sau
pe cauþiune nu se poate realiza decât în condiþiile
prevãzute de Codul de procedurã penalã, care aratã în ce
situaþii poate funcþiona o mãsurã procesualã, oricare ar fi
aceasta. Restrângerea exerciþiului dreptului constituþional
menþionat se face pe baza prevederilor constituþionale ale
art. 53, care impun necesitatea asigurãrii desfãºurãrii
instrucþiei penale. Interzicerea liberãrii provizorii sub control
judiciar sau pe cauþiune a arestaþilor preventiv care au
sãvârºit infracþiuni sancþionate cu închisoare ce depãºeºte
12 ani sau care sunt recidiviºti, ca în speþã, se face în
scopul bunei desfãºurãri a procesului penal.
Curtea Constituþionalã a mai fost sesizatã ºi s-a
pronunþat prin numeroase decizii asupra excepþiei de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1602 ºi art. 1604 din
Codul de procedurã penalã, în acest sens sunt, de
exemplu, deciziile nr. 92 din 11 mai 2000, nr. 15 din
18 ianuarie 2001, nr. 41 din 7 februarie 2002 ºi, recent,
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nr. 36 din 29 ianuarie 2004, publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 344 din 25 iulie 2000, nr. 167
din 2 aprilie 2001, nr. 144 din 25 februarie 2002 ºi,
respectiv, nr. 130 din 13 februarie 2004. Excepþiile au
vizat, ca ºi în prezenta cauzã, condiþiile în care pot fi
acordate mãsuri procesuale privind liberarea provizorie sub
control judiciar sau pe cauþiune, ºi anume fie durata
pedepsei prevãzute de lege pentru infracþiunea sãvârºitã,
fie calitatea de recidivist sau în genere periculozitatea
infractorului. Temeiul constituþional al criticilor de
neconstituþionalitate l-a reprezentat art. 23 alin. (7), devenit
dupã republicare alin. (10), iar Curtea Constituþionalã a
respins excepþiile cu aceeaºi motivare.
Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã
schimbe aceastã jurisprudenþã, Curtea constatã cã atât
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considerentele acestor decizii, cât ºi soluþiile pronunþate îºi
menþin valabilitatea ºi în prezenta cauzã.
În ceea ce priveºte aspectele învederate de autorul
excepþiei, referitoare, în esenþã, la legalitatea mandatului de
arestare, precum ºi la respectarea normelor procesual
penale privind audierea martorilor, Curtea reþine cã, potrivit
competenþei sale, nu se poate pronunþa asupra acestor
aspecte, ele fiind de resortul instanþei judecãtoreºti.
Conform dispoziþiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, ”în exercitarea controlului, Curtea Constituþionalã
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. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, 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 art. 1602 alin. 1 ºi 2 ºi ale art. 1604 alin. 1 din Codul de
procedurã penalã, excepþie ridicatã de Irimia Tãnase în Dosarul nr. 677/P/2003 al Judecãtoriei Galaþi.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 4 mai 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb
la 30 martie 2004 ºi la Bucureºti la 5 aprilie 2004 între Guvernul României ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituþionalã a sectorului privat,
în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 6 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentatã de Ministerul Finanþelor, ºi Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituþionalã a sectorului privat, în valoare
de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, aprobatã prin Legea nr. 8/2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã amendamentele
prin schimbul de scrisori semnate la Zagreb la
2004 ºi la Bucureºti la 5 aprilie 2004 între
României, prin Ministerul Finanþelor Publice,

convenite
30 martie
Guvernul
ºi Banca

Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare la Acordul
de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare
instituþionalã a sectorului privat, în valoare de 25 milioane
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dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999,
ratificat prin Ordonanþa Guvernului nr. 40/1999, aprobatã

prin Legea nr. 8/2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 734.

Banca Mondialã
30 martie 2004
Excelenþei sale
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul finanþelor publice
Bucureºti, România
Stimate domnule ministru,
România:

Împrumutul privind dezvoltarea instituþionalã a sectorului privat (Împrumut nr. 4491 RO)
Extinderea datei de închidere

Potrivit Adresei dvs. din 26 februarie 2004, prin care solicitaþi Bãncii Internaþionale pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare (Banca) sã extindã data de închidere a Acordului de împrumut nr. 4491 RO, am plãcerea sã vã informez cã
Banca a stabilit data de 31 octombrie 2004 ca ultima datã pentru scopurile secþiunii 2.03 din Acordul de împrumut dintre
România ºi Bancã, datat 17 iunie 1999.
Cu sinceritate,
Albert Martinez,
locþiitor de director,
Unitatea þãrilor din Europa de Sud ºi Centralã,
Regiunea Europa ºi Asia Centralã
Spre ºtiinþã: Adrianus Melkert,
director executiv,
Banca Mondialã

Banca Mondialã
30 martie 2004
Excelenþei sale
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul finanþelor publice
Bucureºti, România
Stimate domnule ministru,
România:

Împrumutul privind dezvoltarea instituþionalã a sectorului privat
Amendament la Acordul de împrumut (Împrumut nr. 4491 RO)

Aceastã scrisoare se referã la Acordul de împrumut privind Proiectul de dezvoltare instituþionalã a sectorului privat
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (Banca), datat 17 iunie 1999, aºa cum este
modificat (Acord), ºi Adresa dvs. din 26 februarie 2004, prin care solicitaþi anumite amendamente la acordul menþionat
mai sus. Suntem de acord cu solicitarea dvs. ºi prin aceastã scrisoare amendãm Acordul dupã cum urmeazã (modificãrile
sunt reflectate în litere italice):
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1. Tabelul din paragraful A.1 al anexei nr. 1 se modificã pentru a se citi dupã cum
urmeazã:
Suma alocatã
din împrumut

”Categoria

% din cheltuielile care urmeazã sã fie finanþate

(exprimatã în dolari
S.U.A.)

(1) Bunuri

9.450.000

(2) Servicii de consultanþã (inclusiv
seminarii ºi pregãtire profesionalã)
(3) Cheltuieli de funcþionare
(4) Rambursarea avansului
pentru pregãtirea Proiectului
(5) Nealocate
T O T A L:

12.205.446,79
1.900.000
344.553,21

100% din cheltuielile externe, 100% din
cheltuielile locale (costuri ex-factory) ºi 80%
din cheltuielile locale pentru alte articole
achiziþionate pe plan local
100%
100%
Suma datoratã potrivit secþiunii 2.02 b)
din acest acord

0
23.900.000Ò

2. La anexa nr. 4, secþiunea I se modificã dupã cum urmeazã:
a) În paragraful 1 al pãrþii C se eliminã cuvintele ”pânã la o sumã totalã care sã nu
depãºeascã 350.000 dolari S.U.A. echivalentÒ.
b) În paragraful 2 al pãrþii C se eliminã cuvintele ”pânã la o sumã totalã care sã nu
depãºeascã 100.000 dolari S.U.A.Ò.
c) Se adaugã un nou paragraf 3 în partea C:
”3. Contractarea directã
Contractele pentru software Oracle ºi software Swift, estimate sã coste 1.400.000 dolari
S.U.A. ºi 106.000 dolari S.U.A. sau, respectiv, mai puþin, pot, cu acordul prealabil al Bãncii, sã fie
încheiate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 din Liniile directoare pentru achiziþii în
cadrul împrumuturilor B.I.R.D. ºi creditelor IDA.Ò
Vã rog confirmaþi acordul dvs. cu cele de mai sus, din partea României, prin semnarea,
datarea ºi restituirea cãtre noi a copiei anexate a acestei scrisori. Acest amendament va intra în
vigoare dupã primirea unei copii contrasemnate a acestei scrisori.

Cu sinceritate,
Albert Martinez,
locþiitor de director,
Unitatea þãrilor din Europa de Sud ºi Centralã,
Regiunea Europa ºi Asia Centralã

DE ACORD:
ROMÂNIA

Prin Mihai Nicolae Tãnãsescu,
reprezentant autorizat,
ministrul finanþelor publice

Data: 5 aprilie 2004

Spre ºtiinþã: Adrianus Melkert,
director executiv,
Banca Mondialã
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea poziþiei nr. 6 din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 517/1999
privind delimitarea suprafeþelor de teren strict necesare pentru cercetarea ºi producerea
de seminþe ºi material sãditor din categorii biologice superioare ºi de animale de rasã
ºi trecerea terenurilor destinate producþiei, aflate în administrarea institutelor ºi staþiunilor
de cercetare ºi producþie agricolã, în domeniul privat al statului
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind
organizarea ºi funcþionarea unitãþilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare ºi a
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice ”Gheorghe Ionescu-ªiºeºtiÒ, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi al
art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Poziþia nr. 6 din anexa nr. 1 la Hotãrârea
Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeþelor de
teren strict necesare pentru cercetarea ºi producerea de
seminþe ºi material sãditor din categorii biologice superioare
ºi de animale de rasã ºi trecerea terenurilor destinate

Nr.
crt.

Denumirea staþiunii sau a institutului
de cercetare ºi producþie

”6. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare
Agricolã Lovrin, judeþul Timiº

producþiei, aflate în administrarea institutelor ºi staþiunilor de
cercetare ºi producþie agricolã, în domeniul privat al
statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificãrile ulterioare, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Suprafaþa totalã
a terenului
(ha)

Suprafaþa terenului
strict necesarã
pentru cercetarea
ºi producerea
de seminþe
ºi material sãditor
din categorii biologice
superioare ºi de animale
de rasã (ha)

Suprafaþa de teren
destinatã producþiei
(ha)

2.396

2.242,82

153,18Ò

Art. II. Ñ Terenurile în suprafaþã de 153,18 ha cu care
se majoreazã suprafeþele de teren din domeniul privat al
statului, identificate potrivit anexei care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre, se vor preda pe bazã de protocol

de predare-preluare Comisiei locale pentru stabilirea
dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor a comunei
Lovrin, judeþul Timiº, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii,
pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Petre Daea,
secretar de stat
p. Ministrul de stat,
ministrul administraþiei ºi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat
pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 753.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care trec din domeniul public al statului ºi din administrarea Agenþiei Domeniilor Statului
ºi exploatarea Staþiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Lovrin, judeþul Timiº, în domeniul privat al statului,
la dispoziþia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã
asupra terenurilor comunei Lovrin, judeþul Timiº

Locul unde sunt
situate terenurile
care se transmit

Comuna Lovrin,
judeþul Timiº

Persoana juridicã
de la care se
transmit terenurile

Statul român Ñ
domeniul public ºi
administrarea Agenþiei
Domeniilor Statului

Persoana juridicã
la care se
transmit terenurile

Nr. de identificare
a imobilului, atribuit
de Ministerul
Finanþelor
Publice, conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 15/2004

Caracteristicile
tehnice
ale terenurilor

Statul român Ñ
Parcela
domeniul privat ºi
administrarea Agenþiei A326/1
Domeniilor Statului
A322/1

Suprafaþa Categoria
(ha)
de folosinþã
97,80
arabil
55,38
arabil

Nr. M.F.P. 117.237

TOTAL: 153,18
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului
Finanþelor Publice în administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor
În temeiul art. 108 din Constituþia României, ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unui imobil, proprietate
publicã a statului, identificat potrivit anexei care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Ministerului Finanþelor Publice în administrarea Ministerului
Administraþiei ºi Internelor.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul de stat,
ministrul administraþiei ºi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 759.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publicã a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Finanþelor Publice
în administrarea Ministerului Administraþiei ºi Internelor
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Municipiul Târgu Mureº,
Statul român,
Str. Cãlãraºilor nr. 26Ñ28, din administrarea
judeþul Mureº
Ministerului Finanþelor
Publice

Statul român,
în administrarea
Ministerului
Administraþiei
ºi Internelor

Numãrul de
identificare atribuit
de M.F.P., conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 15/2004

Nr. M.F.P.:
36.870
Cod de
clasificare:
8.29.06

Caracteristicile
tehnice
ale imobilului

Suprafaþa construitã = 500 m 2
Suprafaþa construitã desfãºuratã =
2.501 m2
Suprafaþa terenului = 818 m 2
Suprafaþã utilã = 2.251 m2
Descriere = S+P+3 niveluri
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 942/2002
privind punerea în circulaþie a noilor tipuri de colante de vizã
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 942/2002
privind punerea în circulaþie a noilor tipuri de colante de
vizã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 692 din 20 septembrie 2002, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ (1) Data punerii în circulaþie a noilor tipuri
de colante de vizã se stabileºte de cãtre ministrul afacerilor
externe, în funcþie de reducerea stocului existent pânã la
limita la care acesta nu mai poate fi utilizat în condiþii de
eficienþã, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2004.
(2) Vizele eliberate pânã la data punerii în circulaþie a
noului colant de vizã rãmân valabile pânã la data expirãrii lor.
(3) Colantele model vechi, rãmase neutilizate la data
introducerii noului tip de colant de vizã, se distrug.Ò

2. Dupã articolul 2 se introduce un nou articol,
articolul 21, cu urmãtorul cuprins:
”Art. 2 1 . Ñ (1) Noul colant de vizã este pus la
dispoziþia Ministerului Afacerilor Externe de cãtre Regia
Autonomã ÇAdministraþia Patrimoniului Protocolului de StatÈ,
în vederea utilizãrii de cãtre oficiile consulare ale României.
(2) Pentru recuperarea costurilor, Ministerul Afacerilor
Externe încaseazã de la fiecare persoanã care obþine viza
românã suma de 4 dolari S.U.A. sau 3,20 euro/colant, pe
care o vireazã Regiei Autonome ÇAdministraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÈ, pânã la concurenþa
sumei de 2.000.000 dolari S.U.A. sau echivalentul a
2.000.000 dolari S.U.A., nu mai târziu de 31 decembrie
2006.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 14 mai 2004.
Nr. 761.

Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
p. Ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de soluþionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adãugatã
în cazul operaþiunilor scutite de taxa pe valoarea adãugatã prevãzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l)
ºi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
În
Finanþelor
în
al art. 77

temeiul art. 10 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Publice ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
temeiul art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) ºi m), al art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ºi
alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,

ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Procedura de soluþionare a
cererilor de restituire a taxei pe valoarea adãugatã în cazul
operaþiunilor scutite de taxa pe valoarea adãugatã

prevãzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) ºi m) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevãzutã în anexa care
face parte integrantã din prezentul ordin.
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Art. 2. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin,
regulamentele de organizare ºi funcþionare ale
compartimentelor din subordinea direcþiilor generale ale
finanþelor publice judeþene ºi a municipiului Bucureºti ºi din
cadrul Direcþiei generale de administrare a marilor
contribuabili, implicate în aplicarea dispoziþiilor prezentului
ordin, se modificã în mod corespunzãtor.
Art. 4. Ñ Termenul de soluþionare a cererilor de
restituire, prevãzut la art. 6 alin. (1) din Normele de
aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adãugatã pentru
construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea ºi
reabilitarea lãcaºurilor de cult religios sau a altor clãdiri
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utilizate în acest scop, prevãzute la art. 143 alin. (1) lit. m)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 230/2004, este de
45 de zile.
Art. 5. Ñ Direcþia generalã de gestiune a impozitelor ºi
contribuþiilor, Direcþia generalã de colectare a creanþelor
bugetare ºi Direcþia generalã de inspecþie fiscalã din cadrul
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, Direcþia
generalã a tehnologiei informaþiei din cadrul Ministerului
Finanþelor Publice, Direcþia generalã de administrare a
marilor contribuabili, precum ºi direcþiile generale ale
finanþelor publice judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor
lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 13 mai 2004.
Nr. 750.
ANEXÃ

PROCEDURA
de soluþionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adãugatã în cazul operaþiunilor scutite
de taxa pe valoarea adãugatã prevãzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) ºi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã prevãzutã la:
Ñ art. 3 alin. (1) lit. a) din Normele privind aplicarea
scutirii de taxa pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de
bunuri ºi prestãrile de servicii finanþate din ajutoare sau
din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne
strãine, de organisme internaþionale ºi de organizaþii
nonprofit ºi de caritate din strãinãtate ºi din þarã, inclusiv
din donaþii ale persoanelor fizice, prevãzutã la art. 143
alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 141/2004;
Ñ art. 1 alin. (2) din Normele de aplicare a scutirii de
taxa pe valoarea adãugatã pentru construirea,
consolidarea, extinderea, restaurarea ºi reabilitarea
lãcaºurilor de cult religios sau a altor clãdiri utilizate în
acest scop, prevãzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul
ministrului finanþelor publice nr. 230/2004.
1. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã se efectueazã
în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit
art. 191 din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã.
2. Cererea, însoþitã de documentaþia prevãzutã la art. 4
alin. (4) din normele aprobate prin Ordinul ministrului
finanþelor publice nr. 141/2004 sau de documentaþia
prevãzutã la art. 4 alin. (1) din normele aprobate prin
Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 230/2004, dupã caz,
se depune la organul fiscal de domiciliu, la registraturã sau
prin poºtã, de cãtre:
Ñ beneficiarii de fonduri provenind din ajutoare sau
împrumuturi nerambursabile, acordate de guverne strãine,
de organisme internaþionale ºi de organizaþii nonprofit ºi de
caritate din strãinãtate ºi din þarã, precum ºi din donaþii ale
persoanelor fizice;
Ñ cultele religioase recunoscute, asociaþiile ºi fundaþiile
religioase, instituþiile publice ºi alte instituþii care deþin
lãcaºuri de cult religios sau alte clãdiri utilizate în acest
scop.
3. De la registraturã, cererea însoþitã de documentaþie
se repartizeazã Compartimentului de analizã a deconturilor
cu sume negative de T.V.A. cu opþiune de rambursare,

denumit în continuare compartiment de specialitate, care
înregistreazã cererile într-o evidenþã specialã, organizatã
potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedurã.
4. Compartimentul de specialitate verificã cererea ºi
documentaþia depusã de solicitant, menþionatã la pct. 2.
5. În termen de 4 zile de la primirea cererii, se transmit
cererea ºi documentaþia compartimentului cu atribuþii de
control fiscal, în vederea efectuãrii verificãrii, potrivit art. 4
alin. (5) din Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 141/2004, respectiv art. 6 din Ordinul ministrului
finanþelor publice nr. 230/2004.
Verificarea se realizeazã în baza art. 50 din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003, iar constatãrile se înscriu în
procesul-verbal de control.
6. În termen de 22 de zile de la data depunerii cererii,
compartimentul cu atribuþii de control fiscal transmite
cererea, documentaþia ºi procesul-verbal de control
compartimentului de specialitate.
7. În baza documentaþiei ºi a procesului-verbal de
control, în termen de 4 zile de la primirea acestora,
compartimentul de specialitate emite Decizia de restituire a
T.V.A., al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 2 la
prezenta procedurã.
8. Decizia de restituire a T.V.A., aprobatã de
conducãtorul unitãþii fiscale, se transmite compartimentului
de colectare, în vederea compensãrii ºi/sau restituirii, în
conformitate cu prevederile art. 106 din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003.
9. Compartimentul de colectare, în baza datelor din
evidenþa analiticã pe plãtitor ºi a Deciziei de restituire a
T.V.A., întocmeºte Nota de compensare ºi/sau de restituire,
conform formularelor aprobate.
Nota de compensare ºi/sau de restituire se întocmeºte
în patru exemplare, se semneazã de ºeful compartimentului
de colectare ºi se aprobã de conducãtorul unitãþii fiscale.
Nota de compensare ºi/sau de restituire, aprobatã, se
transmite în termen de 5 zile de la data primirii cererii de
la compartimentul de specialitate, pe bazã de borderou,
compartimentului de trezorerie în vederea efectuãrii
compensãrii ºi/sau restituirii.
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10. Dupã efectuarea compensãrii ºi/sau restituirii
compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului
de colectare trei exemplare ale Notei de compensare ºi/sau
restituire, cuprinzând ºi data la care s-a efectuat operaþiunea
de compensare ºi/sau de restituire, în termen de 4 zile de
la primirea cererii de la compartimentul de colectare.
11. Compartimentul de colectare reþine Decizia de
restituire a T.V.A. ºi un exemplar al Notei de compensare
ºi/sau de restituire ºi va transmite compartimentului de
specialitate, în termen de 3 zile de la primirea
documentaþiei de la compartimentul de trezorerie, douã
exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi comunicat
solicitantului ºi un exemplar în vederea arhivãrii.
12. Dupã operarea datelor privind soluþionarea cererii de
restituire în evidenþa specialã, compartimentul de
specialitate va transmite dosarul solicitãrii compartimentului
de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
Dosarul solicitãrii cuprinde:
Ñ cererea solicitantului;
Ñ documentaþia prevãzutã de reglementãrile legale;
Ñ procesul-verbal de control;
Ñ Decizia de restituire a T.V.A.;
Ñ Nota de compensare ºi/sau de restituire, cuprinzând
data la care s-a efectuat operaþiunea de compensare
ºi/sau de restituire.
13. În cel mult 3 zile de la primirea Notei de
compensare ºi/sau de restituire de la compartimentul de
colectare, compartimentul de specialitate îl înºtiinþeazã pe
solicitant despre modul de soluþionare a cererii, prin
transmiterea Deciziei de restituire a T.V.A., însoþitã de Nota
de compensare ºi/sau de restituire.
B. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã prevãzute la
art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele privind aplicarea scutirii
de taxã pe valoarea adãugatã pentru livrãrile de bunuri ºi
prestãrile de servicii prevãzute la art. 143 alin. (1) lit. i) ºi j)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 303/2004.
1. Restituirea taxei pe valoarea adãugatã se efectueazã
în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii, potrivit
art. 191 din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003.
2. Cererea de restituire se depune de cãtre misiunile
diplomatice, oficiile consulare, reprezentanþele organismelor
internaþionale ºi interguvernamentale acreditate în România.
3. Cererea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã ºi
documentele însoþitoare, avizate favorabil de Ministerul
Afacerilor Externe se depun la Direcþia Generalã a
Finanþelor Publice a Municipiului Bucureºti sau, dupã caz,
la direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene, la
registraturã sau prin poºtã, cu respectarea prevederilor
art. 5 din normele aprobate prin Ordinul ministrului
finanþelor publice nr. 303/2004.
4. De la registraturã, cererea însoþitã de documentaþie
se repartizeazã Serviciului de metodologie ºi asistenþã
pentru contribuabili, care înregistreazã cererile într-o
evidenþã specialã, organizatã potrivit anexei nr. 1 la
prezenta procedurã.

5. Serviciul de metodologie ºi asistenþã pentru
contribuabili verificã cererea ºi documentaþia depuse de
solicitant, potrivit art. 6 alin. (4) din normele aprobate prin
Ordinul ministrului finanþelor publice nr. 303/2004 ºi emite
Decizia de restituire a T.V.A., al cãrei model este prezentat
în anexa nr. 2 la prezenta procedurã, în termen de 25 de
zile de la data depunerii cererii.
6. Decizia de restituire, aprobatã de directorul executiv
adjunct coordonator, se transmite compartimentului de
colectare, în vederea compensãrii ºi/sau restituirii, în
conformitate cu prevederile art. 106 din Ordonanþa
Guvernului nr. 92/2003.
7. Compartimentul de colectare, în baza datelor din
evidenþa analiticã pe plãtitor ºi a Deciziei de restituire a
T.V.A., întocmeºte Nota de compensare ºi/sau de restituire,
conform formularelor aprobate.
Nota de compensare ºi/sau de restituire se întocmeºte
în patru exemplare, se semneazã de ºeful compartimentului
de colectare ºi se aprobã de directorul executiv adjunct
coordonator.
Nota de compensare ºi/sau de restituire, aprobatã, se
transmite, în termen de 8 zile de la data primirii Deciziei
de restituire a T.V.A., pe bazã de borderou,
compartimentului de trezorerie în vederea efectuãrii
compensãrii ºi/sau restituirii.
8. Dupã efectuarea compensãrii ºi/sau restituirii
compartimentul de trezorerie va transmite compartimentului
de colectare trei exemplare ale notei de compensare ºi/sau
de restituire a T.V.A., cuprinzând ºi data la care s-a
efectuat operaþiunea de compensare ºi/sau de restituire, în
termen de 5 zile de la data primirii notei.
9. Compartimentul de colectare va reþine Decizia de
restituire a T.V.A. ºi un exemplar al Notei de compensare
ºi/sau de restituire a T.V.A. ºi va transmite Serviciului de
metodologie ºi asistenþã pentru contribuabili, în cel mult
4 zile, douã exemplare ale notei, un exemplar pentru a fi
comunicat solicitantului ºi un exemplar în vederea arhivãrii.
10. Dupã operarea datelor privind soluþionarea cererii de
restituire în evidenþa specialã, Serviciul de metodologie ºi
asistenþã pentru contribuabili va transmite dosarul solicitãrii
compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru
arhivare.
Dosarul solicitãrii va cuprinde:
Ñ cererea solicitantului;
Ñ documentaþia prevãzutã de reglementãrile legale;
Ñ Decizia de restituire a T.V.A.;
Ñ Nota de compensare ºi/sau de restituire a T.V.A.,
cuprinzând data la care s-a efectuat operaþiunea de
compensare ºi/sau de restituire.
11. În cel mult 3 zile de la primirea Notei de
compensare ºi/sau de restituire de la compartimentul de
colectare, Serviciul de metodologie ºi asistenþã pentru
contribuabili îl înºtiinþeazã pe solicitant despre modul de
soluþionare a cererii, prin transmiterea Deciziei de restituire
a T.V.A., însoþitã de Nota de compensare ºi/sau de
restituire.
ANEXA Nr. 1
la procedurã

EVIDENÞA CERERILOR DE RESTITUIRE A T.V.A.

Codul
Nr. Denumirea/numele ºi
de
crt. prenumele solicitantului identificare
fiscalã

0

1
*) se va completa cu:

2

Nr. ºi data
înregistrãrii
cererii
de
restituire
a T.V.A.

Suma
solicitatã

Decizia
organului
fiscal*)

3

4

5

A Ñ în cazul cererilor aprobate;
R Ñ în cazul cererilor respinse.

Suma
aprobatã

Diferenþe
constatate
faþã
de
suma
solicitatã

Nr. ºi data
adresei de
transmitere spre
soluþionare
compartimentului
de control fiscal

Nr. ºi data
adresei de
transmitere
a rezultatelor
controlului
de la direcþia
controlului
fiscal

Data
efectuãrii
compensãrii
ºi/sau a
restituirii

6

7

8

9

10
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ANEXA Nr. 2
la procedurã

AGENÞIA NAÞIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
UNITATEA FISCALÃ .....................................................

Nr. de înregistrare ................... Data ..................
DECIZIE DE RESTITUIRE A TAXEI PE VALOAREA ADÃUGATÃ

Cãtre: Denumirea/Numele ºi prenumele ...........................
Cod de identificare fiscalã ...........................
Adresa: Localitatea ...................., str. ......................... nr. ...., bl. ......, ap. ...., et. ....., judeþul/sectorul ................ .
În baza art. 77 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, a Cererii de
restituire pentru trimestrul ................., înregistratã sub nr. .................... din ..................., ºi a documentaþiei/procesului-verbal
de control nr. ................. din ................., se stabileºte taxa pe valoarea adãugatã de restituit, astfel:
Ñ T.V.A. solicitatã la restituire .................................... lei
Ñ T.V.A. aprobatã la restituire .................................... lei
Suma aprobatã la restituire urmeazã prevederile art. 104, 105 sau 106, dupã caz, din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã.
Aprobat,
Verificat,
Întocmit,
Funcþia
Funcþia
Funcþia
Numele ºi prenumele
Numele ºi prenumele
Numele ºi prenumele
Data
Data
Data
Semnãtura
Semnãtura
Semnãtura

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

DECIZIE
privind interzicerea temporarã a activitãþii Societãþii Comerciale ”Euro Arc ConsultÒ Ñ S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, cu sediul social în municipiul Bucureºti, str. Amiral Constantin Bãlescu
nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentatã legal de preºedinte, în temeiul
art. 4 alin. (19) ºi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societãþile de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, adoptatã în ºedinþa din data de 30 martie
2004, conform prevederilor art. 4 alin. (22)Ñ(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în
cadrul cãreia a fost analizatã documentaþia aferentã Notei de constatare nr. 14.065 din 23 martie 2004,
în conformitate cu atribuþiile prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi în baza Deciziei nr. 3.235 din 11 februarie 2004, organele de specialitate ale Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor au efectuat un control la Societatea Comercialã ”Euro Arc ConsultÒ Ñ S.R.L., cu sediul în
municipiul Bucureºti, str. Matei Basarab nr. 64, bl. L110, sc. 2, ap. 21, sectorul 3, înregistratã la oficiul registrului
comerþului cu nr. J 40/5141/1997, cod fiscal nr. 9566730, reprezentatã legal în timpul controlului de domnul Mihai
Iorgoveanu, în calitate de director general.
Controlul efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor a avut ca obiect
verificarea activitãþii brokerului de asigurare în perioada decembrie 2001Ñianuarie 2004, conform Tematicii de control de
fond nr. 10.285 din 29 octombrie 2002; verificarea a avut la bazã documentele ºi situaþiile prezentate ºi întocmite sub
responsabilitatea conducerii brokerului de asigurare.
Rezultatele acþiunii de analizã ºi control au fost concretizate în Nota de constatare, semnatã fãrã obiecþiuni de
Societatea Comercialã ”Euro Arc ConsultÒ Ñ S.R.L., înregistratã cu nr. 54 din 23 martie 2004 la societatea sus-menþionatã,
iar la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sub nr. 14.065 din 23 martie 2004.
În urma analizãrii constatãrilor cuprinse în actul de control, au fost reþinute urmãtoarele:
1. La data controlului societatea sus-menþionatã îºi desfãºura activitatea la altã adresã faþã de sediul social
declarat, fãrã avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor ºi fãrã a fi fãcut demersurile legale necesare la oficiul
registrului comerþului, ºi anume, la adresa din municipiul Bucureºti, str. Matei Basarab nr. 64, bl. L110, sc. 2, parter,
ap. 23, sectorul 3.
Fapta sus-menþionatã încalcã prevederile art. 5 lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi ale pct. 4 din Normele privind informaþiile ºi documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare
puse în aplicare prin Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 4/2001.
De asemenea, din Certificatul constatator nr. 71.010 din 17 februarie 2004, eliberat de oficiul registrului
comerþului, rezultã cã durata de închiriere a sediului social declarat ºi avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor
este expiratã.
La solicitarea echipei de control, conducãtorul executiv al societãþii a pus la dispoziþie numai dovada prelungirii
contractului de închiriere pentru spaþiul declarat ca sediu social ºi a contractului de închiriere pentru spaþiul de la adresa
la care s-a desfãºurat controlul, fãrã sã facã dovada cã aceste documente au fost prezentate la Comisia de
Supraveghere a Asigurãrilor ºi fãrã a fi înregistrate la oficiul registrului comerþului.
Fapta sus-menþionatã încalcã dispoziþiile art. 5 lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi ale pct. 4 din Normele privind informaþiile ºi documentele cerute pentru autorizarea brokerilor de asigurare,
puse în aplicare prin Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 4/2001, care prevãd cã dupã
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obþinerea autorizaþiei de funcþionare orice modificare a documentelor sau a condiþiilor pe baza cãrora s-a acordat
autorizaþia se va face cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
2. Din analiza tuturor contractelor de prestãri de servicii, altele decât cele de brokeraj, rezultã urmãtoarele:
Contractul nr. 8.547 din 3 ianuarie 2003, în vigoare, încheiat cu Societatea Comercialã ”OMNIASIGÒ Ñ S.A., are
ca obiect ”activitatea de consultanþã în domeniul asigurãrilor în sensul pregãtirii, îndrumãrii, recomandãrii pe care brokerul
de asigurare o desfãºoarã cu personalul propriu pentru agenþii de intermediere ºi pentru agenþii de asigurare aparþinând
Societãþii Comerciale ÇOMNIASIGÈÑS.A.Ò, iar Contractul nr. 389 din 21 mai 2003 (în vigoare), încheiat cu Societatea
Comercialã ”UNITAÒ Ñ S.A. ºi completat prin Actul adiþional nr. 390 din 21 mai 2003 are ca obiect ”instruirea agenþilor
proprii, pe cheltuiala asigurãtorului, cu privire la produsele de asigurare ale asigurãtorului ºi la tehnicile de vânzare din
domeniul asigurãrilor...Ò.
Rezultã astfel cã obiectul contractelor sus-menþionate nu este în concordanþã cu activitatea brokerului de
asigurare, aºa cum este definitã la art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care
prevede cã ”brokerul de asigurare este persoanã juridicã românã sau strãinã, autorizatã în condiþiile prezentei legi, care
negociazã pentru clienþii sãi, persoane fizice sau juridice, asiguraþi sau potenþiali asiguraþi, încheierea contractelor de
asigurare sau reasigurare ºi acordã asistenþã pe durata derulãrii contractelor ori în legãturã cu regularizarea daunelor,
dupã cazÒ, fiind încheiate cu depãºirea obiectului de activitate, prin aceasta încãlcându-se prevederile art. 39 alin. (2)
lit. l) coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Dovada sãvârºirii de cãtre Societatea Comercialã ”Euro Arc ConsultÒ Ñ S.R.L. a faptelor nelegale descrise mai
sus rezultã din documentele contabile ale brokerului de asigurare, precum ºi din Nota de constatare semnatã ºi
înregistratã la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sub nr. 14.065 din 23 martie 2004.
Sãvârºirea acestor fapte a fost consemnatã în Nota de constatare întocmitã în douã exemplare de cãtre organele
de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, înregistratã la Societatea Comercialã ”Euro Arc ConsultÒ Ñ
S.R.L. sub nr. 54 din 23 martie 2004, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sub nr. 14.065 din 23 martie 2004,
dintre care un exemplar a rãmas la brokerul controlat.
Faþã de aceste motive, pentru faptele nelegale reþinute de organul de control în sarcina Societãþii Comerciale
”Euro Arc ConsultÒ Ñ S.R.L., prin nota de constatare sus-menþionatã, fapte descrise în prezenta decizie, în scopul
apãrãrii drepturilor asiguraþilor ºi al promovãrii stabilitãþii activitãþii de asigurare în România, în temeiul art. 39 alin. (1) ºi
alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în ºedinþa din data de 30 martie 2004,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor a hotãrât interzicerea temporarã a activitãþii, drept care emite
urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ (1) Se interzice temporar exercitarea activitãþii
de broker de asigurare de cãtre Societatea Comercialã
”Euro Arc ConsultÒ Ñ S.R.L., cu sediul în municipiul
Bucureºti, str. Matei Basarab nr. 64, bl. L110, sc. 2,
ap. 21, sectorul 3, înregistratã la Oficiul registrului
comerþului cu nr. J40/5141/1997, cod fiscal nr. 9566730,
reprezentatã legal în timpul controlului de domnul Mihai
Iorgoveanu, în calitate de director general, pânã la data
începerii încãlcãrii dispoziþiilor legale, respectiv pânã la data
rezilierii contractelor de prestãri de servicii al cãror obiect
de activitate excedeazã prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea
nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
contracte încheiate cu societãþile de asigurare, conform
art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
(2) Societatea este obligatã sã prezinte Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor dovada rezilierii contractelor de
prestãri de servicii al cãror obiect de activitate excedeazã
prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, contracte încheiate cu
societãþile de asigurare.
Art. 2. Ñ (1) Pe toatã perioada de interzicere temporarã
a exercitãrii activitãþii de broker de asigurare, prevãzutã la
art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfãºurarea
activitãþii de negociere a încheierii de noi contracte de

asigurare sau reasigurare pentru persoane fizice sau
juridice, a acordãrii de asistenþã pe durata derulãrii
contractelor în curs sau în legãturã cu regularizarea
daunelor, precum ºi desfãºurarea oricãror operaþiuni
specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în
Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(2) Brokerul are obligaþia sã-ºi notifice clienþii, în termen
de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în
vederea efectuãrii plãþii ratelor scadente la contractele în
curs de derulare direct la asigurãtor.
Art. 3. Ñ (1) Împotriva prezentei decizii Societatea
Comercialã ”Euro Arc ConsultÒ Ñ S.R.L. poate face
plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la
comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea
nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea
nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
plângerea adresatã curþii de apel nu suspendã, pe timpul
soluþionãrii acesteia, executarea mãsurii sancþionatorii
dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor.
Art. 4. Ñ Prezenta decizie se publicã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Preºedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,
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