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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 267
din 22 iunie 2004
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 281 pct. 1 lit. b)
ºi ale art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedurã penalã
Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Acsinte Gaspar
ªerban Viorel Stãnoiu
Nicoleta Grigorescu
Florentina Geangu
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Ñ
Ñ
Ñ
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Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 281 pct. 1 lit. b) ºi ale art. 361 alin. 1
lit. c) din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de
Maria Popa în Dosarul nr. 1.537/2003 al Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie Ñ Secþia penalã.
La apelul nominal rãspunde, pentru autoarea excepþiei,
avocat Ion Ilie Iordãchescu, lipsã fiind celelalte pãrþi, faþã
de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preºedintele acordã
cuvântul pe fond.
Autoarea excepþiei, prin reprezentantul sãu, solicitã
admiterea excepþiei de neconstituþionalitate astfel cum a
fost formulatã, arãtând cã dispoziþiile de lege criticate
încalcã prevederile constituþionale ale art. 21 alin. (3),
art. 123 alin. (11) ºi ale art. 128.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca
neîntemeiatã, invocând jurisprudenþa în materie a Curþii
Constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 11 februarie 2004, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.537/2003, Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie Ñ
Secþia penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 361 alin. 1 lit. c)
ºi ale art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedurã penalã,
excepþie ridicatã de Maria Popa, inculpat recurent în
dosarul menþionat.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autoarea
susþine cã dispoziþiile de lege criticate încalcã prevederile
art. 21 alin. (3), art. 123 alin. (11) ºi ale art. 128 din Legea
de revizuire a Constituþiei României nr. 429/2003, precum
ºi dispoziþiile art. 6 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, deoarece,
deºi Constituþia garanteazã dreptul pãrþilor la un proces
echitabil, prin textele legale criticate este limitat dreptul
inculpatului de a exercita numai calea de atac a recursului
în cazul sentinþelor pronunþate de curþile de apel, fãrã a
avea posibilitatea folosirii ºi a cãii de atac a apelului.
Menþionãm cã, potrivit Constituþiei României, republicatã,
art. 123 alin. (11) a devenit art. 124 alin. (2) ºi art. 128 a
devenit art. 129.

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie Ñ Secþia penalã
apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este
nefondatã, deoarece dispoziþiile de lege criticate stabilesc
doar competenþa curþilor de apel de a soluþiona în primã
instanþã infracþiunile sãvârºite de unii magistraþi ºi notari
publici, precum ºi cãile de atac. De asemenea instanþa
reþine cã soluþionarea de cãtre curþile de apel, în primã
instanþã, a infracþiunilor sãvârºite de unii magistraþi nu este
de naturã sã încalce principiul egalitãþii cetãþenilor în faþa
legii ºi a autoritãþilor publice, deoarece egalitatea presupune
egala rãspundere a cetãþenilor pentru faptele sãvârºite, dar
nu ºi identitatea instanþei care soluþioneazã asemenea
fapte. Referitor la pretinsa contrarietate cu prevederile art. 6
pct. 1 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, instanþa menþioneazã cã în
Convenþie nu se face referire la competenþa de soluþionare
a unui proces penal, ci la dreptul oricãrei persoane la
judecarea în mod echitabil, în mod public ºi într-un termen
rezonabil a cauzei sale, aspecte care nu sunt încãlcate
prin stabilirea unei anumite competenþe ºi care vizeazã
dreptul intern al fiecãrui stat contractant, semnatar al
Convenþiei.
În sfârºit, instanþa aratã cã nici în Constituþie ºi nici în
Convenþie nu se prevãd expres cãile de atac, astfel
art. 126 alin. (2) din Constituþie, republicatã, lasã la
latitudinea legiuitorului competenþa ºi procedura, implicit a
cãilor de atac, iar art. 129 din Constituþie, republicatã,
prevede cã pãrþile interesate ºi Ministerul Public pot
exercita cãile de atac în condiþiile legii. Or, nici în
Convenþie nu se prevede obligativitatea a douã cãi de
atac, ci doar dreptul la recurs, prevãzut de art. 5 pct. 4,
precum ºi dreptul de a se adresa unei instanþe naþionale
(art. 13), când drepturile ºi libertãþile sale au fost încãlcate,
textul art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedurã penalã
constituind tocmai o aplicare a acestor drepturi.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate,
iar în conformitate cu prevederile art. 18 1 din Legea
nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, a fost solicitat
punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
este neîntemeiatã, întrucât stabilirea competenþei dupã
calitatea persoanei ºi instituirea regulilor de desfãºurare a
procesului penal în faþa instanþelor judecãtoreºti sunt
atributul exclusiv al legiuitorului, care poate prevedea, în
considerarea unor situaþii deosebite, reguli speciale de
procedurã, precum ºi modalitãþi de exercitare a drepturilor
procesuale, fãrã a aduce atingere principiului constituþional
înscris în art. 124 alin. (2), potrivit cãruia ”Justiþia este
unicã, imparþialã ºi egalã pentru toþiÒ. Aceastã soluþie decurge
din chiar dispoziþiile art. 126 alin. (2) din Constituþie,
republicatã, potrivit cãrora ”Competenþa instanþelor
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judecãtoreºti ºi procedura de judecatã sunt prevãzute numai
prin legeÒ, precum ºi din cele ale art. 129, în conformitate
cu care ”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate
ºi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiþiile legiiÒ.
În ceea ce priveºte respectarea drepturilor procesuale
garantate de art. 21 alin. (3) din Constituþie, republicatã, ºi
art. 6 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, dispoziþiile de lege criticate nu
înlãturã posibilitatea inculpatului de a beneficia de toate
drepturile ºi garanþiile procesuale instituite prin lege, în
cadrul unui proces echitabil.
Avocatul Poporului aratã cã, în ceea ce priveºte critica
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 361 alin. 1 lit. c)
ºi ale art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedurã penalã,
faþã de prevederile art. 21 alin. (3) din Constituþie,
republicatã, ºi faþã de art. 6 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, aceasta nu
poate fi reþinutã, deoarece dispoziþiile legale criticate nu
încalcã dreptul pãrþilor la un proces echitabil ºi la
soluþionarea cauzei într-un termen rezonabil.
Faptul cã sentinþele pronunþate de curþile de apel în
condiþiile art. 361 alin. 1 lit. c) pot fi atacate doar cu
recurs nu încalcã drepturile procesuale ale pãrþilor,
deoarece legiuitorul poate institui, în considerarea unor
situaþii deosebite, reguli speciale de procedurã, precum ºi
modalitãþi diferite de exercitare a drepturilor procesuale.
Astfel, potrivit art. 3856 alin. 3 din Codul de procedurã
penalã, recursul declarat împotriva unei hotãrâri care,
potrivit legii, nu poate fi atacatã cu apel nu este limitat la
motivele de casare prevãzute în art. 3859, iar instanþa este
obligatã ca, în afara temeiurilor invocate ºi cererilor
formulate de recurent, sã examineze întreaga cauzã sub
toate aspectele. Aceste prevederi legale reprezintã
garanþiile procesuale care asigurã pãrþilor aflate în situaþia
reglementatã de art. 281 pct. 1 lit. b) dreptul la un proces
echitabil. Se citeazã în acest sens Decizia Curþii
Constituþionale nr. 16/1999. Dispoziþiile art. 361 alin. 1
lit. c) din Codul de procedurã penalã, care stabilesc, pentru
anumite cauze, douã grade de jurisdicþie Ñ judecata în
primã instanþã ºi judecata în recurs Ñ îndeplinesc de
asemenea condiþiile prevãzute de art. 2 din Protocolul nr. 7
adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale (Decizia Curþii Constituþionale
nr. 136/1999).
În ceea ce priveºte critica de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 361 alin. 1 lit. c) ºi ale art. 281 pct. 1
lit. b) din Codul de procedurã penalã, faþã de prevederile
art. 124 alin. (2) ºi ale art. 129 din Constituþie, republicatã,
se apreciazã cã aceasta nu poate fi reþinutã, deoarece, pe
de o parte, textele legale criticate nu încalcã principiul cã
justiþia este unicã, imparþialã ºi egalã pentru toþi, iar pe de
altã parte, cã dispoziþiile legale criticate nu împiedicã pãrþile
sã exercite cãile de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti,
în condiþiile legii.
În concluzie, se apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate invocatã este neîntemeiatã.
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, susþinerile autorului excepþiei,
concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate
la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
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nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, 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, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 281 pct. 1
lit. b) ºi ale art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedurã
penalã, având urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 281 pct. 1 lit. b): ”Curtea de Apel:
1. judecã în primã instanþã: [É]
b) infracþiunile sãvârºite de judecãtorii de la judecãtorii ºi
tribunale, de procurorii de la parchetele de pe lângã aceste
instanþe, precum ºi de notarii publici;Ò;
Ñ Art. 361 alin. 1 lit. c): ”Sentinþele pot fi atacate cu
apel. Nu pot fi atacate cu apel: [É]
c) sentinþele pronunþate de curþile de apel ºi Curtea Militarã
de Apel;Ò.
În susþinerea neconstituþionalitãþii acestor texte de lege
autoarea excepþiei invocã încãlcarea urmãtoarelor prevederi
constituþionale:
Ñ Art. 21 alin. (3): ”Pãrþile au dreptul la un proces
echitabil ºi la soluþionarea cauzelor într-un termen rezonabil.Ò;
Ñ Art. 124 alin. (2): ”Justiþia este unicã, imparþialã ºi
egalã pentru toþi.Ò;
Ñ Art. 129: ”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile
interesate ºi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în
condiþiile legii.Ò
De asemenea sunt invocate dispoziþiile internaþionale
cuprinse în art. 6 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale, referitor la dreptul
persoanei la judecarea în mod echitabil, în mod public ºi
într-un termen rezonabil a cauzei sale.
Examinând excepþia, Curtea constatã cã dispoziþiile de
lege criticate au mai fost supuse controlului de
constituþionalitate. Astfel, printr-o interpretare sistematicã,
atât prin prisma normelor constituþionale, cât ºi a
convenþiilor internaþionale la care România este parte,
Curtea Constituþionalã a statuat prin numeroase decizii,
precum Decizia nr. 176 din 18 iunie 2002, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 24 iulie
2002, Decizia nr. 77 din 20 februarie 2003, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din
27 martie 2003, Decizia nr. 156 din 17 aprilie 2003,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357
din 26 mai 2003, ºi, mai recent, Decizia nr. 206 din 4 mai
2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 471 din 26 mai 2004, cã prevederile art. 361 alin. 1
lit. c), precum ºi cele ale art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul
de procedurã penalã sunt constituþionale.
Cu acele prilejuri Curtea a constatat cã stabilirea
competenþei, inclusiv a celei dupã calitatea persoanei,
precum ºi instituirea regulilor de desfãºurare a procesului
în faþa instanþelor judecãtoreºti, deci ºi reglementarea cãilor
de atac, este de competenþa exclusivã a legiuitorului.
Acesta este sensul art. 129 din Constituþie, republicatã,
invocat în motivarea excepþiei, text care face referire la
”condiþiile legiiÒ atunci când reglementeazã exercitarea cãilor
de atac, ca de altfel ºi art. 126 alin. (2) din Constituþie,
republicatã, care, referindu-se la competenþa instanþelor
judecãtoreºti ºi la procedura de judecatã, stabileºte cã
acestea ”sunt prevãzute numai de legeÒ.
Curtea mai reþine cã prevederile de lege criticate nu
încalcã nici dreptul la un proces echitabil, reglementat de
prevederile art. 21 alin. (3) din Constituþie, republicatã,
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precum ºi de dispoziþiile art. 6 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
întrucât nu înlãturã posibilitatea inculpaþilor de a beneficia
de drepturile ºi garanþiile procesuale instituite prin lege, în
cadrul unui proces public, judecat de cãtre o instanþã
independentã, imparþialã ºi stabilitã prin lege, într-un
termen rezonabil, condiþii care sunt asigurate ºi în situaþia
judecãrii cauzelor în primã instanþã de cãtre curþile de apel.
Totodatã, textele criticate asigurã dreptul la douã grade de
jurisdicþie (judecata în primã instanþã ºi judecata în recurs)
în materie penalã, reglementat de art. 2 din Protocolul
nr. 7 la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale.

În speþã nu au intervenit elemente noi de naturã sã
justifice schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale în
materie.
În sfârºit, Curtea mai constatã cã dispoziþiile de lege
criticate nu contravin nici prevederilor art. 124 alin. (2) din
Legea fundamentalã, contrar celor susþinute de autoarea
excepþiei. Astfel, stabilirea de cãtre legiuitor, în temeiul
prerogativelor conferite acestuia de dispoziþiile art. 126
alin. (2) din Constituþie, republicatã, a unor reguli
procedurale privind competenþa curþilor de apel ºi a
sentinþelor ce pot fi atacate cu apel nu este de naturã sã
aducã atingere principiului constituþional ce consacrã
unicitatea, egalitatea ºi imparþialitatea justiþiei, câtã vreme
aceste reguli se aplicã în mod egal tuturor persoanelor
aflate în situaþii identice sau similare.

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.d) ºi alin. (3), al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a art. 281 pct. 1 lit. b) ºi ale art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de
procedurã penalã, excepþie ridicatã de Maria Popa în Dosarul nr. 1.537/2003 al Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie Ñ
Secþia penalã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 22 iunie 2004.
PREªEDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.594/2003 privind sprijinul direct
al statului prin acordarea de subvenþii în anul 2004 producãtorilor agricoli din sectorul vegetal,
în scopul creºterii producþiei ºi a indicilor de calitate a produselor agricole
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.594/2003,
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenþii
în anul 2004 producãtorilor agricoli din sectorul vegetal, în
scopul creºterii producþiei ºi a indicilor de calitate a
produselor agricole, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 15 din 8 ianuarie 2004, se modificã
ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã alineatul (2) al articolului 1 se introduc trei
alineate noi, alineatele (3)Ñ(5), cu urmãtorul cuprins:
”(3) Sprijinul direct al statului se acordã producãtorilor
agricoli din sectorul vegetal în douã etape:
a) în prima etapã se acordã un avans de 30% din
suma reprezentând sprijinul direct pe produs producãtorilor

agricoli, persoane fizice sau juridice, pentru culturile
agricole prevãzute în anexa nr. 1;
b) în a doua etapã, sprijinul direct al statului pe produs
reprezintã diferenþa dintre suma totalã acordatã pe tona de
produs-marfã ºi avansul acordat dupã valorificarea
producþiei-marfã.
(4) De prevederile prezentei hotãrâri beneficiazã ºi
unitãþile de cercetare ºi învãþãmânt agricol care produc ºi
valorificã produsele prevãzute în anexa nr. 1.
(5) Avansurile acordate ca sprijin direct pe produs din
partea statului în anul 2004 vor fi justificate în etapa a
doua prin valorificarea producþiei-marfã, în caz contrar,
sumele acordate ca avansuri vor fi recuperate ºi virate la
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bugetul de stat de cãtre direcþiile pentru agriculturã ºi
dezvoltare ruralã, conform legislaþiei în vigoare.Ò
2. Dupã articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51,
cu urmãtorul cuprins:
”Art. 51. Ñ (1) Pentru a beneficia de avans producãtorii
agricoli trebuie sã prezinte direcþiilor pentru agriculturã ºi
dezvoltare ruralã judeþene sau a municipiului Bucureºti
urmãtoarele documente:
a) cerere-tip conform modelului prevãzut în anexa nr. 2a);
b) contracte de vânzare-cumpãrare încheiate cu
beneficiarii pentru valorificarea producþiei-marfã;
c) declaraþie de constituire a garanþiei reale mobiliare a
avansului primit asupra producþiei obþinute ºi la alte culturi,
datã în formã autenticã.
(2) Termenul limitã pentru depunerea documentaþiei de
cãtre producãtorii agricoli pentru acordarea avansului este
15 iulie 2004.Ò
3. Alineatele (1) ºi (7) ale articolului 6 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ (1) În baza documentaþiei prezentate direcþiei
pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã judeþene sau a
municipiului Bucureºti, pe a cãrei razã se aflã suprafeþele
exploatate, se întocmesc dosare producãtorilor agricoli care
cuprind datele de identificare, dimensionarea suprafeþelor
cultivate, schiþele de amplasare a culturilor agricole, precum
ºi documentele prevãzute la art. 51 alin. (1).
...........................................................................................
(7) Direcþiile pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, dupã verificarea ºi
aprobarea cererilor formulate de producãtorii agricoli,

întocmesc ºi depun la Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi
Dezvoltãrii Rurale situaþia centralizatoare privind cererile
pentru încasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate
pentru sprijinul direct al statului pentru producãtorii agricoli,
conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.Ò
4. Dupã alineatul (7) al articolului 6 se introduce un nou
alineat, alineatul (8), cu urmãtorul cuprins:
”(8) Pentru plata sprijinului direct pe produs direcþiile
pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã judeþene ºi a
municipiului Bucureºti verificã documentele justificative
prevãzute la art. 51 alin. (1), verificã ºi aprobã cererile
formulate de producãtorii agricoli în acest sens, întocmesc
ºi depun centralizatorul cu privire la sumele cuvenite pentru
sprijinul direct al statului pe produs la Ministerul Agriculturii,
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, conform modelului prevãzut
în anexa nr. 4.Ò
5. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ În baza situaþiei centralizatoare prevãzute în
anexa nr. 4, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii
Rurale transmite Ministerului Finanþelor Publice cererea
pentru deschiderea creditelor bugetare, însoþitã de ÇSituaþia
centralizatoare privind sumele cuvenite producãtorilor
agricoli pentru sprijinul direct al statului în anulÉÈ, conform
modelului prevãzut în anexa nr. 5.Ò
6. Dupã anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 2a) al cãrei
conþinut e prevãzut în anexa nr. 1 care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
7. Anexele nr. 3Ñ5 se modificã ºi se înlocuiesc cu
anexele nr. 2Ñ4 care fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 25 iunie 2004.
Nr. 992.

ANEXA Nr. 1
[Anexa nr. 2a)
la Hotãrârea Guvernului nr. 1.594/2003]

Producãtor agricol................................................................
(datele de identificare)

Comuna ...............................................................................
Judeþul .................................................................................
Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã
a Judeþului ..........................................................
Nr. ................ din ..............................
CERERE

pentru acordarea sprijinului direct al statului producãtorilor agricoli în anul .......................
I. Producãtorul agricol persoanã fizicã/juridicã ............................................., din comuna (oraºul) .......................,
judeþul .........................., reprezentat prin domnul/doamna ..............................................., posesor/posesoare al/a
buletinului/cãrþii de identitate seria ......... nr. .............., codul numeric personal ........................., solicit acordarea unui avans
din sprijinul direct al statului pentru produsele agricole prevãzute în anexa nr. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.594/2003.
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Nr.
crt.
0

Suprafaþa
(ha)

Producþia-marfã
livratã
(t)

Susþinerea
pe unitate de
produs
(lei/t)

Total
valoare
subvenþie
(mii lei)

2

3

4

5=3x4

1

Din care
avans
(mii lei)

T O T A L:

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cultura/Produsul
convenþional
Grâu + secarã
Orz
Sfeclã de zahãr
Floarea-soarelui
Soia
Orez
In ºi cânepã
Legume de serã
(din sere încãlzite)
Fructe destinate
producerii de conserve
din fructe, sucuri,
marmeladã, fructe
uscate ºi congelate

II. Cultura/Produsul ecologic
1. Grâu + secarã
2. Leguminoase alimentare
pentru boabe (mazãre,
fasole, nãut, linte, bob
ºi lupin dulce)
II. Se vor anexa în mod obligatoriu acte doveditoare conform art. 6 alin. (1) din hotãrâre.
III. În baza prezentei cereri solicit acordarea sprijinului direct al statului pentru producþiamarfã valorificatã în anul 2004.
IV. Solicit decontarea sumelor reprezentând fondurile alocate de cãtre direcþia pentru
agriculturã ºi dezvoltare ruralã judeþeanã sau a municipiului Bucureºti prin:
Trezorerie
Banca comercialã
CEC
Oficiul poºtal

Denumire cont
Denumire cont
Denumire

Rãspund de exactitatea celor declarate.

Numele ºi prenumele
.....................................
(ºtampila)

Vizat
Primar,

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.594/2003)

Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã a Judeþului ...................../Municipiului Bucureºti
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

privind cererile pentru încasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate pentru sprijinul direct
al statului pentru producãtorii agricoli în anul .............
Cultura ............................................
Nr.
crt.

Producãtorul
agricol

Cererea
nr. ..............
din ...............

Suprafaþa
(ha)

Producþia
totalã
estimatã
(tone)

Producþiamarfã
(tone)

Suma
cuvenitã
a
(mii lei)

Din care
avans
(mii lei)

T O T A L:

Director executiv,
..............................

Contabil-ºef,
........................
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ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.594/2003)

Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare
Ruralã a Judeþului ................./Municipiului Bucureºti

CENTRALIZATORUL

sumelor cuvenite pentru sprijinul direct al statului pe produs în anul ..............
Nr.
crt.

Cantitatea
(t)

Produsul

Suma pe unitatea
de produs (mii lei/t)

Suma totalã
(mii lei)

Din care
avans (mii lei)

T O T A L:

Director executiv,
................................

Contabil-ºef,
............................

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 5 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.594/2003)

MINISTERUL AGRICULTURII,
PÃDURILOR ªI DEZVOLTÃRII RURALE

Se aprobã
Ordonator principal de credite
...................................................
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

privind sumele cuvenite producãtorilor agricoli pentru sprijinul direct al statului în anul .........
Nr.
crt.

Produsul

Cantitatea
(mii t)

Suma pe unitatea
de produs (mii lei/t)

Suma totalã
(mii lei)

Din care
avans (mii lei)

T O T A L:

Direcþia generalã buget-finanþe
Director general,
....................................
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 704/2002
privind organizarea ºi desfãºurarea recensãmântului general
agricol din România
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 704/2002 privind organizarea ºi
desfãºurarea recensãmântului general agricol din România, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 18 iulie 2002, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatele (3) ºi (4) ale articolului 15 vor avea urmãtorul cuprins:
”(3) Fondurile totale necesare în anul 2003, prevãzute în anexa nr. 5,
în sumã de 433.277.876 mii lei, se prevãd în bugetele Ministerului
Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, Institutului Naþional de Statisticã ºi
Ministerului Administraþiei ºi Internelor.
(4) Fondurile pentru publicarea monografiilor pe judeþe ºi a analizelor
rezultatelor definitive ale recensãmântului, în sumã de 16.539.000 mii lei,
prevãzute în anexa nr. 6, se prevãd în bugetul pe anul 2004 al Institutului
Naþional de Statisticã.Ò
2. Anexele nr. 3, 5 ºi 6 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 ºi 3*) la
prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Fondurile aferente anului 2004, astfel cum sunt prevãzute în
anexa nr. 3 la prezenta hotãrâre, se asigurã din bugetul aprobat pentru
Institutul Naþional de Statisticã pe anul 2004.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Preºedintele Institutului Naþional de
Statisticã,
Clementina Ivan Ungureanu
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 25 iunie 2004.
Nr. 1.012.
*) Anexele nr. 1Ñ3 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 704/2002)
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ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Hotãrârea Guvernului nr. 704/2002)
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ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 6 la Hotãrârea Guvernului nr. 704/2002)
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea organizãrii ºi desfãºurãrii în România, în perioada 8Ñ9 iulie 2004,
a Conferinþei aniversare privind 10 ani de la intrarea în vigoare a Convenþiei Europene a Drepturilor
Omului pentru România
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 4 alin. (5) din Ordonanþa Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãþile administraþiei publice ºi instituþiile publice, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 247/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea ºi desfãºurarea la
Bucureºti, în perioada 8Ñ9 iulie 2004, a Conferinþei
aniversare privind 10 ani de la intrarea în vigoare a
Convenþiei Europene a Drepturilor Omului pentru România.
Art. 2. Ñ Finanþarea cheltuielilor care revin Ministerului
Justiþiei, ocazionate de organizarea acþiunii prevãzute la
art. 1, în sumã de 151.274 mii lei, se asigurã din bugetul

aprobat Ministerului Justiþiei pe anul 2004, de la capitolul 51.01 ”Autoritãþi publiceÒ, titlul ”Cheltuieli materiale ºi
serviciiÒ.
Art. 3. Ñ Utilizarea sumei alocate pentru desfãºurarea
conferinþei prevãzute la art. 1 se va face cu respectarea
prevederilor legale, conform devizului estimativ prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 25 iunie 2004.
Nr. 1.013.

Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Cristian Diaconescu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

ANEXÃ

DEVIZ ESTIMATIV

pentru organizarea Conferinþei aniversare privind 10 ani de la intrarea în vigoare a Convenþiei Europene
a Drepturilor Omului pentru România, Bucureºti, 8Ñ9 iulie 2004
Cazare
¥ 12 persoane x 70 euro/noapte x 2 zile = 1.680 euro
1.680 euro + taxa localã 1%
Total = 1.697 euro (71.274.000 lei)
1 euro = 42.000 lei
Masã
¥ masã oficialã 200 de persoane x 400.000 lei
Total = 80.000.000 lei
TOTAL GENERAL ESTIMAT = 151.274.000 lei
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea bilanþului general al Trezoreriei Statului ºi a contului de execuþie
a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2003
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 13 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 201/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã bilanþul general al Trezoreriei
Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2003, care
cuprinde atât în activ, cât ºi în pasiv suma de 404.462.769
milioane lei, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2. Ñ Se aprobã contul de execuþie a bugetului
Trezoreriei Statului pe anul 2003, care cuprinde la venituri

suma de 3.031.627 milioane lei ºi la
2.908.602 milioane lei ºi un excedent
123.025 milioane lei, potrivit anexei nr.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2*) fac
prezenta hotãrâre.

cheltuieli suma de
curent în sumã de
2.
parte integrantã din

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 1 iulie 2004.
Nr. 1.026.
*) Anexele nr. 1 ºi 2 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 1

BILANÞUL GENERAL
al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2003
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ACTE ALE BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind nivelul ratei dobânzii de referinþã
a Bãncii Naþionale a României valabil în luna iulie 2004
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii
Naþionale a României ºi þinând seama de evoluþiile macroeconomice ºi
monetare recente,
Banca Naþionalã a României

h o t ã r ã º t e:

Pentru luna iulie 2004 nivelul ratei dobânzii de referinþã a Bãncii
Naþionale a României este de 20,75% pe an.
GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 1 iulie 2004.
Nr. 14.
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