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referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. I pct. 2 ºi 3 al titlului I
ºi ale art. I alin. (1) al titlului II din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 184/2002
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989, precum ºi pentru stabilirea
unor mãsuri pentru accelerarea aplicãrii acesteia ºi a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparþinut cultelor religioase
din România, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 501/2002
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. I pct. 2 ºi 3 al titlului I ºi ale art. I
alin. (1) al titlului II din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
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nr. 184/2002 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie
1989, precum ºi pentru stabilirea unor mãsuri pentru
accelerarea aplicãrii acesteia ºi a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au aparþinut cultelor religioase din România,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 501/2002, excepþie ridicatã de Ioana Marina Lucia Mott
ºi ªtefan Soare în Dosarul nr. 2.734/2003 al Curþii de Apel
Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ.
La apelul nominal sunt prezenþi autorii excepþiei, prin
avocat Adrian Vasiliu, lipsind Guvernul României, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Avocatul autorilor excepþiei susþine urmãtoarele:
Cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. I pct. 2 ºi 3 al titlului I din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 184/2002, aratã cã aceste
dispoziþii au fost abrogate potrivit art. I pct. 1 din Legea
nr. 48/2004 privind aprobarea ordonanþei respective, or,
potrivit jurisprudenþei Curþii Constituþionale, în asemenea
cazuri excepþia este inadmisibilã ºi, în consecinþã, nu mai
susþine excepþia privind aceste dispoziþii.
Cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. I alin. (1) al titlului II din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 184/2002, aratã cã acestea
contravin prevederilor art. 44 din Constituþie, precum ºi
prevederilor art. 1 din primul Protocol adiþional la Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale. Aratã cã în cazul imobilelor preluate fãrã titlu
statul nu a dobândit niciodatã calitatea de proprietar, astfel
cã nerestituirea în naturã a imobilului preluat ºi oferirea
unei compensãri bãneºti echivaleazã cu o expropriere. În
ceea ce priveºte modul de calcul al acestor despãgubiri
prin raportarea la cursul leu-dolar din anul preluãrii, urmatã
de o nouã raportare la acelaºi curs din anul plãþii
despãgubirii, încalcã principiul justei ºi prealabilei
despãgubiri. Jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor
Omului a stabilit cã în cazurile de preluãri de bunuri cu
titlu sau fãrã titlu, despãgubirea trebuie sã fie întotdeauna
la valoarea de circulaþie a bunului pierdut în orice mod de
adevãratul proprietar. În acest sens citeazã Decizia Curþii
Europene a Drepturilor Omului în cazul Brumãrescu contra
României. În susþinere depune note scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere, ca inadmisibilã, a excepþiei de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. I pct. 2 ºi 3 al titlului I din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 184/2002, întrucât aceste dispoziþii
au fost abrogate potrivit art. I pct. 1 din Legea
nr. 48/2004. De asemenea, solicitã respingerea, ca
neîntemeiatã, a excepþiei de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. I alin. (1) al titlului II din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 184/2002, arãtând cã dispoziþiile
legale criticate nu contravin prevederilor constituþionale
invocate de autorii excepþiei, întrucât limitarea întinderii
despãgubirilor are în vedere posibilitãþile economice ºi
financiare, în a cãror evaluare legiuitorul este suveran.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:

Prin Încheierea din 14 ianuarie 2004, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.734/2003, Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia
contencios administrativ a sesizat Curtea Constituþionalã
cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. I
pct. 2 ºi 3 al titlului I ºi ale art. I alin. (1) al titlului II din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 184/2002 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989, precum ºi
pentru stabilirea unor mãsuri pentru accelerarea aplicãrii
acesteia ºi a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care
au aparþinut cultelor religioase din România, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 501/2002, excepþie
ridicatã de Ioana Marina Lucia Mott ºi ªtefan Soare.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorii
acesteia susþin cã modificarea dispoziþiilor art. 16 alin. (4)
din Legea nr. 10/2001, prin art. I pct. 2 al titlului I din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 184/2002, care, în
opinia autorilor excepþiei, admite cã ºi în cazul imobilelor
preluate fãrã titlu valabil de cãtre stat se poate refuza
restituirea în naturã ºi obligarea proprietarului adevãrat la
primirea de despãgubiri, reprezintã o expropriere,
încãlcându-se astfel dispoziþiile constituþionale referitoare la
dreptul de proprietate ºi dispoziþiile art. 1 din primul
Protocol adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale.
De asemenea, se aratã cã prin modificarea acestui text
persoanele care au revendicat imobile ce fãceau parte din
categoria celor prevãzute la art. 16 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001 ºi aveau câºtigat dreptul la restituirea în
naturã, au pierdut acest drept în cazul în care nu au primit
dispoziþie de restituire înainte de adoptarea acestei
ordonanþe, încãlcându-se astfel dispoziþiile art. 15 alin. (2)
din Constituþie.
În ceea ce priveºte dispoziþiile art. I alin. (1) al titlului II
din aceeaºi ordonanþã, autorul excepþiei aratã cã acest text
încalcã prevederile art. 41 din Constituþie ºi ale art. 1 din
primul Protocol adiþional la Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, deoarece
nu existã o dreaptã ºi prealabilã despãgubire.
Instanþa de judecatã apreciazã cã textele legate criticate
nu contravin dispoziþiilor constituþionale invocate de autorul
excepþiei. Modificarea adusã art. 16 din Legea nr. 10/2001
a urmãrit o mai bunã corelare a conþinutului acestui articol
cu alte prevederi din lege, avându-se în vedere ºi unele
interese generale care sunt prioritare în raport cu cele
personale. În ceea ce priveºte critica potrivit cãreia
dispoziþiile legale încalcã principiul neretroactivitãþii legii,
instanþa apreciazã cã aceasta este neîntemeiatã,
modificãrile având aplicabilitate numai din momentul intrãrii
în vigoare a ordonanþei.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului, precum ºi Guvernului, pentru a-ºi formula
punctele de vedere cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã. De asemenea, în conformitate
cu dispoziþiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu
modificãrile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al
instituþiei Avocatul Poporului.
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Preºedintele Camerei Deputaþilor apreciazã cã textele
de lege criticate nu încalcã principiul neretroactivitãþii legii,
deoarece dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 184/2002 se aplicã numai dupã intrarea în vigoare a
acesteia. De asemenea, aratã cã nu sunt încãlcate nici
dispoziþiile art. 44 ºi art. 135 din Constituþie, republicatã,
deoarece înlocuirea restituirii în naturã cu mãsuri reparatorii
prin echivalent nu vatãmã drepturile patrimoniale ale
persoanelor interesate, fiind de competenþa legiuitorului
stabilirea modului concret de restituire.
Guvernul aratã cã dispoziþiile legale criticate nu
contravin prevederilor constituþionale invocate de autorii
excepþiei.
Avocatul Poporului apreciazã cã art. I pct. 2 ºi 3 din
titlul I al Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 184/2002
nu vine în contradicþie cu dispoziþiile constituþionale
invocate de autorul excepþiei. În ceea ce priveºte critica de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. I alin. (1) al titlului II
din aceeaºi ordonanþã, aratã cã aceasta este neîntemeiatã,
deoarece textul criticat instituie limitele exercitãrii dreptului
de proprietate, stabilind modalitatea concretã de actualizare
a despãgubirilor acordate în perioada cuprinsã între
6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989, fãrã a se încãlca
principiul dreptei ºi prealabilei despãgubiri prevãzut de
Constituþie ºi aplicabil în cazul exproprierilor.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere cu privire la excepþia de neconstituþionalitate
ridicatã.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Preºedintelui Camerei Deputaþilor, Guvernului ºi Avocatului
Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
susþinerile pãrþilor prezente, concluziile procurorului,
dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã este competentã, potrivit
dispoziþiilor art. 146 lit. d) din Constituþie, republicatã, ale
art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992,
republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate
cu care a fost legal sesizatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
art. I pct. 2 ºi 3 al titlului I ºi art. I alin. (1) al titlului II din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 184/2002, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din
18 decembrie 2002.
Analizând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
constatã urmãtoarele:
I. Ulterior sesizãrii Curþii Constituþionale, dispoziþiile art. I
pct. 2 ºi 3 al titlului I din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 184/2002 au fost abrogate prin art. I pct. 1
din Legea nr. 48/2004 privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 184/2002, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.
În cauzã sunt aplicabile prevederile art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora ”Curtea
Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa
instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea unei legi
sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o
ordonanþã în vigoare [É].Ò
Prin urmare, reþinând cã acest caz de inadmisibilitate a
excepþiei de neconstituþionalitate a intervenit dupã sesizarea
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Curþii, urmeazã ca excepþia de neconstituþionalitate privind
aceste dispoziþii sã fie respinsã ca devenitã inadmisibilã.
II. Curtea va exercita controlul de constituþionalitate cu
privire la dispoziþiile art. I alin. (1) al titlului II din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 184/2002, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 48/2004, a cãror
redactare este urmãtoarea: ”(1) Pentru actualizarea
despãgubirilor acordate în perioada cuprinsã între 6 martie
1945 ºi 22 decembrie 1989 se va utiliza un coeficient de
actualizare aferent fiecãrui an prin raportarea cursului leu/dolar
S.U.A. din anul preluãrii, la cursul leu/dolar S.U.A. din anul
emiterii deciziei/dispoziþiei prin care se soluþioneazã
notificarea. Acest coeficient de actualizare se va utiliza ºi
pentru calculul valorii estimative a construcþiilor ºi terenurilor
preluate în mod abuziv în intervalul de referinþã al legii.Ò
Autorul excepþiei susþine cã acest text, care
reglementeazã modalitatea de actualizare a despãgubirilor
acordate pentru imobilele preluate abuziv în perioada
6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989, contravine prevederilor
constituþionale ale art. 44, referitoare la dreptul de
proprietate privatã, precum ºi art. 1 din primul Protocol
adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale.
În jurisprudenþa sa, Curtea Constituþionalã a statuat cã
procedura instituitã prin Legea nr. 10/2001, inclusiv cu
privire la valoarea imobilelor restituite prin echivalent, este
una specialã, derogatorie de la dreptul comun, prin care
statul înþelege sã repare prejudiciile suferite ca urmare a
preluãrii unor imobile în mod abuziv cu titlu sau fãrã titlu.
Prin urmare, inclusiv modul de reparare a prejudiciilor
derogã de la regulile dreptului comun.
Limitarea întinderii reparaþiilor are în vedere posibilitãþile
economice ºi financiare existente, în raport cu alte
necesitãþi ºi prioritãþi economice ºi sociale, în ale cãror
evaluare ºi satisfacere legiuitorul este suveran. Aºa fiind,
este de competenþa legiuitorului sã stabileascã valoarea
acestor despãgubiri în acord cu prevederile art. 44 alin. (1)
teza a doua din Constituþie, republicatã, potrivit cãrora
conþinutul ºi limitele dreptului de proprietate ºi creanþele
asupra statului sunt stabilite de lege.
Curtea Constituþionalã a statuat, de asemenea, în
jurisprudenþa sa, de exemplu prin Decizia nr. 2 din
3 februarie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 146 din 10 aprilie 1998, cã dispoziþiile
referitoare la modul în care se asigurã plata despãgubirilor
foºtilor proprietari în cazul în care imobilele nu pot fi
restituite în naturã, precum ºi actualizarea acestor
despãgubiri sunt consecinþe ale dreptului la despãgubire,
având semnificaþia unor garanþii pentru realizarea efectivã
a acestui drept, astfel încât nu pot fi considerate ca
încãlcând garanþia constituþionalã a dreptului de proprietate
ºi caracterul inviolabil al acestui drept.
Curtea observã cã soluþiile adoptate de legiuitor cu
privire la modul de stabilire a despãgubirilor ºi a întinderii
acestora sunt în concordanþã cu exigenþele reglementãrilor
internaþionale. Referitor la reparaþia în ipoteza privãrii de
proprietate, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a
stabilit, pe de o parte, cã dreptul la indemnizare trebuie sã
aibã un cuantum rezonabil, iar pe de altã parte cã metoda
de evaluare a bunului trebuie sã fie, la rândul ei, în mod
manifest rezonabilã.
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Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã,
precum ºi al art. 1, 2 ºi 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. I pct. 2 ºi 3 al titlului I
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945Ñ22 decembrie 1989, precum ºi pentru stabilirea
unor mãsuri pentru accelerarea aplicãrii acesteia ºi a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparþinut cultelor religioase din România, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 501/2002, excepþie ridicatã de Ioana Marina Lucia Mott ºi ªtefan Soare în Dosarul nr. 2.734/2003 al
Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ.
2. Respinge, ca neîntemeiatã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. I alin. (1) al titlului II din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 184/2002, excepþie ridicatã de aceiaºi autori în acelaºi dosar.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 27 mai 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 239
din 27 mai 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 ºi 4 din Legea nr. 85/1992
privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie construite din fondurile statului
ºi din fondurile unitãþilor economice sau bugetare de stat, republicatã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Florentina Baltã
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 7 alin 1 ºi 4 din Legea nr. 85/1992
privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie
construite din fondurile statului ºi din fondurile unitãþilor
economice sau bugetare de stat, republicatã, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”Construcþii FeroviareÒ Ñ
S.A. Craiova în Dosarul nr. 6.805/civ/2003 al Tribunalului
Dolj Ñ Secþia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepþiei ca neîntemeiatã, invocând în acest
sens jurisprudenþa Curþii Constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 3 decembrie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 6.805/civ/2003, Tribunalul Dolj Ñ Secþia civilã

a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 ºi 4 din
Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu
altã destinaþie construite din fondurile statului ºi din
fondurile unitãþilor economice sau bugetare de stat,
republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”Construcþii FeroviareÒ Ñ S.A. Craiova.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorul
acesteia susþine cã dispoziþia legalã criticatã încalcã
dispoziþiile constituþionale referitoare la dreptul de
proprietate ºi pe cele referitoare la economie, deoarece
într-o economie de piaþã preþul se stabileºte prin acordul
comun al pãrþilor din contractul de vânzare-cumpãrare, iar
nu de instanþa de judecatã, fiind prejudiciaþi acþionarii
societãþii, aceºtia neputând exercita în continuare atributele
aferente calitãþii de acþionar.
De asemenea, aratã cã obligarea unei societãþi cu
capital integral privat sã-ºi vândã activul la un preþ stabilit
de instanþa de judecatã reprezintã o îngrãdire a dreptului
de proprietate asupra acþiunilor deþinute de acþionari.
Tribunalul Dolj Ñ Secþia civilã apreciazã cã textul legal
criticat nu contravine dispoziþiilor constituþionale invocate de
autorul excepþiei.
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.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, face referire la
jurisprudenþa Curþii Constituþionale care, prin deciziile
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nr. 10/1994, nr. 46/1999, nr. 184/1999, nr. 40/2000, a
statuat cã dispoziþiile art. 7 alin. 1 ºi 4 din Legea
nr. 85/1992, republicatã, sunt constituþionale.
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, punctul de vedere al
Guvernului, 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, 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 îl constituie dispoziþiile art. 7 alin. 1
ºi 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe ºi
spaþii cu altã destinaþie construite din fondurile statului ºi
din fondurile unitãþilor economice sau bugetare de stat,
republicatã, dispoziþii care au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 7 alin. 1 ºi 4: ”Ñ Locuinþele construite din
fondurile unitãþilor economice sau bugetare de stat, pânã la
data intrãrii în vigoare a prezentei legi, altele decât locuinþele
de intervenþie, vor fi vândute titularilor contractelor de
închiriere, la cererea acestora, cu plata integralã sau în rate a
preþului, în condiþiile Decretului-lege nr. 61/1990 ºi ale
prezentei legi (...)
Evaluarea ºi vânzarea locuinþelor prevãzute la alin. 1 ºi 2 ºi
la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de
vânzare-cumpãrare pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei
legi, se vor face în condiþiile Decretului-lege nr. 61/1990 ºi ale
prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la
coeficienþii de uzurã din Decretul nr. 93/1977, la un preþ indexat
în funcþie de creºterea salariului minim brut pe þarã la data
cumpãrãrii, faþã de cel existent la data intrãrii în vigoare a Legii
nr. 85/1992.Ò
Autorul excepþiei susþine cã dispoziþiile legale criticate
încalcã prevederile constituþionale ale art. 44 alin. (1) ºi (2),
art. 53, 135 ºi 136, care au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 44 alin. (1) ºi (2): ”(1) Dreptul de proprietate,
precum ºi creanþele asupra statului, sunt garantate. Conþinutul
ºi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privatã este garantatã ºi ocrotitã în mod
egal de lege, indiferent de titular. Cetãþenii strãini ºi apatrizii pot
dobândi dreptul de proprietate privatã asupra terenurilor numai
în condiþiile rezultate din aderarea României la Uniunea
Europeanã ºi din alte tratate internaþionale la care România
este parte, pe bazã de reciprocitate, în condiþiile prevãzute prin
lege organicã, precum ºi prin moºtenire legalã.
Ñ Art. 53: ”(1) Exerciþiul unor drepturi sau al unor libertãþi
poate fi restrâns numai prin lege ºi numai dacã se impune,
dupã caz, pentru: apãrarea securitãþii naþionale, a ordinii, a
sãnãtãþii ori a moralei publice, a drepturilor ºi a libertãþilor
cetãþenilor, desfãºurarea instrucþiei penale; prevenirea
consecinþelor unei calamitãþi naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusã numai dacã este
necesarã într-o societate democraticã. Mãsura trebuie sã fie
proporþionalã cu situaþia care a determinat-o, sã fie aplicatã în
mod nediscriminatoriu ºi fãrã a aduce atingere existenþei
dreptului sau a libertãþii.Ò
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Ñ Art. 135: ”(1) Economia României este economie de
piaþã, bazatã pe libera iniþiativã ºi concurenþã.
(2) Statul trebuie sã asigure:
a) libertatea comerþului, protecþia concurenþei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
producþie;
b) protejarea intereselor naþionale în activitatea economicã,
financiarã ºi valutarã;
c) stimularea cercetãrii ºtiinþifice ºi tehnologice naþionale, a
artei ºi protecþia dreptului de autor;
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanþã cu
interesul naþional;
e) refacerea ºi ocrotirea mediului înconjurãtor, precum ºi
menþinerea echilibrului ecologic;
f) crearea condiþiilor necesare pentru creºterea calitãþii vieþii;
g) aplicarea politicilor de dezvoltare regionalã în concordanþã
cu obiectivele Uniunii Europene.Ò;
Ñ Art. 136: ”(1) Proprietatea este publicã sau privatã.
(2) Proprietatea publicã este garantatã ºi ocrotitã prin lege
ºi aparþine statului sau unitãþilor administrativ-teritoriale.
(3) Bogãþiile de interes public ale subsolului, spaþiul aerian,
apele cu potenþial energetic valorificabil, de interes naþional,
plajele, marea teritorialã, resursele naturale ale zonei
economice ºi ale platoului continental, precum ºi alte bunuri
stabilite de legea organicã, fac obiectul exclusiv al proprietãþii
publice.
(4) Bunurile proprietate publicã sunt inalienabile. În
condiþiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor
autonome ori instituþiilor publice sau pot fi concesionate sau
închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinþã gratuitã
instituþiilor de utilitate publicã.
(5) Proprietatea privatã este inviolabilã, în condiþiile legii
organice.Ò
De asemenea, sunt invocate dispoziþiile internaþionale
cuprinse în art. 1 din Protocolul adiþional nr. 1 la Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, care prevãd cã orice persoanã fizicã sau
juridicã are dreptul la respectarea bunurilor sale.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
constatã cã asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 7 din
Legea nr. 85/1992, republicatã, s-a pronunþat prin
numeroase decizii, precum Decizia nr. 40 din 14 martie
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 242 din 1 iunie 2000, Decizia nr. 164 din 22 mai 2001,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492
din 23 august 2001, precum ºi Decizia nr. 278 din 1 iulie
2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 565 din 6 august 2003, statuând cã aceste dispoziþii
sunt constituþionale.
Cu acele prilejuri, Curtea a reþinut cã dispoziþiile art. 7
din Legea nr. 85/1992, republicatã, reprezintã o normã de
justiþie socialã, întrucât dau posibilitatea chiriaºilor sã
cumpere locuinþele la construirea cãrora au contribuit direct
sau indirect în vechiul sistem statal-juridic. Pe aceastã
bazã s-a apreciat cã dispoziþiile art. 7 din actul normativ
criticat sunt nu numai conforme literei ºi spiritului art. 44 ºi
136 din Constituþie, republicatã, ci ºi legitimate din punct
de vedere economic, social ºi moral.
Curtea constatã cã, pentru aceleaºi motive, prevederile
legale criticate nu contravin nici dispoziþiilor art. 1 din
Protocolul adiþional nr. 1 la Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
ªi, în fine, cu privire la invocarea dispoziþiilor art. 135
alin. (1) din Constituþie, republicatã, Curtea constatã cã
aceste dispoziþii nu sunt incidente în cauzã.
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Faþã de cele de mai sus, 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 ºi al art. 25 alin. (1) ºi (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 ºi 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea
de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie construite din fondurile statului ºi din fondurile unitãþilor economice sau bugetare de
stat, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Construcþii FeroviareÒ Ñ S.A. Craiova în Dosarul
nr. 6.805/civ/2003 al Tribunalului Dolj Ñ Secþia civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 27 mai 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum ºi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor
de servicii sociale
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 11 alin. (3) ºi art. 61 din Ordonanþa Guvernului
nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 515/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 515/2003, prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se aprobã Metodologia de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale, prevãzutã în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ (1) Furnizorii de servicii sociale pot solicita
acreditarea în condiþiile prezentei hotãrâri începând cu data
de 1 ianuarie 2005.
(2) Pânã la obþinerea acreditãrii, furnizorii de servicii
sociale care desfãºoarã activitate la intrarea în vigoare a

prezentei hotãrâri vor funcþiona în condiþiile prevãzute de
legislaþia în vigoare, dar nu mai mult de 12 luni.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 5. Ñ La data de 1 ianuarie 2005, se abrogã
Hotãrârea Guvernului nr. 1.176/2003 privind desfãºurarea
de cãtre persoanele juridice de drept privat fãrã scop
patrimonial a unor servicii în domeniul protecþiei speciale a
persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 725 din 17 octombrie 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Marian Florian Sãniuþã
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 25 iunie 2004.
Nr. 1.024.
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ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
Art. 1. Ñ (1) Serviciile sociale prevãzute la art. 1
alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 515/2003, denumitã în continuare ordonanþã, sunt
asigurate de cãtre furnizori de servicii sociale, denumiþi în
continuare furnizori, care pot fi publici sau privaþi.
(2) Furnizorii de servicii sociale publici sunt serviciul
public de asistenþã socialã la nivel judeþean ºi local, alte
servicii publice specializate la nivel judeþean sau local,
unitãþi de asistenþã medico-socialã sau instituþii publice care
dezvoltã compartimente de asistenþã socialã specializate.
(3) Furnizorii de servicii sociale privaþi pot fi asociaþii ºi
fundaþii, culte religioase ºi orice alte forme de organizare
ale societãþii civile, persoane fizice autorizate în condiþiile
legii, organizaþii internaþionale de profil, filiale ºi sucursale
ale asociaþiilor ºi fundaþiilor internaþionale recunoscute în
conformitate cu legislaþia în vigoare.
(4) Furnizorii de servicii sociale prevãzuþi la alin. (2) ºi
(3) trebuie sã aibã prevãzut în mod obligatoriu, ca obiect
de activitate în actul de înfiinþare sau, dupã caz, în
autorizaþia pentru desfãºurarea unor activitãþi independente,
acordarea de servicii sociale.
Art. 2. Ñ Furnizorii de servicii sociale prevãzuþi la art. 1
pot organiza ºi acorda servicii sociale numai dupã
obþinerea certificatului de acreditare.
Art. 3. Ñ (1) Furnizorii prevãzuþi la art. 1 pot acorda
servicii sociale ºi în parteneriat, în baza unei convenþii
încheiate între aceºtia.
(2) Convenþiile de parteneriat prevãzute la alin. (1) pot fi
încheiate între furnizori publici de servicii sociale, între
furnizorii publici ºi cei privaþi sau numai între furnizorii
privaþi.
(3) Convenþiile de parteneriat prevãzute la alin. (1) pot fi
încheiate numai între furnizorii acreditaþi.
Art. 4. Ñ (1) Serviciul public de asistenþã socialã de la
nivelul municipiilor, oraºelor, sectoarelor municipiului
Bucureºti sau comunelor, denumit în continuare serviciu
public local, este principalul furnizor de servicii sociale,
având rolul de a identifica ºi de a soluþiona situaþiile ºi
cauzele care afecteazã echilibrul psihic, economic ºi moral
al copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
handicap, precum ºi al oricãror persoane aflate în nevoie
sau expuse riscului marginalizãrii ºi excluderii sociale.
(2) Serviciul public de asistenþã socialã judeþean va
prelua responsabilitatea soluþionãrii situaþiilor prevãzute la
alin. (1) în situaþii de urgenþã, la solicitarea serviciului
public local, dacã acesta nu poate susþine acordarea unor
servicii sociale.
Art. 5. Ñ Furnizorii acordã serviciile sociale pentru care
au fost acreditaþi la solicitarea persoanei, a familiei acesteia

sau a reprezentantului legal, precum ºi din oficiu ori în
urma semnalãrii unor situaþii de nevoie socialã de cãtre
orice altã persoanã sau instituþie.
Art. 6. Ñ Serviciul public judeþean, local sau, dupã caz,
primãriile au obligaþia de a afiºa lista furnizorilor acreditaþi
la nivel judeþean ºi a serviciilor oferite de aceºtia.
Art. 7. Ñ Furnizorii acreditaþi pot solicita înscrierea unor
ocupaþii în Clasificarea Ocupaþiilor din România, dacã
serviciile sociale pe care le furnizeazã nu pot fi îndeplinite
de persoane cu profesii deja existente.
Art. 8. Ñ Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi
Familiei realizeazã monitorizarea, evaluarea ºi controlul
serviciilor sociale acordate de cãtre furnizorii acreditaþi, prin
direcþiile pentru dialog, familie ºi solidaritate socialã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, denumite în
continuare direcþii teritoriale.
Art. 9. Ñ (1) În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) ºi
(2) din ordonanþã, directorul executiv al direcþiei teritoriale
desemneazã cel puþin douã persoane care sã realizeze
activitatea de monitorizare, evaluare ºi control la nivel local.
(2) Atribuþiile persoanelor desemnate ºi procedura de
desfãºurare a activitãþii de evaluare, monitorizare ºi control
se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritãþii
sociale ºi familiei.
Art. 10. Ñ Furnizorii acreditaþi comunicã trimestrial
direcþiilor teritoriale în a cãror razã îºi desfãºoarã activitatea
situaþia cuprinzând serviciile sociale acordate, numãrul de
beneficiari, precum ºi numãrul cazurilor soluþionate.
Art. 11. Ñ (1) În vederea realizãrii evidenþei furnizorilor
ºi a serviciilor acordate, la nivelul Ministerului Muncii,
Solidaritãþii Sociale ºi Familiei se înfiinþeazã Registrul
electronic unic al serviciilor sociale.
(2) Procedura de constituire, actualizare ºi de accesare
a registrului prevãzut la alin. (1) se aprobã prin ordin al
ministrului muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei.
Art. 12. Ñ (1) Furnizorii acreditaþi pot solicita
Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei
finanþarea, cofinanþarea sau subvenþionarea unor programe
de interes general ori comunitar sau finanþarea ori
cofinanþarea înfiinþãrii, organizãrii ºi funcþionãrii unor instituþii
specializate de asistenþã socialã.
(2) Pentru programele ºi instituþiile prevãzute la alin. (1)
Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei acordã
sume de la bugetul de stat în limita fondurilor aprobate
anual prin bugetul sãu.
(3) Metodologia de acordare a fondurilor prevãzute la
alin. (1) se aprobã prin ordin al ministrului muncii,
solidaritãþii sociale ºi familiei.
ANEXA Nr. 2

METODOLOGIA

de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
Art. 1. Ñ Furnizorii de servicii sociale, denumiþi în
continuare furnizori, prevãzuþi la art. 11 alin. (1) din
Ordonanþa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 515/2003, se acrediteazã conform prezentei metodologii.

Art. 2. Ñ În vederea acreditãrii furnizorilor, în termen de
3 luni de la publicarea prezentei hotãrâri, se înfiinþeazã
comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale
judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti, denumitã în
continuare comisie de acreditare.
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Art. 3. Ñ (1) Comisia de acreditare este formatã din
9Ñ11 membri, dupã cum urmeazã:
a) directorul executiv al direcþiei pentru dialog, familie ºi
solidaritate socialã judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti, denumitã în continuare direcþie teritorialã;
b) directorul executiv adjunct pentru asistenþã socialã al
direcþiei teritoriale;
c) un reprezentant al consiliului judeþean;
d) un reprezentant al direcþiei judeþene de sãnãtate
publicã;
e) un reprezentant al inspectoratului ºcolar judeþean;
f) un reprezentant al serviciului public de asistenþã
socialã judeþean;
g) un reprezentant al serviciului public specializat pentru
protecþia copilului;
h) un reprezentant al unui serviciu public de asistenþã
socialã local;
i) 1Ñ3 reprezentanþi ai furnizorilor privaþi acreditaþi,
desemnaþi de organizaþiile societãþii civile din domeniul
serviciilor sociale;
(2) Preºedintele comisiei de acreditare este directorul
executiv al direcþiei teritoriale. În situaþia în care acesta nu
poate fi prezent la ºedinþã, lucrãrile comisiei de acreditare
sunt prezidate de directorul executiv adjunct pentru
asistenþã socialã al direcþiei teritoriale.
(3) Mandatul membrilor comisiei de acreditare este de
un an ºi poate fi reînnoit.
(4) Calitatea de membru înceteazã în urmãtoarele
situaþii:
a) la expirarea mandatului;
b) în caz de deces;
c) în caz de revocare de cãtre instituþia sau organizaþia
care l-a desemnat.
Art. 4. Ñ (1) Comisia de acreditare se întruneºte o
datã pe lunã sau ori de câte ori este necesar ºi îºi
desfãºoarã lucrãrile în prezenþa a cel puþin douã treimi din
numãrul membrilor.
(2) În situaþii de urgenþã lucrãrile se pot desfãºura în
prezenþa a minimum 5 membri, cu condiþia ca preºedintele
ºi directorul executiv adjunct cu probleme de asistenþã
socialã sã fie prezenþi.
(3) Hotãrârile se iau cu majoritatea simplã a voturilor
membrilor prezenþi.
(4) La lucrãrile comisiei de acreditare pot fi invitaþi, în
calitate de observatori, doi reprezentanþi ai beneficiarilor de
servicii sociale.
Art. 5. Ñ (1) Activitatea executivã ºi de secretariat a
comisiei de acreditare este asiguratã de direcþiile teritoriale.
(2) Pentru realizarea activitãþilor prevãzute la alin. (1),
directorul executiv al direcþiei teritoriale va desemna mai
multe persoane, dintre care cel puþin 2 asistenþi sociali.
Art. 6. Ñ (1) Pentru întrunirea comisiei de acreditare,
directorul executiv al direcþiei teritoriale, prin secretariatul
tehnic, convoacã instituþiile publice ºi organizaþiile societãþii
civile, prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. c)Ñi), cu cel puþin
5 zile înainte de data ºedinþei de acreditare.
(2) O datã cu convocarea prevãzutã la alin. (1), se
transmite ºi o copie de pe documentaþia depusã de
furnizorii care solicitã acreditarea.
Art. 7. Ñ (1) Persoanele desemnate în condiþiile art. 3
alin. (1) trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) nu sunt soþ/soþie ºi nu se aflã în raport de rudenie
pânã la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea
furnizorului care solicitã acreditarea;
b) nu se aflã în relaþii cu caracter patrimonial cu
furnizorul;

(2) Nu pot participa la ºedinþa de acreditare în calitate
de membru al comisiei de acreditare reprezentanþi ai
furnizorului care se acrediteazã.
Art. 8. Ñ (1) Acreditarea se acordã gratuit, la cererea
furnizorului.
(2) În situaþia în care serviciile sociale sunt furnizate de
filiale sau alte entitãþi cu personalitate juridicã, cererea de
acreditare poate fi formulatã direct de cãtre acestea.
(3) Cererea de acreditare se depune direct sau prin
poºtã, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al
comisiei de acreditare în a cãrei razã îºi are sediul
furnizorul. Modelul cererii de acreditare este prevãzut în
anexa nr. 1.
(4) Cererea de acreditare este însoþitã de documentele
prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 9. Ñ (1) Procedura de acreditare se declanºeazã
la data depunerii ºi înregistrãrii cererii de acreditare într-un
registru special de evidenþã a cererilor de acreditare.
(2) În cazul în care se constatã neregularitãþi ale
documentaþiei depuse, secretariatul tehnic comunicã acest
fapt furnizorului care a solicitat acreditarea, în termen de
5 zile de la data înregistrãrii cererii. Furnizorul are
posibilitatea de a remedia neregularitãþile în termen de
30 de zile de la data primirii notificãrii.
Art. 10. Ñ (1) Dosarele de acreditare care sunt
complete sunt analizate de cãtre comisia de acreditare.
(2) Comisia de acreditare verificã îndeplinirea condiþiilor
de acreditare. Dacã se constatã cã aceste condiþii nu sunt
îndeplinite, furnizorul este notificat în termen de 5 zile de
la data constatãrii.
(3) Furnizorul are posibilitatea sã demonstreze cu acte
cã îndeplineºte criteriile de eligibilitate în termen de 30 de
zile de la data notificãrii.
Art. 11. Ñ (1) Secretariatul tehnic al comisiei de
acreditare verificã exactitatea situaþiei de fapt descrise de
furnizor în dosarul de acreditare ºi întocmeºte un raport de
evaluare, pe care îl înainteazã comisiei de acreditare.
(2) În cazul furnizorilor care îºi desfãºoarã activitatea în
mai multe judeþe, la întocmirea raportului de evaluare,
secretariatul tehnic poate solicita informaþii de la
secretariatele tehnice din judeþele respective.
(3) Fiecare membru al comisiei de acreditare verificã,
înainte de ºedinþã, în mod independent, dacã sunt
îndeplinite condiþiile de acreditare prin analiza documentaþiei
transmise conform prevederilor art. 6 alin. (2) ºi, atunci
când considerã necesar, prin confruntarea aspectelor
descrise în documente cu situaþia de fapt.
Art. 12. Ñ (1) Comisia de acreditare întrunitã la
convocarea preºedintelui acesteia soluþioneazã cererea de
acreditare în termen de maximum 45 de zile de la data
înregistrãrii acesteia sau, dupã caz, de la data remedierii
neregularitãþilor constatate, potrivit art. 9 alin. (2), respectiv
art. 10 alin. (3).
(2) Comisia de acreditare, în baza analizei prevãzute la
art. 11 alin. (3) ºi a raportului de evaluare, decide
acordarea sau neacordarea acreditãrii.
(3) Decizia de neacordare a acreditãrii este obligatoriu
motivatã.
(4) Decizia prevãzutã la alin. (2) se întocmeºte în douã
exemplare ºi se semneazã de cãtre toþi membrii comisiei
de acreditare.
Art. 13. Ñ (1) Decizia prevãzutã la art. 12 alin. (2) se
înregistreazã în registrul special de evidenþã a cererilor de
acreditare, menþionat la art. 9 alin. (1).
(2) În baza deciziei de acordare a acreditãrii,
secretariatul tehnic completeazã, în termen de cel mult
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5 zile, certificatul de acreditare al cãrui model este
prevãzut în anexa nr. 3.
(3) Certificatul de acreditare se înregistreazã în rubrica
corespunzãtoare din registrul prevãzut la art. 9 alin. (1).
Art. 14. Ñ (1) Certificatul de acreditare se identificã prin
numãr, serie ºi data eliberãrii.
(2) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorãrii
certificatului de acreditare, secretariatul tehnic poate elibera
un duplicat la solicitarea furnizorului.
Art. 15. Ñ Secretariatul tehnic transmite furnizorului
care a solicitat acreditarea un exemplar al deciziei comisiei
de acreditare ºi, dacã este cazul, certificatul de acreditare,
în termen de 10 zile de la emiterea deciziei.
Art. 16. Ñ (1) Decizia comisiei de acreditare poate fi
contestatã de furnizor, în termen de 30 de zile de la data
comunicãrii, la Comisia Superioarã de Acreditare, denumitã
în continuare Comisia superioarã, organ ierarhic superior
care coordoneazã activitatea comisiilor de acreditare
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
(2) Comisia superioarã se înfiinþeazã ºi funcþioneazã în
cadrul Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei.
Art. 17. Ñ (1) Comisia superioarã este formatã din
11Ñ13 membri, dupã cum urmeazã:
a) coordonatorul departamentului de asistenþã socialã ºi
politici familiale din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritãþii
Sociale ºi Familiei, care îndeplineºte ºi funcþia de
preºedinte;
b) câte un reprezentant al Autoritãþii Naþionale pentru
Persoanele cu Handicap, Autoritãþii Naþionale pentru
Protecþia Copilului ºi Adopþie, Agenþiei Naþionale pentru
Protecþia Familiei, Agenþiei Naþionale pentru ocuparea Forþei
de Muncã, Ministerului Administraþiei ºi Internelor,
Ministerului Sãnãtãþii, Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii,
desemnat de coordonatorul instituþiei respective;
c) 3Ñ5 reprezentanþi ai furnizorilor privaþi acreditaþi,
desemnaþi de organizaþiile societãþii civile din domeniul
serviciilor sociale.
(2) Mandatul membrilor Comisiei superioare prevãzuþi la
lit. b) ºi c) este de un an ºi poate fi reînnoit.
(3) Calitatea de membru al Comisiei superioare
înceteazã în urmãtoarele situaþii:
a) la expirarea mandatului;
b) în caz de deces;
c) în caz de revocare de cãtre instituþia sau organizaþia
care l-a desemnat.
Art. 18. Ñ (1) Comisia superioarã este ajutatã de un
secretariat tehnic care funcþioneazã în cadrul Direcþiei
generale politici asistenþã socialã din cadrul Ministerului
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei.
(2) Nominalizarea persoanelor care vor face parte din
secretariatul tehnic ºi modul de organizare ºi funcþionare a
acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului muncii,
solidaritãþii sociale ºi familiei.
Art. 19. Ñ (1) Comisia superioarã se întruneºte o datã
pe lunã sau ori de câte ori este necesar pentru a nu
depãºi termenele de soluþionare a contestaþiei.
(2) Lucrãrile Comisiei superioare se pot desfãºura în
prezenþa a minimum 7 membri, cu condiþia ca preºedintele
sã fie prezent.
(3) Hotãrârile se iau cu majoritatea simplã a voturilor
membrilor prezenþi.
Art. 20. Ñ Decizia Comisiei superioare poate fi atacatã
în condiþiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990,
cu modificãrile ulterioare.
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Art. 21. Ñ Furnizorii sunt acreditaþi pentru o perioadã
de 3 ani sau, dupã caz, pe perioada de furnizare a
serviciilor sociale, dacã aceasta este mai micã de 3 ani.
Art. 22. Ñ Este acreditat furnizorul care îndeplineºte
cumulativ urmãtoarele condiþii:
a) este constituit în condiþiile legii ºi se încadreazã în
prevederile art. 11 alin. (1) din ordonanþã;
b) are prevãzute în actul de înfiinþare scopurile ºi
obiectivele, precum ºi acordarea de servicii sociale;
c) scopurile ºi obiectivele urmãrite respectã principiile
fundamentale ale drepturilor omului, legislaþia româneascã
ºi actele internaþionale aplicabile;
d) durata de funcþionare, conform actului de înfiinþare, îi
permite dezvoltarea serviciilor sociale pentru care solicitã
acreditarea;
e) are posibilitatea de a susþine material sau
demonstreazã capacitatea de a atrage resursele financiare
necesare acordãrii serviciilor soicale pentru care solicitã
acreditarea;
f) dispune de personal cu pregãtire profesionalã
adecvatã tipului de servicii sociale pentru care solicitã
acreditarea;
g) respectã sau demonstreazã cã poate respecta
standardele de calitate existente pentru serviciile pentru
care solicitã acreditarea;
h) acordã sau va acorda servicii sociale pe baza unor
criterii de selecþie nediscriminatorii ºi conform prevederilor
art. 35 din ordonanþã;
i) a elaborat proceduri de evaluare periodicã a
serviciului ºi a satisfacþiei beneficiarului.
Art. 23. Ñ (1) Suspendarea sau retragerea acreditãrii,
precum ºi limitarea domeniului de activitate se realizeazã
prin decizia directorului executiv al direcþiei teritoriale, cu
acordul comisiei de acreditare.
(2) În situaþii de urgenþã, mãsurile prevãzute la alin. (1)
se pot dispune provizoriu prin decizia directorului executiv,
urmând ca în termen de 10 zile comisia de acreditare sã
se pronunþe.
(3) Anularea acreditãrii poate fi dispusã prin decizie a
comisiei de acreditare, la propunerea direcþiei teritoriale, în
situaþia în care se constatã neîndeplinirea condiþiilor
prevãzute la art. 22 lit. a)Ñc).
(4) Deciziile prevãzute la alin. (1), (2) ºi (3) pot fi
contestate în condiþiile Legii nr. 29/1990, cu modificãrile
ulterioare.
(5) Condiþiile ºi procedurile de suspendare, retragere
sau anulare ale acreditãrii, precum ºi de limitare a
domeniului de activitate se aprobã prin ordin al ministrului
muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei.
Art. 24. Ñ Furnizorii acreditaþi vor solicita o nouã
acreditare cu cel puþin 60 de zile înainte de expirarea
termenului prevãzut la art. 21.
Art. 25. Ñ Unitãþile de asistenþã medico-socialã sunt
acreditate de cãtre comisia de acreditare numai pentru
serviciile sociale acordate.
Art. 26. Ñ Furnizorii acreditaþi sunt obligaþi sã afiºeze
la sediu, într-un loc accesibil beneficiarilor, certificatul de
acreditare în original sau copie legalizatã.
Art. 27. Ñ Anexele nr. 1Ñ3*) fac parte integrantã din
prezenta metodologie.

*) Anexele nr. 1Ñ3 sunt reproduse în facsimil.
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P R E Þ U R I L E

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

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

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

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

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

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

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