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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 528
din 11 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1
∫i ale art. 60 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
— pre∫edinte
Nicolae Cochinescu
— judec„tor
Aspazia Cojocaru
— judec„tor
Constantin Doldur
— judec„tor
Acsinte Gaspar
— judec„tor
Petre Ninosu
— judec„tor
Ion Predescu
— judec„tor
™erban Viorel St„noiu
— judec„tor
Nicoleta Grigorescu
— procuror
Daniela Ramona Mari˛iu
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1 ∫i ale art. 60
alin. 1 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de

Mircea Popa Ón Dosarul nr. 6.995/2004 al Œnaltei Cur˛i de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
Dezbaterile au avut loc Ón ∫edin˛a public„ din
29 septembrie 2005 ∫i au fost consemnate Ón Óncheierea din
acea dat„, c‚nd Curtea a am‚nat pronun˛area pentru data
de 4 octombrie 2005, pentru a se depune concluzii scrise.
La data de 4 octombrie 2005, av‚nd Ón vedere imposibilitatea
constituirii legale a completului de judecat„, Curtea a am‚nat
pronun˛area pentru data de 11 octombrie 2005.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
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Prin Œncheierea din 4 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 6.995/2004, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 55 alin. 1, art. 57
alin. 1 ∫i ale art. 60 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Mircea Popa Óntr-o cauz„ ce
are ca obiect solu˛ionarea unei cereri de str„mutare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile de lege criticate Óncalc„
principiul egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii, deoarece acest
principiu constitu˛ional îvine Ón contradic˛ie cu caracterul
secret al informa˛iilor solicitate spre l„murirea instan˛ei de
judecat„, Óntruc‚t instan˛a poate proceda discre˛ionar ∫i
discriminator fa˛„ de interesele uneia din p„r˛i, de vreme
ce informa˛iile respective nu sunt dezv„luite acesteia“. De
asemenea, sunt Ónc„lcate ∫i principiul liberului acces la
justi˛ie, ∫i dreptul la un proces echitabil prin pronun˛area
hot„r‚rii ce solu˛ioneaz„ cererea de str„mutare pe baza
unor informa˛ii secrete. îProcesul nu poate fi echitabil, Ón
m„sura Ón care p„r˛ile nu au posibilitatea efectiv„, real„ de
a cunoa∫te toate probele ∫i aspectele de fapt pe baza
c„rora instan˛a de judecat„ Ó∫i formeaz„ convingerea.“
Astfel, dreptul la ap„rare, îcare presupune Ón mod esen˛ial
cunoa∫terea tuturor elementelor care vor fi avute Ón vedere
de c„tre instan˛a de judecat„ Ón pronun˛area hot„r‚rii, este
violat flagrant prin impunerea caracterului secret al unora
din elementele luate Ón considerare la deliberare“.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„. Dispozi˛iile legale privitoare la procedura de
informare a Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Ón vederea
solu˛ion„rii cererii de str„mutare a judec„rii cauzei penale,
nu numai c„ nu aduc atingere dreptului la ap„rare sau
dreptului p„r˛ii la un proces echitabil, dar sunt destinate s„
asigure condi˛iile pentru exercitarea deplin„ a acestor
drepturi, permi˛‚nd instan˛ei l„murirea asupra motivelor ∫i
temeiniciei cererii de str„mutare. Informa˛iile ob˛inute Ón
cadrul acestei proceduri nu privesc solu˛ionarea Ón fond a
procesului penal, astfel Ónc‚t faptul c„ nu sunt accesibile
p„r˛ilor nu este de natur„ s„ aduc„ atingere drepturilor
invocate de autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate. Mai
mult, str„mutarea este o procedur„ special„, de stabilire a
competen˛ei teritoriale a instan˛ei de judecat„, menit„
tocmai s„ asigure condi˛iile unui proces echitabil, Ón care
toate p„r˛ile s„ dispun„ de acelea∫i mijloace de ap„rare ∫i
s„ aib„ posibilitatea s„-∫i exercite dreptul la ap„rare Ón
mod efectiv ∫i eficient.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia ridicat„.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„ c„, Ón jurispruden˛a
sa, Curtea Constitu˛ional„ a statuat c„ dispozi˛iile art. 55—61
din sec˛iunea a II-a, cu denumirea îStr„mutarea judec„rii
cauzei penale“, din cap. II titlul II îCompeten˛a“ al p„r˛ii
generale a Codului de procedur„ penal„ respect„ normele
care definesc un proces echitabil, precum ∫i principiul
asigur„rii dreptului la ap„rare. De asemenea, Curtea
Constitu˛ional„ a mai statuat, Ón jurispruden˛a sa, c„
dispozi˛iile de lege criticate nu numai c„ nu aduc atingere
dreptului la ap„rare sau dreptului p„r˛ii la un proces
echitabil, dar sunt destinate s„ asigure condi˛iile pentru
exercitarea deplin„ a acestor drepturi, permi˛‚nd instan˛ei
l„murirea asupra motivelor ∫i temeiniciei cererii de
str„mutare. Informa˛iile ob˛inute Ón cadrul acestei proceduri
nu privesc solu˛ionarea Ón fond a procesului penal, astfel
Ónc‚t faptul c„ nu sunt accesibile p„r˛ilor nu este de natur„
s„ aduc„ atingere drepturilor invocate de autorul excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate. Str„mutarea este o procedur„
special„, de stabilire a competen˛ei teritoriale a instan˛ei de
judecat„, menit„ tocmai s„ asigure condi˛iile unui proces

echitabil, Ón care toate p„r˛ile s„ dispun„ de acelea∫i
mijloace de ap„rare ∫i s„ aib„ posibilitatea s„-∫i exercite
dreptul la ap„rare Ón mod efectiv ∫i eficient. Œn cadrul
acestei proceduri, exigen˛ele art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie
∫i cele ale art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale
sunt Óndeplinite, Óntruc‚t p„r˛ile au posibilitatea s„ comunice
Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Ón mod nemijlocit,
informa˛ii ∫i dovezi cu privire la Ómprejur„rile procesului ∫i
s„ Ó∫i prezinte pozi˛ia fa˛„ de admisibilitatea ∫i temeinicia
cererii de str„mutare. Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 60
alin. 1 din Codul de procedur„ penal„, prin Decizia
nr. 82/2001 Curtea Constitu˛ional„ a statuat c„ principiul
constitu˛ional al liberului acces la justi˛ie, prev„zut la
art. 21, nu are semnifica˛ia c„ acest drept trebuie asigurat
la toate structurile judec„tore∫ti — judec„torii, tribunale,
cur˛i de apel, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — ∫i Ón
privin˛a tuturor c„ilor de atac prev„zute de lege. Œn aceste
condi˛ii, prin lege pot fi instituite reguli deosebite Ón
considerarea unor situa˛ii diferite. Œn consecin˛„, este
dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili regula potrivit
c„reia hot„r‚rea de str„mutare nu este supus„ nici unei
c„i de atac, deoarece prin aceasta instan˛a nu se pronun˛„
asupra fondului, iar exercitarea unor c„i de atac ar prelungi
nejustificat judecarea definitiv„ a cauzelor.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens,
f„c‚nd referire la jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale, arat„
c„ str„mutarea nu este o procedur„ de solu˛ionare Ón fond
a procesului, ci constituie o procedur„ special„, de stabilire
a competen˛ei teritoriale a instan˛ei de judecat„, menit„
tocmai s„ asigure desf„∫urarea normal„ a procesului, fiind
pe deplin respectate condi˛iile unui proces echitabil. De
asemenea, faptul c„ admiterea sau respingerea cererii de
str„mutare se dispune de c„tre Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, f„r„ ar„tarea motivelor, contribuie la Óndeplinirea
solu˛ion„rii cauzei deduse judec„˛ii Óntr-un termen rezonabil.
Œn realitate, faptele asupra c„rora este chemat„ s„ se
pronun˛e instan˛a competent„ s„ judece cererea de
str„mutare nu ˛in de pricina Óns„∫i, ci de asigurarea
condi˛iilor pe care le implic„ normele procedurale, respectiv
nep„rtinirea ∫i obiectivitatea Ón solu˛ionarea cauzei, condi˛ii
care vizeaz„ toate p„r˛ile Ón proces, indiferent de calitatea
lor procesual„. Œn ceea ce prive∫te critica de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 55 alin. 1, art. 57
alin. 1 ∫i ale art. 60 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„
fa˛„ de prevederile art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie, arat„,
f„c‚nd referire la Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 92/1996,
c„ dreptul la ap„rare nu este Ónc„lcat, Óntruc‚t acesta se
realizeaz„ cu prilejul judec„rii pe fond a cauzei ∫i al
solu˛ion„rii c„ilor de atac. Mai mult, art. 59 alin. 2 din
Codul de procedur„ penal„ prevede c„, atunci îc‚nd p„r˛ile
se Ónf„˛i∫eaz„, se ascult„ ∫i concluziile acestora“. Œn
consecin˛„, de vreme ce nu se judec„ fondul cauzei, nu
se poate sus˛ine c„ interesele justi˛iabililor ar fi prejudiciate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1 ∫i ale art. 60 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„. Textele de lege criticate
au urm„torul con˛inut:
— Art. 55 alin. 1: îCurtea Suprem„ de Justi˛ie str„mut„
judecarea unei cauze de la instan˛a competent„ la o alt„
instan˛„ egal„ Ón grad, Ón cazul Ón care, apreciind temeinicia
motivelor de str„mutare, consider„ c„ prin aceasta se asigur„
desf„∫urarea normal„ a procesului.“;
— Art. 57 alin. 1: îPre∫edintele Cur˛ii Supreme de Justi˛ie
cere, pentru l„murirea instan˛ei, informa˛ii de la pre∫edintele
instan˛ei ierarhic superioare celei la care se afl„ cauza a c„rei
str„mutare se cere, comunic‚ndu-i totodat„ termenul fixat
pentru judecarea cererii de str„mutare.“;
— Art. 60 alin. 1: îCurtea Suprem„ de Justi˛ie dispune,
f„r„ ar„tarea motivelor, admiterea sau respingerea cererii.“
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor dispozi˛ii
legale autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor art. 1
alin. (5), art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 21 alin. (2) ∫i (3),
art. 24, art. 53 ∫i ale art. 124 din Constitu˛ie, care au
urm„torul con˛inut:
— Art. 1 alin. (5): îŒn Rom‚nia, respectarea Constitu˛iei, a
suprema˛iei sale ∫i a legilor este obligatorie.“;
— Art. 16 alin. (1) ∫i (2): î(1) Cet„˛enii sunt egali Ón fa˛a
legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.“;
— Art. 21 alin. (2) ∫i (3): î(2) Nici o lege nu poate Óngr„di
exercitarea acestui drept.
(3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea
cauzelor Óntr-un termen rezonabil.“;
— Art. 24: î(1) Dreptul la ap„rare este garantat.
(2) Œn tot cursul procesului, p„r˛ile au dreptul s„ fie asistate
de un avocat, ales sau numit din oficiu.“;
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,
dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii.“;
— Art. 124: î(1) Justi˛ia se Ónf„ptuie∫te Ón numele legii.
(2) Justi˛ia este unic„, impar˛ial„ ∫i egal„ pentru to˛i.
(3) Judec„torii sunt independen˛i ∫i se supun numai legii.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ prin Decizia nr. 237 din 5 iunie 2003, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 539 din
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28 iulie 2003, a re˛inut c„ dispozi˛iile art. 55—61 din
sec˛iunea a II-a, cu denumirea îStr„mutarea judec„rii
cauzei penale“, din cap. II titlul II (Competen˛a) al p„r˛ii
generale a Codului de procedur„ penal„ respect„ normele
care definesc un proces echitabil, precum ∫i principiul
asigur„rii dreptului la ap„rare. Œn acest sens, Curtea a
observat c„ str„mutarea nu este o procedur„ de
solu˛ionare Ón fond a procesului, ci constituie o procedur„
special„, de stabilire a competen˛ei teritoriale a instan˛ei de
judecat„, menit„ tocmai s„ asigure condi˛iile unui proces
echitabil, Ón care p„r˛ile s„ dispun„ de acelea∫i mijloace de
ap„rare ∫i s„ aib„ posibilitatea s„ Ó∫i exercite dreptul la
ap„rare Ón mod efectiv ∫i eficient. Œn cadrul acestei
proceduri, exigen˛ele art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie sunt
Óndeplinite, Óntruc‚t p„r˛ile au posibilitatea s„ comunice
Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Ón mod nemijlocit,
informa˛ii ∫i dovezi cu privire la Ómprejur„rile procesului ∫i
s„ Ó∫i prezinte pozi˛ia fa˛„ de admisibilitatea ∫i temeinicia
cererii de str„mutare. De asemenea, prin Decizia nr. 156
din 30 martie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 322 din 14 aprilie 2004, av‚nd ca
obiect excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 57 alin. 1 ∫i art. 60 alin. 1 din Codul de procedur„
penal„, Curtea a statuat c„ dispozi˛iile legale privitoare la
procedura de informare a Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, Ón vederea solu˛ion„rii cererii de str„mutare a
judec„rii cauzei penale, nu numai c„ nu aduc atingere
dreptului la ap„rare sau dreptului inculpatului la un proces
echitabil, dar sunt destinate s„ asigure condi˛iile pentru
exercitarea deplin„ a acestor drepturi, permi˛‚nd instan˛ei
l„murirea asupra motivelor ∫i temeiniciei cererii de
str„mutare. Informa˛iile ob˛inute Ón cadrul acestei proceduri
nu privesc solu˛ionarea Ón fond a procesului penal, astfel
Ónc‚t faptul c„ nu sunt accesibile p„r˛ilor nu este de natur„
s„ aduc„ atingere drepturilor invocate de autorul excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate.
Solu˛ia adoptat„ ∫i considerentele deciziilor citate sunt
valabile ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au ap„rut
elemente noi de natur„ s„ determine reconsiderarea
jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.
Œn ceea ce prive∫te pretinsa Ónc„lcare a dispozi˛iilor
art. 53 din Constitu˛ie, Curtea re˛ine c„ acestea sunt
aplicabile numai Ón ipoteza Ón care exist„ o restr‚ngere a
exercit„rii drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale ale
cet„˛enilor, restr‚ngere care, astfel cum s-a ar„tat anterior,
nu s-a constatat.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1 ∫i ale art. 60 alin. 1 din
Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Mircea Popa Ón Dosarul nr. 6.995/2004 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 11 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind limitarea pre˛urilor de ofertare pe Pia˛a de echilibrare
Œn temeiul art. 9 alin. (2), (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a) ∫i i) din Legea energiei electrice
nr. 318/2003,
Ón conformitate cu prevederile procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din data de 31 august 2005,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Pre˛urile din ofertele pe Pia˛a de echilibrare
se limiteaz„ conform prevederilor anexei*) la prezentul
ordin.
Art. 2. — Se abrog„ punctul 3 din anexa la Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Energiei nr. 36/2005, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 821 din 12 septembrie 2005.
Art. 3. — Participan˛ii la pia˛a angro de energie electric„
duc la Óndeplinire prevederile prezentului ordin, iar

Compania Na˛ional„ îTranselectrica“ — S.A. verific„
respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. — Departamentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
vor urm„ri respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2005.
Nr. 44.
*) Anexa se public„ pe pagina web a Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei, www.anre.ro

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 113/2005
privind aprobarea cantit„˛ilor de carne, de pe∫te ∫i de produse zootehnice, pe specii,
pentru care se acord„ subven˛ii Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005, produc„torilor agricoli
din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole, precum ∫i a efectivelor
de animale, cu modific„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului
prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005, produc„torilor agricoli din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei
animaliere ∫i piscicole, precum ∫i a efectivelor de animale, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantit„˛ilor
de carne, de pe∫te ∫i de produse zootehnice, pe specii,
pentru care se acord„ subven˛ii Ón conformitate cu
prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul
direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005,
produc„torilor agricoli din sectorul animalier, pentru
cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole, precum ∫i a
efectivelor de animale, publicat Ón Monitorul Oficial al

Rom‚niei, Partea I, nr. 149 din 18 februarie 2005, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc˛iile de carne, prev„zute la art. 2 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile ulterioare,
este de 256.867,17 mii lei (RON) pentru cantitatea de
276.879 tone carne, realizat„ ∫i abatorizat„ Ón perioada
1 ianuarie — 31 decembrie 2005, repartizat„ astfel:
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a) pentru cantitatea de 10.470 tone carne tineret bovin,
valoarea total„ a subven˛iei este de 9.530,65 mii lei
(RON);
b) pentru cantitatea de 86.751 tone carne porc,
valoarea total„ a subven˛iei este de 103.648,31 mii lei
(RON);
c) pentru cantitatea de 1.310 tone carne tineret ovin,
valoarea total„ a subven˛iei este de 1.032,68 mii lei
(RON);
d) pentru cantitatea de 178.348 tone carne pas„re Ón
viu — pui broiler, valoarea total„ a subven˛iei este de
142.655,53 mii lei (RON).“
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2. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Valoarea total„ a subven˛iei pentru familiile
de albine de elit„ ∫i familiile de albine de produc˛ie,
prev„zut„ la art. 9 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005,
cu modific„rile ulterioare, este de 4.342,57 mii lei (RON),
pentru 268.124 de familii de albine pentru care se livreaz„
miere Ón condi˛iile prev„zute Ón normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 79/2005, Ón perioada 1 ianuarie—
31 decembrie 2005.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Bucure∫ti, 18 noiembrie 2005.
Nr. 1.225.

MINISTERUL EDUCAﬁIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
privind aprobarea Calendarului mi∫c„rii personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar
pentru anul ∫colar 2006/2007
Œn baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Calendarul mi∫c„rii personalului
didactic din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar pentru anul ∫colar
2006/2007, cuprins Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Direc˛ia general„ managementul resurselor
umane din Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i

inspectoratele ∫colare vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 5.442.

ANEX√

CALENDARUL
mi∫c„rii personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar pentru anul ∫colar 2006/2007
Œn conformitate cu prevederile art. 11 din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, lucr„rile privitoare la
mobilitatea personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar de stat se organizeaz„ la nivelul
inspectoratelor ∫colare ∫i sunt coordonate de comisia de
mobilitate a personalului didactic, numit„ prin decizie a
inspectorului ∫colar general p‚n„ la data de 3 ianuarie
2006. Comisia este format„ din:

a) pre∫edinte — inspector ∫colar general adjunct;
b) vicepre∫edinte — inspector cu atribu˛ii referitoare la
managementul resurselor umane/inspector ∫colar cu
managementul institu˛ional/inspector ∫colar de specialitate;
c) secretari — inspectori cu atribu˛ii referitoare la
managementul resurselor umane/inspectori ∫colari cu
managementul institu˛ional/inspectori ∫colari de specialitate/
directori de liceu;
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d) membri — inspectori ∫colari de specialitate/inspectori
∫colari/profesori metodi∫ti, c‚te unul pentru fiecare
specialitate, consilierul juridic ∫i analistul programator de la
inspectoratul ∫colar jude˛ean/al municipiului Bucure∫ti.
Comisia sus-men˛ionat„ Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
conform Calendarului mi∫c„rii personalului didactic din
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar ∫i este abilitat„ s„ ia decizii ∫i
Ón afara perioadelor prev„zute de acesta, pentru rezolvarea
tuturor situa˛iilor care pot s„ apar„, cu informarea ∫i avizul
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu excep˛ia
pretransfer„rii ∫i a transfer„rii pentru restr‚ngere de
activitate.
Comisia jude˛ean„/a municipiului Bucure∫ti de mobilitate
a personalului didactic Ó∫i desf„∫oar„ activitatea pe durata
unui an calendaristic.
Reprezentan˛ii organiza˛iilor sindicale reprezentative la
nivel de ramur„ particip„ ca observatori la toate etapele
mi∫c„rii personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar.
Œn aceast„ calitate au acces la documentele comisiei de
mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala
pre∫edintelui comisiei eventualele nerespect„ri ale
prevederilor legale ∫i semneaz„ al„turi de membrii comisiei
documentele finale.
Ordinea de prioritate a mi∫c„rii personalului didactic
pentru anul ∫colar 2006/2007 este urm„toarea:
1. Œntocmirea listelor cuprinz‚nd personalul didactic
titular care urmeaz„ s„ fie pensionat cu data de
1 septembrie 2006:
a) pentru limit„ de v‚rst„ standard;
b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea
nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
Perioada: 26 ianuarie—9 februarie 2006
c) cadrele didactice care doresc s„ Ó∫i continue
activitatea didactic„ Ón anul ∫colar 2006/2007, Ón condi˛iile
prev„zute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, vor depune cererile la
inspectoratele ∫colare jude˛ene/al municipiului Bucure∫ti
(care trebuie s„ con˛in„ avizul consiliului profesoral al
unit„˛ii ∫colare);
Perioada: 26 ianuarie—9 februarie 2006
d) cadrele didactice titulare, care solicit„ continuarea
activit„˛ii Ón Ónv„˛„m‚nt, conform art. 128 din Legea
nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pot
fi men˛inute ca titulare Ón func˛ia didactic„ peste v‚rsta
standard de pensionare, indiferent de nivelul unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt, numai Ón situa˛ia Ón care postul/catedra
ocupat/ocupat„ nu Óndepline∫te condi˛iile pentru a fi
vacantat/vacantat„ pentru concurs ca titularizabil/
titularizabil„ ∫i dac„ a fost asigurat num„rul necesar de
posturi/catedre didactice vacante corespunz„toare pentru
solu˛ionarea restr‚ngerilor de activitate.
Perioada: 14—16 februarie 2006
2. Constituirea catedrelor ∫i Óncadrarea personalului
didactic titular Ón Ónv„˛„m‚nt (conform actului de
numire/transfer) pentru anul ∫colar 2006/2007:
a) la nivelul unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt;
b) la nivelul inspectoratului ∫colar.
Perioada: 17 februarie—3 martie 2006
3. Solu˛ionarea complet„rilor de norm„ didactic„ a
cadrelor didactice titulare, pentru anul ∫colar 2006/2007:
a) solu˛ionarea cererilor de Óntregire a normei, prin
transferul cadrelor didactice titulare Ón dou„ sau Ón mai
multe unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt Óntr-o singur„ unitate de
Ónv„˛„m‚nt;
Perioada: 7—10 martie 2006

b) emiterea deciziilor de completare de norm„/transfer.
Termen: 13 martie 2006
4. Pretransferarea ∫i transferarea personalului didactic
titular disponibilizat prin restr‚ngere de activitate sau prin
restructurarea re˛elei ∫colare
4.1. Pretransferarea personalului didactic titular, la
cerere:
a) Ón aceea∫i localitate;
b) pentru stabilirea Ón localitatea de domiciliu;
c) pentru apropiere de domiciliu;
d) prin schimb de posturi prin consim˛„m‚ntul ambelor
p„r˛i.
4.2. Transferul personalului didactic titular, disponibilizat
ca urmare a restr‚ngerii de activitate sau ca efect al
restructur„rii re˛elei ∫colare:
a) afi∫area la inspectoratele ∫colare a listei
posturilor/catedrelor didactice care intr„ Ón restr‚ngere de
activitate, Óncep‚nd cu 1 septembrie 2006;
Termen: 7 martie 2006
b) afi∫area la inspectoratul ∫colar a listei cuprinz‚nd
posturile/catedrele didactice vacante/rezervate, men˛ion‚ndu-se
Ón list„ posturile/catedrele alocate pentru solu˛ionarea
restr‚ngerilor de activitate;
Termen: 24 martie 2006
c) afi∫area la inspectoratele ∫colare a listei cadrelor
didactice care intr„ Ón restr‚ngere de activitate, Óncep‚nd
cu 1 septembrie 2006;
Termen: 7 aprilie 2006
d) Ónregistrarea cererilor personalului didactic care
solicit„ pretransferare ∫i transferare prin restr‚ngere de
activitate se face la comisia de mobilitate a personalului
didactic din inspectoratul ∫colar;
Perioada: 10—20 aprilie 2006
e) afi∫area la inspectoratele ∫colare a listei cu
punctajele, pe discipline, pentru cadrele didactice care
particip„ la sesiunea de pretransferare ∫i transferare pentru
restr‚ngere de activitate;
Termen: 24 aprilie 2006
f) efectuarea pretransfer„rilor ∫i transfer„rilor prin
restr‚ngere de activitate Ón aceea∫i ∫edin˛„ public„;
Perioada: 25—26 aprilie 2006
g) Ónregistrarea contesta˛iilor ∫i rezolvarea acestora de
c„tre consiliul de administra˛ie al inspectoratului ∫colar;
Perioada: 27—28 aprilie 2006
h) emiterea deciziilor de transfer.
Termen: 3 mai 2006
5. Œnregistrarea, analizarea ∫i solu˛ionarea cererilor de
concediu f„r„ plat„ Ón consiliul de administra˛ie al
inspectoratului ∫colar
Termen: p‚n„ la 28 aprilie 2006
6. Deta∫area Ón interesul Ónv„˛„m‚ntului:
a) Ónregistrarea solicit„rilor din partea conducerii
unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt ∫i a recomand„rilor inspectorilor de
specialitate;
Perioada: 3—5 mai 2006
b) discutarea ∫i solu˛ionarea propunerilor f„cute de
inspectorii ∫colari de specialitate Ón comisia de mobilitate a
personalului didactic din inspectoratul ∫colar;
Termen: 8 mai 2006
c) afi∫area listei cadrelor didactice deta∫ate Ón interesul
Ónv„˛„m‚ntului la inspectoratul ∫colar;
Termen: 9 mai 2006
d) emiterea deciziilor de deta∫are.
Termen: 10 mai 2006
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7. Ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate
vacante, prin concurs, Ón unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar din jude˛ele-pilot:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii a listei actualizate cu
posturile/catedrele didactice vacante titularizabile ∫i afi∫area
acesteia la inspectoratul ∫colar ∫i la unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt;
b) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii a listei actualizate cu
posturile/catedrele didactice vacante/rezervate netitularizabile
∫i afi∫area acesteia la inspectoratul ∫colar ∫i la unit„˛ile de
Ónv„˛„m‚nt;
Termen: 13 mai 2006
c) Ónregistrarea cererilor candida˛ilor, Ónso˛ite de
documentele prev„zute Ón cerere (inclusiv pentru absolven˛ii
promo˛iei 2006), la secretariatul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt;
Perioada: 15—17 mai 2006
d) verificarea dosarelor de c„tre comisia de concurs ∫i
avizarea acestora de c„tre consilierul juridic al
inspectoratului ∫colar la sediul inspectoratului ∫colar, cu
excep˛ia dosarelor absolven˛ilor promo˛iei 2006;
Perioada: 18—22 mai 2006
e) sus˛inerea activit„˛ilor didactice la clas„ de c„tre
candida˛ii Ónscri∫i la concurs;
Perioada: 23 mai—14 iunie 2006
f) organizarea concursului cu probe scrise.
Perioada: 15 iunie—11 august 2006
NOT√: Absolven˛ii promo˛iei 2006 pot participa la proba
scris„, Ón cadrul concursului organizat pentru ocuparea
posturilor/catedrelor didactice declarate vacante Ón unit„˛ile
de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar din jude˛ele-pilot numai dup„
prezentarea adeverin˛ei de absolvire.

8. Ocuparea prin concurs na˛ional a posturilor/
catedrelor didactice declarate vacante Ón Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii a listei actualizate cu
posturile/catedrele didactice vacante titularizabile ∫i afi∫area
acesteia la inspectoratul ∫colar;
b) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii a listei actualizate cu
posturile/catedrele didactice vacante/rezervate netitularizabile
∫i afi∫area acesteia la inspectoratul ∫colar;
Termen: 17 mai 2006
c) Ónregistrarea cererilor candida˛ilor (inclusiv pentru
absolven˛ii promo˛iei 2006) la secretariatul comisiei de
mobilitate a personalului didactic din inspectoratul ∫colar.
Perioada: 18—29 mai 2006
Absolven˛ii promo˛iei 2006 depun adeverin˛a de
absolvire ∫i valideaz„ fi∫a de Ónscriere (prin semn„tur„);
Termen: 11 iulie 2006
d) verificarea ∫i avizarea dosarelor candida˛ilor de c„tre
comisia de mobilitate a personalului didactic, cu excep˛ia
dosarelor absolven˛ilor promo˛iei 2006;
Perioada: 30 mai—5 iunie 2006
e) validarea fi∫elor de Ónscriere de c„tre candida˛i (prin
semn„tur„), cu excep˛ia absolven˛ilor promo˛iei 2006;
Perioada: 7—9 iunie 2006
f) extragerea din aplica˛ia Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii a situa˛iei preliminare cu num„rul total de posturi
didactice vacante titularizabile pe specialit„˛i ∫i num„rul
total al candida˛ilor Ónscri∫i;
Termen: 12 iulie 2006
g) desf„∫urarea concursului (locul va fi anun˛at public,
cu 30 de zile Ónainte);
Perioada: 17—18 iulie 2006
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h) transmiterea la Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii a
situa˛iei statistice a derul„rii concursului (num„rul
candida˛ilor prezen˛i ∫i num„rul candida˛ilor absen˛i);
17—18 iulie 2006, ora 12,00
i) afi∫area rezultatelor finale.
Termen: 25 iulie 2006
Etapa I — repartizarea computerizat„, la nivel jude˛ean/al
municipiului Bucure∫ti, a candida˛ilor care au ob˛inut cel pu˛in
nota/media 7,00 (∫apte), pe posturi/catedre titularizabile

9. Depunerea ∫i verificarea op˛iunilor (cu fi∫a martor)
de c„tre candida˛ii care ∫i-au validat fi∫a de Ónscriere
Perioada: 26—27 iulie 2006
10. Repartizarea computerizat„, Ón ordinea descresc„toare
a notei/mediei ob˛inute la concurs, pe posturi/catedre
didactice vacante titularizabile a cadrelor didactice
participante la concursul na˛ional unic care au ob˛inut
minimum nota/media 7,00 (∫apte)
Termen: 28 iulie 2006
11. Ocuparea, prin deta∫are la cerere, a posturilor/
catedrelor didactice rezervate ∫i a posturilor/catedrelor
didactice r„mase vacante/rezervate, Ón urma concursului
din 17—18 iulie 2006:
a) comunicarea acordului/refuzului continuit„˛ii prin
deta∫are la cerere de c„tre unitatea de Ónv„˛„m‚nt la
inspectoratul ∫colar;
Termen: 12 mai 2006
b) Ónregistrarea cererilor la inspectoratele ∫colare;
Perioada: 18—29 mai 2006
c) actualizarea listei cu posturi/catedre didactice
vacante/rezervate netitularizabile ∫i numele cadrelor
didactice care au continuitate la deta∫are pe aceste
posturi/catedre, conform prevederilor art. 83 din
Metodologia de mi∫care a personalului didactic din
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
Perioada: 29 iulie—1 august 2006
d) publicarea pe portalul Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii a listei cu posturile/catedrele netitularizabile
r„mase vacante/rezervate ∫i afi∫area la inspectoratul ∫colar.
Termen: 2 august 2006
Etapa a II-a — repartizarea computerizat„, la nivel jude˛ean/al
municipiului Bucure∫ti, a candida˛ilor care au ob˛inut cel pu˛in
nota/media 5,00 (cinci) ∫i solicit„ deta∫are la cerere:

e) depunerea ∫i verificarea op˛iunilor de c„tre candida˛i
(cu fi∫a martor).
Termen: 3 august 2006
f) repartizarea computerizat„, Ón ordinea descresc„toare
a mediei ob˛inute la concurs, pe posturi/catedre
vacante/rezervate, a cadrelor didactice participante la
concurs, care au ob˛inut minimum nota/media 5,00 (cinci)
∫i care solicit„ deta∫are la cerere, ∫i afi∫area rezultatelor;
Termen: 4 august 2006
g) emiterea deciziilor de numire/transfer sau deta∫are la
cerere.
Termen: 4 august 2006
12. Ocuparea, prin suplinire, a posturilor didactice
rezervate ∫i a posturilor didactice r„mase vacante Ón urma
concursului din 17—18 iulie 2006:
a) comunicarea situa˛iei postului ∫i a acordului/refuzului
continuit„˛ii la suplinire de c„tre unitatea de Ónv„˛„m‚nt la
inspectoratul ∫colar;
Termen: 12 mai 2006
b) Ónregistrarea cererilor la inspectoratele ∫colare;
Perioada: 18—29 mai 2006
c) actualizarea listei cu posturi/catedre didactice
vacante/rezervate netitularizabile ∫i cu numele cadrelor
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didactice care au continuitate la suplinire pe aceste
posturi/catedre, conform prevederilor art. 84 din
Metodologia de mi∫care a personalului didactic din
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
Perioada: 4—8 august 2006
d) afi∫area listei cu posturile/catedrele r„mase
vacante/rezervate netitularizabile.
Termen: 9 august 2006
Etapa a III-a — repartizarea computerizat„, la nivel jude˛ean/al
municipiului Bucure∫ti, a candida˛ilor care au ob˛inut cel pu˛in
nota/media 5,00 (cinci) ∫i solicit„ suplinire:

e) depunerea ∫i verificarea op˛iunilor candida˛ilor (cu fi∫a
martor) prev„zu˛i la art. 84 din Metodologia de mi∫care a
personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
Perioada: 10—11 august 2006
f) repartizarea computerizat„ a suplinitorilor califica˛i
conform prevederilor art. 84 din Metodologia de mi∫care a
personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
Termen: 12 august 2006
g) emiterea deciziilor de numire pe post/catedr„.
Termen: 14 august 2006
Etapa a IV-a — repartizarea Ón ∫edin˛„ public„:

h) depunerea ∫i Ónregistrarea dosarelor pentru
cumul/plata cu ora;
Perioada: 19—23 iunie 2006
i) depunerea ∫i Ónregistrarea dosarelor suplinitorilor
califica˛i (care au ob˛inut note/medii sub 5,00 la concursul
din 17—18 iulie 2006) ∫i ale suplinitorilor f„r„ studii
corespunz„toare;
Perioada: 28—29 august 2006
j) desf„∫urarea concursului pentru suplinitorii califica˛i
(care au ob˛inut note/medii sub 5,00 la concursul din

17—18 iulie 2006) ∫i a test„rii suplinitorilor f„r„ studii
corespunz„toare;
Perioada: 31 august—1 septembrie 2006
k) afi∫area rezultatelor;
Termen: 2 septembrie 2006
l) depunerea contesta˛iilor, analizarea ∫i rezolvarea lor,
precum ∫i afi∫area rezultatelor definitive;
Termen: 4 septembrie 2006
m) repartizarea Ón cumul/plata cu ora a personalului
didactic titular, pe orele r„mase neocupate;
Termen: 5 septembrie 2006
n) ∫edin˛„ public„ pentru:
— corecturi ∫i repartizarea personalului didactic calificat,
participant la concurs, conform prevederilor art. 83 ∫i 84
din Metodologia de mi∫care a personalului didactic din
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar;
— repartizarea prin cumul/plata cu ora a orelor r„mase
neocupate pentru cadrele didactice asociate/pensionate;
— repartizarea suplinitorilor f„r„ studii corespunz„toare
pe posturile/catedrele r„mase vacante;
Perioada: 6—8 septembrie 2006
o) emiterea deciziilor de numire pe post/catedr„.
Termen: 8 septembrie 2006
13. Introducerea Ón aplica˛ie a datelor finale privind
repartizarea candida˛ilor la ∫edin˛a public„ din 6—8
septembrie 2006 a personalului didactic din Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar.
Termen: 15 septembrie 2006.
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