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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 557
din 25 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) ∫i ale art. 22 alin. (1)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Florentina Balt„
Irina Loredana L„p„dat

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) ∫i ale art. 21
alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie
1945—22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de Lydia Marie
Catherine Nicolle Ciure∫ Ón Dosarul nr. 20.722/2004 al
Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia civil„ ∫i de
proprietate intelectual„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile. Procedura de citare a
fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 13 iunie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 20.722/2004, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia civil„ ∫i de proprietate intelectual„ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 1 alin. (1) ∫i ale art. 21 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie
1989, excep˛ie ridicat„ de Lydia Marie Catherine Nicolle
Ciure∫.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ textele de lege criticate îlimiteaz„ grav (...)
dreptul de proprietate ca drept fundamental al omului“,
deoarece imobilele ce fac obiect de reglementare al Legii
nr. 10/2001 nu pot fi restituite dec‚t Ón temeiul prevederilor
acestei legi, fiind Ónl„turat„ aplicarea dispozi˛iilor de drept
comun Ón materie de revendicare imobiliar„, respectiv
art. 480 ∫i urm„toarele din Codul civil. Se mai arat„ c„
art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 îlimiteaz„ Ón timp
posibilitatea de a revendica imobilele“, potrivit legii speciale,
astfel Ónc‚t prevederile legale criticate contravin dispozi˛iilor
art. 11 ∫i 20 din Constitu˛ie, raportate la art. 1 din primul
Protocol adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, la art. 17 din aceea∫i

Conven˛ie ∫i la art. 17 din Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia civil„ ∫i de
proprietate intelectual„ consider„ c„ îprevederile art. 1 din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor
preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—
22 decembrie 1989 sunt constitu˛ionale“.
Potrivit 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 exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Se arat„ c„ art. 1 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001 are natura unei dispozi˛ii introductive, prin care
legiuitorul fixeaz„ domeniul de aplicare al legii, iar
prevederile art. 21 ∫i urm„toarele din acest act normativ
reglementeaz„ procedura de restituire Ón natur„ sau prin
echivalent ∫i instituie un termen de 6 luni de la intrarea Ón
vigoare a acestuia, Ón interiorul c„ruia trebuie notificat„
persoana juridic„ de˛in„toare a imobilului. Œn opinia
Guvernului aceste prevederi de lege nu contravin
dispozi˛iilor art. 1 din primul Protocol adi˛ional al Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, raportat la art. 11 ∫i 20 din Constitu˛ie,
deoarece, îpotrivit jurispruden˛ei Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului, statele sunt Óndrituite s„ reglementeze
exercitarea dreptului de proprietate Ón concordan˛„ cu
interesul general, adopt‚nd Ón acest sens legile necesare“.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile legale
criticate sunt constitu˛ionale. Se arat„ c„ Legea nr. 10/2001
a instituit o procedur„ administrativ„ av‚nd ca obiect
restituirea Ón natur„ a imobilelor preluate Ón mod abuziv, cu
sau f„r„ titlu valabil, de c„tre stat sau de c„tre alte
persoane juridice, Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie
1989, indiferent de destina˛ia lor, iar principiile referitoare la
garantarea propriet„˛ii private se reg„sesc ∫i Ón dispozi˛iile
acestei legi. Prin urmare, Ón opinia Avocatului Poporului,
prevederile legale criticate nu contravin dispozi˛iilor
constitu˛ionale ∫i obliga˛iilor ce decurg din tratatele ∫i
documentele interna˛ionale pe care statul rom‚n ∫i le-a
asumat. Se mai arat„ c„ prevederile art. 17 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale nu sunt incidente Ón cauz„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
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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), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Lege nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, a∫a cum
rezult„ din Óncheierea de sesizare, Ól reprezint„ prevederile
art. 1 alin. (1) ∫i ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod
abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 279 din 4 aprilie 2005.
Ulterior sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale, Legea nr. 10/2001
a fost modificat„ ∫i completat„ prin titlul I al Legii
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i
justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie
2005.
Legea nr. 10/2001 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005. Ca
urmare a republic„rii, art. 21 alin. (1) a devenit art. 22
alin. (1), astfel Ónc‚t, prin prezenta decizie, Curtea urmeaz„
a se pronun˛a asupra art. 1 alin. (1) ∫i art. 22 alin. (1) din
lege, care au urm„torul cuprins:
— Art. 1 alin. (1): îImobilele preluate Ón mod abuziv de
stat, de organiza˛iile cooperatiste sau de orice alte persoane
juridice Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989,
precum ∫i cele preluate de stat Ón baza Legii nr. 139/1940
asupra rechizi˛iilor ∫i nerestituite, se restituie, Ón natur„, Ón
condi˛iile prezentei legi.“;
— Art. 22 alin. (1): îPersoana Óndrept„˛it„ va notifica Ón
termen de 6 luni de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi
persoana juridic„ de˛in„toare, solicit‚nd restituirea Ón natur„ a
imobilului. Œn cazul Ón care sunt solicitate mai multe imobile, se
va face c‚te o notificare pentru fiecare imobil.“
Termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv, cu c‚te
3 luni, prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 109/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 460 din 13 august 2001, ∫i prin Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 145/2001, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 720 din 12 noiembrie
2001.
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
prevederile legale criticate contravin art. 11 ∫i 20 din
Constitu˛ie, raportate la art. 1 din primul Protocol adi˛ional
la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, la art. 17 din aceea∫i Conven˛ie
∫i la art. 17 din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului.
Textele din Constitu˛ie invocate ca fiind Ónc„lcate au
urm„torul con˛inut:
— Art. 11: î(1) Statul rom‚n se oblig„ s„ Óndeplineasc„
Óntocmai ∫i cu bun„-credin˛„ obliga˛iile ce-i revin din tratatele la
care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte
din dreptul intern.
(3) Œn cazul Ón care un tratat la care Rom‚nia urmeaz„ s„
devin„ parte cuprinde dispozi˛ii contrare Constitu˛iei, ratificarea
lui poate avea loc numai dup„ revizuirea Constitu˛iei.“;
— Art. 20: î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile
∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón
concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu
pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.
(2) Dac„ exist„ neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au prioritate
reglement„rile interna˛ionale, cu excep˛ia cazului Ón care
Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai favorabile.“;
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— Art. 1 din primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale prevede: îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are
dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit
de proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale
dreptului interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor
de a adopta legile pe care le consider„ necesare pentru a
reglementa folosin˛a bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii, sau a
amenzilor.“;
— Art. 17 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale stabile∫te c„: îNici o
dispozi˛ie din prezenta conven˛ie nu poate fi interpretat„ ca
implic‚nd, pentru un stat, un grup sau un individ, un drept
oarecare de a desf„∫ura o activitate sau de a Óndeplini un act
ce urm„re∫te distrugerea drepturilor sau a libert„˛ilor
recunoscute de prezenta conven˛ie sau de a aduce limit„ri mai
ample acestor drepturi ∫i libert„˛i dec‚t acelea prev„zute de
aceast„ conven˛ie.“;
— Art. 17 din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor
Omului, invocat, de asemenea, ca fiind Ónc„lcat, prevede:
î1. Orice persoan„ are dreptul la proprietate, at‚t singur„, c‚t
∫i Ón asociere cu al˛ii.
2. Nimeni nu va fi lipsit Ón mod arbitrar de proprietatea sa.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
Œn opinia autoarei excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
prevederile art. 1 alin. (1) ∫i ale art. 22 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001 contravin dispozi˛iilor referitoare la protec˛ia
propriet„˛ii private cuprinse Ón primul Protocol adi˛ional la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale ∫i Ón Declara˛ia Universal„ a Drepturilor
Omului, prin raportare la dispozi˛iile art. 11 din Constitu˛ie —
Dreptul interna˛ional ∫i dreptul intern ∫i la dispozi˛iile art. 20
din Constitu˛ie — Tratatele interna˛ionale privind drepturile
omului. Se arat„ Ón acest sens c„ textele de lege criticate
îlimiteaz„ grav (...) dreptul de proprietate ca drept
fundamental al omului“, deoarece imobilele ce fac obiect
de reglementare al Legii nr. 10/2001 nu pot fi restituite
dec‚t Ón temeiul prevederilor acestei legi.
Analiz‚nd aceste sus˛ineri, Curtea constat„ c„ nu sunt
Óntemeiate, pentru urm„toarele considerente:
Legea nr. 10/2001 este o lege special„ Ón materia
revendic„rii imobiliare, prin care legiuitorul a urm„rit s„
evite perpetuarea st„rii de incertitudine Ón ceea ce prive∫te
situa˛ia juridic„ a imobilelor preluate Ón mod abuziv, cu sau
f„r„ titlu valabil, de c„tre stat sau de c„tre alte persoane
juridice, Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989. Œn
acest scop a fost instituit„, prin art. 21 ∫i urm„toarele din
lege, o procedur„ administrativ„ ce are ca scop restituirea
Ón natur„ a imobilelor — terenuri sau construc˛ii — de c„tre
persoana juridic„ de˛in„toare, prin decizie sau dispozi˛ie
motivat„ a organelor sale de conducere.
Legiuitorul a circumscris exercitarea dreptului la restituire
a imobilelor de respectarea unor termene, cum este ∫i
termenul de 6 luni, prev„zut de art. 22 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001, Ón interiorul c„ruia trebuie trimis„ notificarea
c„tre persoana juridic„ de˛in„toare a imobilului.
Acest termen nu este Óns„ de natur„ s„ aduc„ atingere
dreptului de proprietate privat„, a∫a cum sus˛ine autoarea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, Óntruc‚t Ón jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale, de exemplu Ón Decizia nr. 344 din
18 septembrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 776 din 5 noiembrie 2003, s-a
statuat c„ îrecunoa∫terea sine die a posibilit„˛ii persoanei
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interesate de a declan∫a procedura de recuperare a
imobilelor preluate abuziv de c„tre stat ar fi fost de natur„
s„ genereze un climat de insecuritate juridic„ Ón domeniul
propriet„˛ii imobiliare (...)“.
De altfel, potrivit dispozi˛iilor art. 44 alin. (1) teza a
doua din Constitu˛ie, exercitarea dreptului de proprietate
trebuie s„ se fac„ Ón limitele legii, iar potrivit jurispruden˛ei
Cur˛ii Constitu˛ionale, îlegiuitorul ordinar este competent s„
stabileasc„ cadrul juridic pentru exercitarea atributelor
dreptului de proprietate, Ón accep˛iunea principal„ conferit„
de Constitu˛ie, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ nu vin„ Ón coliziune cu
interesele generale sau cu interesele particulare legitime
ale altor subiecte de drept, instituind limit„ri rezonabile Ón
valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat“.
Aceste considerente Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón
prezenta cauz„, deoarece nu au intervenit elemente de
natur„ a determina o reconsiderare a jurispruden˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale.
Se constat„ a∫adar c„ prevederile legale criticate dau
expresie competen˛ei constitu˛ionale a legiuitorului de a

stabili con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate ∫i nu
sunt de natur„ s„ contravin„ dispozi˛iilor art. 11 ∫i 20 din
Constitu˛ie, cu raportare la art. 1 din primul Protocol
adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale ∫i la art. 17 din Declara˛ia
Universal„ a Drepturilor Omului referitoare la protec˛ia
propriet„˛ii private.
Mai mult, prevederile legale criticate sunt Ón deplin„
concordan˛„ cu art. 1 alin. 2 din primul Protocol adi˛ional
la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, potrivit c„ruia dispozi˛iile referitoare
la protec˛ia propriet„˛ii private înu aduc atingere dreptului
statelor de a adopta legile pe care le consider„ necesare
pentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform interesului
general (...)“.
Curtea constat„ c„ prevederile art. 17 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale referitoare la abuzul de drept nu sunt
incidente Ón cauz„.

Pentru considerentele expuse, 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 prevederilor art. 1 alin. (1) ∫i ale art. 22 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989,
excep˛ie ridicat„ de Lydia Marie Catherine Nicolle Ciure∫ Ón Dosarul nr. 20.722/2004 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia civil„ ∫i de proprietate intelectual„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 25 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Irina Loredana L„p„dat

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea rectific„rii bugetului de venituri ∫i cheltuieli al Oficiului Participa˛iilor Statului
∫i Privatiz„rii Ón Industrie pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, al art. 1 alin. (7) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2001 privind Ónfiin˛area Oficiului Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 552/2001, al art. 51 din Legea
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 2 din
Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condi˛iilor de finan˛are a organiz„rii ∫i func˛ion„rii activit„˛ilor legate de privatiz„rile
derulate prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, al art. 3 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructur„rii ∫i reorganiz„rii agen˛ilor economici din sectorul
produc˛iei de ap„rare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 380/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ rectificarea bugetului de venituri ∫i
cheltuieli aferent activit„˛ii de privatizare al Oficiului
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie pe anul

2005, conform anexei nr. 1, ∫i rectificarea bugetului de
venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005 conform Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor
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sume destinate restructur„rii ∫i reorganiz„rii agen˛ilor
economici din sectorul produc˛iei de ap„rare, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 380/2002, conform
anexei nr. 2.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Oficiului
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie reprezint„
limite maxime, care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri
justificate ∫i numai cu aprobarea Guvernului.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ia bugetului de venituri ∫i
cheltuieli se Ónregistreaz„ nerealiz„ri ale veniturilor totale
aprobate, Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
Industrie va efectua cheltuieli totale propor˛ional cu gradul
de realizare a veniturilor.
Art. 3. — (1) Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii
Ón Industrie re˛ine permanent la dispozi˛ia sa, conform Legii
nr. 399/2002 pentru asigurarea condi˛iilor de finan˛are a
organiz„rii ∫i func˛ion„rii activit„˛ilor legate de privatiz„rile
derulate prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
Industrie, Ón scopul desf„∫ur„rii corespunz„toare a activit„˛ii
sale, din veniturile Óncasate Ón cursul anului 2005, o sum„
reprezent‚nd jum„tate din cuantumul anual al cheltuielilor
prev„zute Ón bugetul s„u de venituri ∫i cheltuieli aferent

5

activit„˛ii de privatizare, precum ∫i diferen˛a dintre veniturile
constituite ∫i cheltuielile efectuate conform Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 169/2001, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 380/2002, Ón vederea utiliz„rii
exclusive pentru restructurarea ∫i reorganizarea operatorilor
economici din sectorul produc˛iei de ap„rare.
(2) Disponibilul, conform Legii nr. 399/2002, pentru anul
2005 se constituie din veniturile Ón lei ∫i Ón valut„ Óncasate
Óncep‚nd cu prima zi lucr„toare a anului 2005.
Art. 4. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
(RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ulterioare.
Art. 5. — Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„
de organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hot„r‚ri.
Art. 6. — Anexele nr. 1 ∫i 2*) fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.423.
*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.
ANEXA Nr. 1

OFICIUL PARTICIPAﬁIILOR STATULUI
™I PRIVATIZ√RII ŒN INDUSTRIE
BUGETUL DE VENITURI ™I CHELTUIELI
aferent activit„˛ii de privatizare, rectificat pe anul 2005
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ANEXA Nr. 2

OFICIUL PARTICIPAﬁIILOR STATULUI
™I PRIVATIZ√RII ŒN INDUSTRIE
BUGETUL DE VENITURI ™I CHELTUIELI
conform Legii nr. 380/2002, rectificat pe anul 2005

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale Ón domeniul public al ora∫ului Lipova
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Lipova, jude˛ul Arad
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 2 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor imobile, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale Ón domeniul public al ora∫ului
Lipova ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului

Lipova, Ón vederea amenaj„rii de spa˛ii destinate func˛ion„rii
serviciilor publice comunitare.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.424.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale Ón domeniul public al ora∫ului Lipova ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Lipova,
jude˛ul Arad
Locul unde sunt situate
imobilele

Ora∫ul Lipova,
jude˛ul Arad,
str. Nicolae B„lcescu
nr. 33

Persoana juridic„
Persoana juridic„
de la care se transmit imobilele la care se transmit imobilele

Statul rom‚n,
Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Direc˛ia
pentru Agricultur„
∫i Dezvoltare Rural„
Arad — Unitatea
fitosanitar„

Ora∫ul Lipova,
Consiliul Local
al Ora∫ului Lipova,
jude˛ul Arad

Caracteristicile tehnice
ale imobilelor

Corp cl„dire
— suprafa˛a
— suprafa˛a
— suprafa˛a
Magazie, un
— suprafa˛a
— suprafa˛a

I:
construit„ = 82 m2;
desf„∫urat„ = 82 m2;
cur˛ii = 461 m2.
corp:
construit„ = 41 m2;
desf„∫urat„ = 41 m2.

Num„rul de inventar
∫i codul de clasificare
atribuite de Ministerul
Finan˛elor Publice

Nr. M.F.P. 27.571
Cod de clasificare
8.29.06
Nr. M.F.P. 27.572
Cod de clasificare
8.29.06

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al jude˛ului Suceava
∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul
public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale Ón domeniul public al jude˛ului Suceava ∫i Ón
administrarea Consiliului Jude˛ean Suceava.
(2) Consiliul Jude˛ean Suceava va asigura, cu titlu
gratuit, pe toat„ durata existen˛ei construc˛iei prev„zute la
alin. (1), spa˛iile necesare desf„∫ur„rii activit„˛ilor proprii
Biroului Informare-Recrutare Suceava, Asocia˛iei Na˛ionale a
Veteranilor de R„zboi ∫i Centrului Militar Jude˛ean
Suceava.

Art. 2. — Predarea-primirea p„r˛ii din imobilul prev„zut
la art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.704/2004 privind
transmiterea unor construc˛ii, investi˛ii Ón curs, din domeniul
privat al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale Ón domeniul public al jude˛ului Suceava ∫i Ón
administrarea Consiliului Jude˛ean Suceava, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 968 din
21 octombrie 2004.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.426.
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ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii din imobilul care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al jude˛ului Suceava ∫i Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean Suceava

Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Municipiul Suceava,
str. Alexandru cel Bun
nr. 45D,
jude˛ul Suceava

Persoana juridic„ de la
care
se transmite imobilul

Statul rom‚n —
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor aflate
Ón administrarea Ministerului
Persoana juridic„
la care se transmite imobilul Ap„r„rii Na˛ionale, care alc„tuiesc
domeniul public
al statului

Jude˛ul Suceava,
Consiliul Jude˛ean
Suceava

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— imobil 3.205 (par˛ial) — Suprafa˛a construit„ (corp A+B) =
— cod 8.29.09
1.180 m2
— nr. M.F. 106.866
— Suprafa˛a desf„∫urat„
(corp A+B) = 6.678 m2
— Suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 3.765 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al ora∫ului Teiu∫ ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Ora∫ului Teiu∫, jude˛ul Alba
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al ora∫ului Teiu∫ ∫i Ón administrarea

Consiliului Local al Ora∫ului Teiu∫, jude˛ul Alba.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.427.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al ora∫ului Teiu∫ ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Teiu∫, jude˛ul Alba

Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Ora∫ul Teiu∫,
cartier Co∫lariu,
jude˛ul Alba

Persoana juridic„ de la
care
se transmite imobilul

Statul rom‚n —
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor aflate
Ón administrarea Ministerului
Persoana juridic„
la care se transmite imobilul Ap„r„rii Na˛ionale, care alc„tuiesc
domeniul public
al statului

Ora∫ul Teiu∫,
jude˛ul Alba —
Consiliul Local
al Ora∫ului Teiu∫

— imobil 1.564
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 104.003

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— Suprafa˛a construit„ = 1.884 m2
— Suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.884 m2
— Suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 25.736 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al municipiului Reghin
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Reghin, jude˛ul Mure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón

domeniul

public

al

municipiului

Reghin

∫i

Ón

administrarea Consiliului Local al Municipiului Reghin,
jude˛ul Mure∫.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
prevederilor art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.428.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al municipiului Reghin ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Reghin, jude˛ul Mure∫

Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Municipiul Reghin,
jude˛ul Mure∫

Persoana juridic„ de la
care
se transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor aflate
Persoana juridic„
Ón administrarea Ministerului
la care se transmite imobilul Ap„r„rii Na˛ionale, care alc„tuiesc
domeniul public
al statului

Municipiul Reghin,
jude˛ul Mure∫,
Consiliul Local
al Municipiului Reghin

— imobil 1675
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 104051

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— suprafa˛a construit„ = 4.060 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 4.060 m2
— suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 374.262 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al municipiului Slatina ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Slatina, jude˛ul Olt
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al

statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al municipiului Slatina ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Slatina, jude˛ul Olt.
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interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.429.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al municipiului Slatina ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, jude˛ul Olt

Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Municipiul Slatina,
jude˛ul Olt

Persoana juridic„ de la
care
se transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor aflate
Ón administrarea Ministerului
Persoana juridic„
la care se transmite imobilul Ap„r„rii Na˛ionale, care alc„tuiesc
domeniul public
al statului

Municipiul Slatina,
Consiliul Local al
Municipiului Slatina,
jude˛ul Olt

— imobil 3154
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 103924

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a total„ a terenului =
= 403.973 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al ora∫ului Covasna ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Ora∫ului Covasna, jude˛ul Covasna
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al ora∫ului Covasna ∫i Ón administrarea

Consiliului Local al Ora∫ului Covasna, jude˛ul Covasna.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.430.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.056/26.XI.2005
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
domeniul public al ora∫ului Covasna ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Covasna, jude˛ul Covasna

Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Ora∫ul Covasna,
jude˛ul Covasna

Persoana juridic„ de la
care
se transmite imobilul

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor aflate
Ón administrarea Ministerului
Persoana juridic„
la care se transmite imobilul Ap„r„rii Na˛ionale, care alc„tuiesc
domeniul public
al statului

Statul rom‚n —
Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale

Ora∫ul Covasna —
Consiliul Local
al Ora∫ului Covasna,
jude˛ul Covasna

— imobil 3021
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 104004

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— suprafa˛a construit„ = 48 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 96 m2
— suprafa˛a terenului, inclusiv
construc˛iile = 60.050 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al municipiului Satu Mare
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, jude˛ul Satu Mare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, situat Ón municipiul Satu Mare, jude˛ul Satu Mare,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public
al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor Ón domeniul public al municipiului Satu Mare ∫i
Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
jude˛ul Satu Mare, Ón vederea construirii obiectivului îGaraj

pompieri“ din cadrul investi˛iei îPasaj superior rutier pe
Str. Fabricii Ón municipiul Satu Mare“.
(2) Dup„ finalizarea construc˛iei, aceasta ∫i terenul
aferent vor fi retransmise Ón domeniul public al statului ∫i Ón
administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.
Art. 2. — Predarea-preluarea p„r˛ii din imobil transmise
potrivit art. 1 se va face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.433.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii din imobil care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor Ón domeniul public al municipiului Satu Mare ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului
Satu Mare, jude˛ul Satu Mare
Locul unde este situat
imobilul

Municipiul Satu Mare,
Str. Fabricii nr. 35,
jude˛ul Satu Mare

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor —
Inspectoratul pentru
Situa˛ii de Urgen˛„îSome∫“
al jude˛ului Satu Mare

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Municipiul Satu Mare,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Satu Mare,
jude˛ul Satu Mare

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Pozi˛ia din inventarul
bunurilor apar˛in‚nd
domeniului public
al statului

Suprafa˛a terenului = 724 m2 Nr. M.F.P. 28091
Nr. cadastral 3182/39
par˛ial
Suprafa˛a terenului = 270 m2
Nr. cadastral 3182/18
Suprafa˛a total„ a terenului =
= 994 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei B„neasa
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei B„neasa, jude˛ul Giurgiu
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei B„neasa ∫i Ón administrarea

Consiliului Local al Comunei B„neasa, jude˛ul Giurgiu.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.434.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei B„neasa ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei B„neasa, jude˛ul Giurgiu

Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Comuna B„neasa,
jude˛ul Giurgiu

Persoana juridic„ de la
care
se transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor aflate
Ón administrarea Ministerului
Persoana juridic„
la care se transmite imobilul Ap„r„rii Na˛ionale, care alc„tuiesc
domeniul public
al statului

Comuna B„neasa,
Consiliul Local al
Comunei B„neasa,
jude˛ul Giurgiu

— imobil 3013
— cod. 8.29.09
— nr. M.F. 103764

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 2.019,36 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005 din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de
92,09 mii lei (RON), la capitolul 55.01 îOrdine public„ ∫i
siguran˛„ na˛ional„“, titlul 02 îCheltuieli de personal“ —
48,69 mii lei (RON) ∫i titlul 20 îCheltuieli materiale ∫i

servicii“ — 43,40 mii lei (RON), pentru acoperirea costurilor
aferente particip„rii a 4 reprezentan˛i ai Inspectoratului
General al Poli˛iei de Frontier„ la misiunea de asisten˛„ a
Uniunii Europene, la punctul de trecere a frontierei de la
Rafah dintre F‚∫ia Gaza ∫i Egipt, Ón perioada 24 noiembrie
2005—31 decembrie 2005.
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(2) Detalierea cheltuielilor este prezentat„ Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i

Ón

volumul

∫i

structura

bugetului

Ministerului

Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2005.
Nr. 1.454.

ANEX√
DETALIEREA

cheltuielilor pentru participarea a 4 reprezentan˛i ai Inspectoratului General al Poli˛iei de Frontier„ Rom‚ne
din cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor al Rom‚niei la misiunea de asisten˛„ a Uniunii Europene,
la punctul de trecere a frontierei de la Rafah (dintre F‚∫ia Gaza ∫i Egipt), Ón perioada
24 noiembrie 2005—1 decembrie 2006, pentru anul 2005
Natura cheltuielilor

2005

Drepturi b„ne∫ti pentru diurn„ (38 de zile x 87,75 x 4)
Cheltuieli de echipare ∫i dotare pentru 4 poli˛i∫ti de frontier„ participan˛i
Cheltuieli cu asigurarea de s„n„tate (24 noiembrie 2005—1 decembrie 2006)
Cheltuieli cu transportul interna˛ional (1/2005)
T O T A L:

euro
mii lei
euro
mii lei
euro
mii lei
euro
mii lei

13.338
48,690
9.954,18
36,333
1.076,49
3,928
860,00
3,139

euro
mii lei

25.228,67
92,090

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind
trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1)
lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i al Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„
20.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical
str„in„tate, t‚n„rului Isachi Paul Iulian Ón v‚rst„ de
ani, din municipiul Ia∫i, Str. Vitejilor nr. 8—10, bl. SC—13,
2, ap. 9, jude˛ul Ia∫i.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei prin
Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
Jude˛ului Ia∫i, la cursul de schimb valutar al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„
efectu„rii deschiderii de credite bugetare.
de
Ón
17
et.

(3) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea
tratamentului chirurgical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
Jude˛ului Ia∫i c„tre Direc˛ia de S„n„tate Public„ a Jude˛ului
Ia∫i, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de
S„n„tate Public„ a Jude˛ului Ia∫i, care va efectua plata ∫i
va certifica documentele financiar-contabile prezentate de
furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2005.
Nr. 1.455.

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR
™I DEZVOLT√RII RURALE
Nr. 1.050 din 12 octombrie 2005

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√
VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
Nr. 97 din 7 octombrie 2005

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.145 din 27 octombrie 2005

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ PENTRU
PROTECﬁIA CONSUMATORILOR
Nr. 505 din 8 noiembrie 2005

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
privind anumi˛i contaminan˛i din alimentele de origine animal„ ∫i nonanimal„
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 40.796 din 26 august 2005, Óntocmit de Direc˛ia general„ siguran˛a alimentelor
din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguran˛a alimentelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
˛in‚nd cont de prevederile art. 63 lit. d), i) ∫i m) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activit„˛ii sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 3 alin. (1)—(3), precum ∫i ale art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor
din subordinea acesteia,
Ón temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor
emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ ∫i
pentru siguran˛a alimentelor privind anumi˛i contaminan˛i din
alimentele de origine animal„ ∫i nonanimal„, prev„zut„ Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, Ón colaborare cu autorit„˛ile
abilitate implicate, prev„zute Ón Legea nr. 150/2004 privind
siguran˛a alimentelor, modificat„ ∫i completat„ prin Legea
nr. 412/2004, controleaz„ modul de Óndeplinire a
prevederilor anexei nr. I la norma sanitar„ veterinar„ ∫i
pentru siguran˛a alimentelor ∫i ia m„surile ce se impun,
conform limitelor legale de competen˛„.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, Ón colaborare cu autorit„˛ile abilitate
implicate, ia m„surile necesare pentru ca metodele de
prelevare a probelor Ón vederea efectu„rii controlului oficial
al limitelor contaminan˛ilor pentru produsele prev„zute Ón
anexele nr. II—IX la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor s„ fie Ón conformitate cu prevederile
din aceste anexe.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, Ón colaborare cu autorit„˛ile abilitate
implicate, ia m„surile necesare pentru ca preg„tirea
probelor, metodelor de analiz„ ∫i criteriile de performan˛„
pentru metodele de analiz„, prev„zute Ón anexele nr. II—IX

la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor
s„ fie Ón conformitate cu prevederile din aceste anexe.
Art. 3. — (1) Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón
termen de 30 de zile de la data public„rii.
(2) La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin se
abrog„ Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 84/91/2002
pentru aprobarea Normelor privind contaminan˛ii din
alimente, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 255 din 16 aprilie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 141/2004 privind aprobarea Normei sanitare
veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor privind anumi˛i
contaminan˛i din alimentele de origine animal„ ∫i
nonanimal„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 107 ∫i nr. 107 bis din 2 februarie 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Prezentul ordin preia prevederile Regulamentului
Comisiei 466/2001, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L77, amendat prin Regulamentul Consiliului
2.375/2001/CE, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L321, Regulamentul Comisiei 221/2003/CE,
publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L37,

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.056 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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Regulamentul Comisiei 257/2002/CE, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L41, Regulamentul Comisiei
472/2002/CE, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L75, Regulamentul Comisiei 563/2002/CE,
publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L86,
Regulamentul Comisiei 1.425/2003/CE, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L203, Regulamentul
Comisiei 2.174/2003/CE, publicat Ón Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L326, Regulamentul Comisiei
242/2004/CE, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L42, Regulamentul Comisiei 455/2004/CE,
publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L74,
Regulamentul Comisiei Europene 655/2004/CE, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L104, Regulamentul
Comisiei Europene 683/2004/CE, publicat Ón Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L106, Regulamentul Comisiei
Europene 684/2004/CE, publicat Ón Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L106, Regulamentul Comisiei 78/2005,
publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L16,
Regulamentul Comisiei 123/2005, publicat Ón Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L25, Regulamentul Comisiei
208/2005, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L34, Regulamenul Comisiei 856/2005, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L143, Actul referitor
la condi˛iile de aderare a Republicii Cehia, Republicii
Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii
Lituania, Republicii Ungaria, Republicii Malta, Republicii
Polonia, Republicii Slovenia ∫i Republicii Slovacia ∫i
modificarea tratatelor de fondare a Uniunii Europene ∫i
corectat prin corrigendum-urile publicate Ón Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene nr. L313, L80 ∫i L155, precum ∫i ale
Regulamentului Consiliului nr. 315/93, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L37, amendat prin
Regulamentul Consiliului nr. 1.882/2003, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L284; Directivei 1998/53/EC,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L201,
amendat„ prin directivele nr. 2002/27/EC, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L75, nr. 2003/121,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L332,
∫i nr. 2004/43/EC, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L113; Directivei 2002/26/EC, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L75, amendat„ prin
Directiva 2004/43/EC, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L113, ∫i prin Directiva Comisiei 2005/5/EC,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L27;
Directivei 2003/78/EC, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L203; Directivei 2005/38/EC, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L143; Directivei
2001/22/EC, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L77, amendat„ prin Directiva 2001/873,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L325 ∫i
prin Directiva 2005/4/EC, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L19; Directivei 2002/69/EC, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L209, amendat„
prin Directiva 2004/44/CE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L133; Directivei 2004/16/EC, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L42, ∫i Directivei
2005/10/EC, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L34.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Ion Agafi˛ei,
secretar de stat

Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
C„t„lin Florin Teodorescu,
secretar de stat
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