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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3732 ∫i art. 5805 din Codul de

procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Traian Enoiu Besliu ∫i
Carmen Enoiu Besliu Ón Dosarul nr. 775/2005 al
Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal se prezint„ autorii excep˛iei, personal
∫i asista˛i de avocat Raluca Bejan, lipsind celelalte p„r˛i,
fa˛„ de care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Ap„r„torul autorilor excep˛iei contest„ instituirea
interven˛iei militare Ón cadrul procedurii de executare silit„
a unei hot„r‚ri judec„tore∫ti civile, ca regul„ general„,
l„sat„ la aprecierea unei entit„˛i insuficient definite,
respectiv executorul judec„toresc. Interven˛ia îmanu militari“,
la simpla apreciere a executorului privat, Ónl„tur„ de plano
egalitatea dintre creditor ∫i debitor Ón fa˛a legii ∫i a justi˛iei,
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favoriz‚nd acea parte care are suficiente resurse financiare
pentru a suporta cheltuielile execut„rii. Œn consecin˛„,
solicit„ Cur˛ii admiterea excep˛iei ∫i constatarea
neconstitu˛ionalit„˛ii textului de lege criticat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ nu exist„ nici o contrarietate Óntre
dispozi˛ia criticat„ ∫i Legea fundamental„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 7 iunie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 775/2005, Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia civil„ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 3732 ∫i art. 5805 din Codul de procedur„
civil„, excep˛ie ridicat„ de Traian Enoiu Besliu ∫i Carmen
Enoiu Besliu.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile legale criticate contravin
prevederilor constitu˛ionale ale art. 1 alin. (3), art. 16
alin. (2), art. 44 alin. (2), art. 49 ∫i art. 55 alin. (2), prin
aceea c„ permit interven˛ia agen˛ilor for˛ei publice militare
la executarea silit„ imobiliar„, îatunci c‚nd executorul
judec„toresc consider„ necesar“, f„r„ a preciza condi˛iile ∫i
limitele acestei particip„ri ∫i f„r„ a defini no˛iunea de
îrezisten˛„ fizic„“. Reglement„rile criticate fac posibil„
interven˛ia nejustificat„ a for˛ei publice militare Ómpotriva
civililor, p„trunderea cu for˛a Ón imobilele proprietate privat„,
f„r„ s„ existe o minim„ posibilitate legal„ de control
Ónaintea unei astfel de execut„ri violente ∫i o minim„ cale
de prevenire a abuzului Ómpotriva persoanelor aflate Ón
dificultate. Exercitarea for˛ei publice militare la cererea
discre˛ionar„ a unui executor judec„toresc privat reprezint„
un abuz de autoritate care atac„ demnitatea cet„˛eanului
∫i drepturile lui fundamentale, dreptul de proprietate ∫i
egalitatea Ón fa˛a legii.
Recurgerea la for˛a public„ militar„ nu poate constitui
un demers obi∫nuit de care se poate prevala executorul
judec„toresc Ón Óndeplinirea misiunii sale civile, private, Ón
orice circumstan˛e. Aceasta trebuie s„ intervin„ nu ca
regul„, ci Ón mod excep˛ional, Ón cazuri bine definite de
lege, Ón concordan˛„ cu reglement„rile referitoare la
ocrotirea familiei, a copilului ∫i cele privind organizarea ∫i
disciplina militar„.
Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, textele de lege
criticate fiind Ón deplin„ concordan˛„ cu prevederile
constitu˛ionale invocate de autorii excep˛iei.
Œn conformitate cu dispozi˛iile 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 de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ textele de lege
criticate dau expresie dispozi˛iilor art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, care prev„d c„ reglementarea procedurii de
judecat„ se face prin lege, legiuitorul av‚nd libertate
deplin„ de a statua Ón astfel de domenii. Dat„ fiind
importan˛a execut„rii silite, faz„ a procesului civil Ón care
are loc realizarea efectiv„ a dreptului reclamantului, este
evident c„ aceast„ procedur„ nu poate fi l„sat„ la
dispozi˛ia debitorului. F„r„ regulile precise ale procedurii
execut„rii silite, Ón cadrul c„reia executorul judec„toresc,
Ónvestit de lege s„ Óndeplineasc„ un serviciu de interes

public, trebuie s„ ia toate m„surile pentru a asigura
executarea hot„r‚rii judec„tore∫ti ∫i a altor titluri executorii
Ón strict„ conformitate cu legea, drepturile recunoscute
creditorului ar r„m‚ne irealizabile.
Œn aceast„ faz„ procesual„, ap„rarea drepturilor ∫i
intereselor legitime ale creditorului urm„ritor ∫i ale
debitorului urm„rit este asigurat„ de controlul instan˛ei
asupra Óntregii execut„ri, control care func˛ioneaz„, printre
altele, prin mecanismul contesta˛iei la executare.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, normele cuprinse Ón
textele de lege criticate oferind posibilitatea organului de
executare de a-∫i Óndeplini Ón mod efectiv obliga˛iile ce Ói
revin prin lege. Astfel, dispozi˛iile referitoare la ob˛inerea
concursului organelor de poli˛ie, al jandarmeriei sau al altor
agen˛i ai for˛ei publice, de c„tre executorul judec„toresc,
atunci c‚nd acesta consider„ necesar, nu con˛in norme
contrare principiului egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i nu
Óncalc„ principiul suprema˛iei Constitu˛iei sau valorile
supreme ale statului rom‚n.
Œn plus, stabilirea competen˛ei ∫i procedurii de judecat„
reprezint„ atributul exclusiv al legiuitorului, dispozi˛iile legale
criticate fiind Ón deplin„ concordan˛„ cu art. 126 alin. (2)
din Constitu˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
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„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, a∫a cum a
fost re˛inut de instan˛a judec„toreasc„, Ól constituie
dispozi˛iile art. 3732 ∫i art. 5805 din Codul de procedur„
civil„, dispozi˛ii care au urm„torul con˛inut:
— Art. 3732: îŒn cazurile prev„zute de lege, precum ∫i
atunci c‚nd executorul judec„toresc consider„ necesar,
organele de poli˛ie, jandarmerie sau al˛i agen˛i ai for˛ei publice,
dup„ caz, sunt obliga˛i s„-i acorde concursul la Óndeplinirea
efectiv„ a execut„rii silite.
La cererea instan˛ei de executare sau a executorului
judec„toresc cei care datoreaz„ sume de bani debitorului
urm„rit ori de˛in bunuri ale acestuia, supuse urm„ririi potrivit
legii, au datoria s„ dea informa˛iile necesare pentru efectuarea
execut„rii.
De asemenea, la cererea instan˛ei de executare sau a
executorului judec„toresc institu˛iile, b„ncile ∫i orice alte
persoane sunt obligate s„-i comunice de Óndat„, Ón scris, datele
∫i informa˛iile necesare realiz„rii execut„rii silite, chiar dac„
prin legi speciale se dispune altfel. La cererea executorului sau
a p„r˛ii interesate instan˛a de executare poate lua m„surile
prev„zute de art. 1081 alin. 1 pct. 2 lit. f) ∫i de art. 1083.
Instan˛a de executare ∫i executorul judec„toresc sunt
obliga˛i s„ asigure secretul informa˛iilor primite, dac„ legea nu
prevede altfel.“;
— Art. 5805: îŒn cazurile prev„zute de art. 5802 ∫i 5804,
dac„ debitorul se opune la executarea obliga˛iei de c„tre
creditor, acesta va putea ob˛ine, prin intermediul executorului
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judec„toresc, concursul organelor de poli˛ie, jandarmerie sau
al altor agen˛i ai for˛ei publice, dup„ caz.“
Autorii excep˛iei sus˛in c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale cuprinse Ón:
— Art. 1 alin. (3): îRom‚nia este stat de drept,
democratic ∫i social, Ón care demnitatea omului, drepturile ∫i
libert„˛ile cet„˛enilor, libera dezvoltare a personalit„˛ii umane,
dreptatea ∫i pluralismul politic reprezint„ valori supreme, Ón
spiritul tradi˛iilor democratice ale poporului rom‚n ∫i idealurilor
Revolu˛iei din decembrie 1989, ∫i sunt garantate.“;
— Art. 16 alin. (2): îNimeni nu este mai presus de lege.“;
— Art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i: îProprietatea privat„ este
garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod egal de lege, indiferent de titular.“;
— Art. 49 alin. (1): îCopiii ∫i tinerii se bucur„ de un regim
special de protec˛ie ∫i de asisten˛„ Ón realizarea drepturilor
lor.“;
— Art. 55 alin. (2): îCondi˛iile privind Óndeplinirea
Óndatoririlor militare se stabilesc prin lege organic„.“
Curtea constat„ c„ dispozi˛iile art. 3732 din Codul de
procedur„ civil„ reprezint„ reguli cu caracter general
privitoare la modul de realizare a execut„rii silite ∫i sunt
statornicite de legiuitor pentru a-i crea organului de
executare posibilitatea efectiv„ de a-∫i Óndeplini obliga˛iile
ce Ói revin. Œn acest scop, Ón cazurile prev„zute de lege ∫i
atunci c‚nd executorul judec„toresc consider„ necesar,
organele de poli˛ie, jandarmerie sau al˛i agen˛i ai for˛ei
publice, dup„ caz, sunt obliga˛i s„-i acorde concursul la
Óndeplinirea efectiv„ a execut„rii silite. Instituirea unei astfel
de reguli a fost necesar„, Óntruc‚t, Ón practic„, exist„
situa˛ii Ón care debitorul obliga˛iei supuse execut„rii se
opune efectu„rii actelor de urm„rire silit„, concursul
autorit„˛ilor publice fiind Óntr-un atare caz indispensabil.
Dispozi˛iile art. 580 5 din Codul de procedur„ civil„
consacr„ o aplicare particular„ a principiului general
prev„zut de art. 3732 alin. 1 din cod ∫i d„ posibilitatea
creditorului de a ob˛ine, prin intermediul executorului
judec„toresc, concursul autorit„˛ilor publice, Ón cazul Ón care
debitorul refuz„ s„ Óndeplineasc„ o obliga˛ie de a face sau
de a nu face cuprins„ Óntr-un titlu executoriu.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, Ón condi˛iile Ón care, potrivit art. 1 alin. (3) din
Constitu˛ie, invocat de autorii criticii drept text de referin˛„
Ón motivarea excep˛iei, drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor
sunt garantate, posibilitatea recunoscut„ executorului
judec„toresc de a apela, Ón caz de nevoie, la concursul
agen˛ilor for˛ei publice pentru Óndeplinirea efectiv„ a
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execut„rii silite, a∫adar pentru asigurarea realiz„rii dreptului
recunoscut creditorului, printr-un titlu executoriu, nu relev„,
Ón sine, nici un fine de neconstitu˛ionalitate.
Curtea nu poate re˛ine nici nesocotirea principiului
egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii, textele de lege
reprezent‚nd exclusiv o garan˛ie a asigur„rii echilibrului
Óntre persoane cu interese contrare, prin determinarea
cadrului legal de exercitare a drepturilor lor legitime.
Nici critica de neconstitu˛ionalitate a textelor de lege Ón
raport cu art. 44 din Constitu˛ie, cu referire la garantarea
dreptului de proprietate privat„, nu este Óntemeiat„, Óntruc‚t,
prin executarea silit„ a unei obliga˛ii de a face, respectiv
de a preda un bun imobil, rezultat„ dintr-un titlu executoriu
emis conform legii, se asigur„ realizarea drepturilor legale
ale creditorului. Stabilirea con˛inutului ∫i limitelor dreptului
de proprietate — c„rora li se subsumeaz„ reglement„rile
Ón cauz„ — implic„, Ón mod necesar, o restr‚ngere a
exerci˛iului s„u Ón considerarea drepturilor ∫i intereselor
altor persoane. Departe de a constitui o atingere a
dreptului subiectiv Ón sine, asemenea reglement„ri creeaz„
condi˛iile indispensabile valorific„rii acestuia. Œn consecin˛„,
art. 3732 ∫i art. 5805 din Codul de procedur„ civil„ nu
numai c„ nu contravin prevederilor constitu˛ionale invocate,
ci, dimpotriv„, dau expresie principiului garant„rii dreptului
de proprietate privat„.
Œmprejurarea c„, Ón practic„, activitatea organelor de
poli˛ie, jandarmerie sau a altor agen˛i ai for˛ei publice
poate genera abuzuri nu poate fi convertit„ — a∫a cum
Óncearc„ autorii excep˛iei — Óntr-un argument Ón sus˛inerea
neconstitu˛ionalit„˛ii reglement„rii supuse controlului. Dac„
Ómpotriva unor eventuale abuzuri cel astfel v„t„mat are la
dispozi˛ie mijloace ∫i c„i legale de ripost„, renun˛area la
posibilitatea recunoscut„ executorului de a apela la for˛a
coercitiv„ a statului, ori condi˛ionarea particip„rii acesteia la
executarea silit„ de un control prealabil (dificil dac„ nu
chiar imposibil de realizat, dac„ se are Ón vedere c„, de
cele mai multe ori, participarea agen˛ilor for˛ei publice are
un rol disuasiv ∫i deci preventiv), ar lipsi practic de
con˛inut Ónsu∫i conceptul de executare silit„, realizarea
dreptului fiind posibil„ doar Ón m„sura Ón care debitorul
∫i-ar executa obliga˛ia de bun„voie.
Fa˛„ de obiectul de reglementare al normelor deduse
controlului de constitu˛ionalitate, Curtea constat„ c„ art. 49
alin. (1) ∫i art. 55 alin. (2) din Constitu˛ie nu au relevan˛„
Ón sus˛inerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.

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, 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. 3732 ∫i art. 5805 din Codul de procedur„ civil„
ridicat„ de Traian Enoiu Besliu ∫i Carmen Enoiu Besliu Ón Dosarul nr. 775/2005 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 18 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
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ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub form„ de Ómprumut, a unor cantit„˛i
de combustibil pentru Societatea Comercial„ de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice
îTermoelectrica“ — S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari ∫i Turceni,
Regia Autonom„ pentru Activit„˛i Nucleare — Sucursala îROMAG-TERMO“ ∫i centralele termice
∫i electrice de termoficare aflate Ón administrarea consiliilor jude˛ene ∫i locale
Œntruc‚t capacitatea util„ real„ de stocare din centrale este ocupat„ Ón propor˛ie de 70% c„rbune, respectiv 50%
p„cur„, de stocurile rezerv„ de stat, astfel Ónc‚t capacit„˛ile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigur„rii
unei func˛ion„ri Ón bune condi˛ii pe perioada de iarn„,
av‚nd Ón vedere faptul c„ pornirea instala˛iilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a popula˛iei,
precum ∫i cre∫terea consumului de energie electric„ pe perioada iernii vor determina cre∫terea consumurilor medii zilnice
∫i lunare de c„rbune ∫i p„cur„, afect‚nd astfel procesul de aprovizionare cu combustibili,
˛in‚nd cont c„ necesitatea asigur„rii consumului de energie electric„, precum ∫i a agentului termic pentru
popula˛ie pentru perioada friguroas„ constituie o situa˛ie extraordinar„ ∫i vizeaz„ interesul general ∫i imediat,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2
din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se aprob„
scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de Ómprumut, pe
termen de 180 de zile, a cantit„˛ilor de 3.494.752,82 tone
c„rbune energetic ∫i 197.305,12 tone p„cur„, prev„zute Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta ordonan˛„
de urgen˛„, care vor fi acordate Societ„˛ii Comerciale de
Producere a Energiei Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ —
S.A., filialelor sale: Societatea Comercial„ îElectrocentrale“
Deva — S.A., Societatea Comercial„ îElectrocentrale“
Bucure∫ti — S.A. ∫i Societatea Comercial„ îElectrocentrale“
Gala˛i — S.A., Complexului Energetic Turceni, Complexului
Energetic Rovinari, Complexului Energetic Craiova, Regiei
Autonome pentru Activit„˛i Nucleare — Sucursala îROMAGTERMO“ ∫i centralelor termice ∫i electrice de termoficare
aflate Ón administrarea consiliilor jude˛ene ∫i locale.

Art. 2. — (1) Œn cazul nerestituirii Ómprumutului prev„zut
la art. 1 ∫i dup„ aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din
Legea nr. 82/1992, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor
de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor
calculate la pre˛urile pie˛ei, Ón care accizele vor fi
eviden˛iate distinct, exigibilitatea taxei pe valoarea ad„ugat„
lu‚nd na∫tere la Óncasarea acestora.
(2) P‚n„ la dezd„unarea integral„ a Administra˛iei
Na˛ionale a Rezervelor de Stat, societ„˛ile comerciale
debitoare vor suporta penalit„˛i de Ónt‚rziere la plat„, la
nivelul celor prev„zute de lege pentru crean˛ele bugetare,
precum ∫i nivelul dob‚nzii pie˛ei percepute pe toat„
perioada derul„rii Ómprumutului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Victor Paul Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2005.
Nr. 168.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√

DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind modificarea componen˛ei Comisiei Na˛ionale de Promovare a Ocup„rii For˛ei de Munc„
Av‚nd Ón vedere propunerea formulat„ de Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei prin Memorandumul
nr. 6.380/GB din 23 noiembrie 2005,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 107 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur„rilor pentru
∫omaj ∫i stimularea ocup„rii for˛ei de munc„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, componen˛a Comisiei Na˛ionale de
Promovare a Ocup„rii For˛ei de Munc„, stabilit„ prin

Decizia primului-ministru nr. 72 din 23 mai 2002, cu
modific„rile ulterioare, este cea prev„zut„ Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 6 decembrie 2005.
Nr. 495.
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ANEX√
COMPONENﬁA

Comisiei Na˛ionale de Promovare a Ocup„rii For˛ei de Munc„
1. Domnul D„nu˛ Apetrei — secretar de stat — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale;
2. Doamna Lucia Ana Varga — secretar de stat — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor;
3. Doamna Cecilia Rodica Paloma Petrescu — secretar de stat — Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii;
4. Domnul Septimiu Buza∫u — secretar de stat — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului;
5. Domnul Liviu Radu — secretar de stat — Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor;
6. Domnul Nicolae Ivan — secretar de stat — Ministerul Finan˛elor Publice;
7. Domnul Ionel Man˛og — secretar de stat — Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului;
8. Domnul Adrian Cioc„nea — secretar de stat — Ministerul Integr„rii Europene;
9. Domnul Silviu Bian — secretar de stat — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de
Munc„;
10. Domnul Eugen Blaga — director — Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei;
11. Domnul Gabriel N„stase — vicepre∫edinte — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici
∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie;
12. Domnul Dumitru Costin — pre∫edinte — Blocul Na˛ional Sindical;
13. Domnul Ion Popescu — pre∫edinte — Confedera˛ia Sindical„ Na˛ional„ îMeridian“;
14. Domnul Iacob Baciu — pre∫edinte — Confedera˛ia Sindicatelor Democratice din Rom‚nia;
15. Domnul Marius Petcu — pre∫edinte — Confedera˛ia Na˛ional„ a Sindicatelor Libere din
Rom‚nia — Fr„˛ia;
16. Domnul Bogdan Iuliu Hossu — pre∫edinte — Confedera˛ia Na˛ional„ a Sindicatelor
îCartel Alfa“;
17. Domnul Costache Florian — pre∫edinte — Patronatul Na˛ional Rom‚n;
18. Domnul Mihai C‚rciog — pre∫edinte — Consiliul Na˛ional al Patronatului Rom‚n;
19. Domnul Silviu Opri∫ — pre∫edinte executiv — Confedera˛ia Patronal„ din Industria
Rom‚niei;
20. Doamna Irina Manole — prim-vicepre∫edinte — Uniunea General„ a Industria∫ilor din
Rom‚nia — 1903;
21. Domnul Ovidiu Nicolescu — pre∫edinte — Consiliul Na˛ional al Œntreprinderilor Private
Mici ∫i Mijlocii din Rom‚nia;
22. Domnul Marcel Florescu — pre∫edinte — Asocia˛ia Na˛ional„ a Antreprenorilor de
Construc˛ii;
23. Domnul Dinu Patriciu — pre∫edinte — Confedera˛ia Na˛ional„ a Patronatului Rom‚n;
24. Domnul ™tefan Varfalvi — pre∫edinte executiv — Uniunea General„ a Industria∫ilor din
Rom‚nia;
25. Domnul Gheorghe Naghiu — pre∫edinte — Patronatul Rom‚n;
26. Domnul Marian Petru Milu˛ — pre∫edinte — Uniunea Na˛ional„ a Patronatului Rom‚n;
27. Domnul Adrian Izvoranu — director general — Confedera˛ia Patronal„ a Industriei
Serviciilor ∫i Comer˛ului.

GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind organizarea ∫i func˛ionarea aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea
activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 1 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind
stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. — Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului

∫i integr„rii europene func˛ioneaz„ ca structur„ Ón aparatul
de lucru al Guvernului, f„r„ personalitate juridic„.
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Art. 2. — Ministrul de stat pentru coordonarea
activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii
europene va coordona sau, dup„ caz, va conlucra la
coordonarea activit„˛ii organelor de specialitate ale
administra˛iei publice centrale ∫i institu˛iilor publice aflate Ón
subordinea Guvernului ∫i a primului-ministru, prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta decizie.
Art. 3. — (1) Aparatul de lucru al ministrului de stat
pentru coordonarea activit„˛ilor din domeniile culturii,
Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene are rolul de a
coordona, reprezenta ∫i orienta strategic domeniile
respective, de a urm„ri ∫i de a controla respectarea
reglement„rilor legale Ón vigoare, de a supraveghea ∫i de a
impulsiona Óndeplinirea obiectivelor stabilite prin Programul
de guvernare Ón domeniile men˛ionate.
(2) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea
activit„˛ilor
din
domeniile
culturii,
Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene transmite, Ón timp util,
observa˛ii pertinente, constructive, Ón toate problemele Ón
care este consultat, precum ∫i cu privire la reorganizarea
activit„˛ilor coordonate.
Art. 4. — Ministrul de stat pentru coordonarea
activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii
europene:
a) conduce Consiliul interministerial pentru educa˛ie,
cultur„, cercetare, tineret, sport ∫i minorit„˛i, Ónfiin˛at prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale permanente;
b) conduce reuniunile Comitetului Executiv pentru
Integrare European„, Ón absen˛a primului-ministru;
c) asigur„ Óndeplinirea activit„˛ilor de reprezentare, Ón
numele Guvernului, ca autoritate de stat, Ón rela˛ia cu
organisme interna˛ionale din domeniul de competen˛„, Ón
rela˛ia cu alte autorit„˛i publice ∫i organiza˛ii, precum ∫i Ón
rela˛ia cu persoane juridice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate;
d) asigur„ coordonarea efectiv„ a procesului de
integrare;
e) supravegheaz„ Óndeaproape ∫i desf„∫oar„ activit„˛i
de promovare ∫i sus˛inere a intereselor statului Ón vederea
impulsion„rii procesului de ratificare a Tratatului de aderare
a Rom‚niei la Uniunea European„.
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Art. 5. — Ministrul de stat pentru coordonarea
activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii
europene are urm„toarele atribu˛ii principale, pe care le
exercit„ prin intermediul aparatului de lucru:
a) particip„, Ón calitate de coini˛iator, la elaborarea
proiectelor de acte normative ini˛iate de ministerele pe care
le coordoneaz„;
b) promoveaz„ proiecte de acte normative pentru
activit„˛ile din domeniile culturii, educa˛iei, integr„rii
europene ∫i minorit„˛ilor;
c) avizeaz„ proiectele de acte normative care sunt
elaborate de organe de specialitate ale administra˛iei
publice centrale din domeniile culturii, educa˛iei, integr„rii
europene ∫i minorit„˛ilor;
d) coordoneaz„ sau particip„ la elaborarea de strategii
∫i programe na˛ionale de dezvoltare, asigur‚nd corelarea
acestora cu obiectivele generale prev„zute Ón Programul de
guvernare;
e) asigur„ coordonarea m„surilor privind respectarea
priorit„˛ilor Ón execu˛iile bugetare ale ministerelor pe care le
coordoneaz„;
f) dispune realizarea activit„˛ilor de sintez„ necesare
pentru coordonarea eficient„ a activit„˛ilor din domeniile
culturii, educa˛iei ∫i integr„rii europene.
Art. 6. — Conducerea aparatului de lucru al ministrului
de stat pentru coordonarea activit„˛ilor din domeniile
culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene se exercit„ de
c„tre ministrul de stat, sub conducerea nemijlocit„ a
primului-ministru.
Art. 7. — Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin, ministrul
de stat pentru coordonarea activit„˛ilor din domeniile
culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene emite ordine ∫i
conlucreaz„ cu mini∫trii din domeniile culturii, educa˛iei ∫i
integr„rii europene, precum ∫i cu ceilal˛i conduc„tori ai
institu˛iilor subordonate Guvernului ∫i primului-ministru, care
desf„∫oar„ activit„˛i Ón domeniile men˛ionate.
Art. 8. — Ministrul de stat pentru coordonarea
activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii
europene nume∫te ∫i elibereaz„ din func˛ie personalul din
cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului
∫i integr„rii europene.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul de stat pentru coordonarea activit„˛ilor
din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene,
Béla Markó
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 6 decembrie 2005.
Nr. 498.
ANEX√

Ministrul de stat pentru coordonarea activit„˛ilor din
domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului ∫i integr„rii europene
coordoneaz„ sau conlucreaz„ la coordonarea urm„toarelor
organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i

institu˛ii publice aflate Ón subordinea Guvernului ∫i a
primului-ministru:
I. Coordoneaz„ activit„˛i din domeniul de activitate al:
1. Ministerului Culturii ∫i Cultelor
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2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Ministerului Integr„rii Europene
Ministerului Afacerilor Externe
Conlucreaz„ la coordonarea activit„˛ilor:
Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor
Oficiului de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci
Consiliului Na˛ional al Cinematografiei
Arhivei Na˛ionale de Filme
Consiliului Na˛ional pentru Combaterea Discrimin„rii
Departamentului pentru Rela˛ii Interetnice

7. Departamentului pentru rom‚nii de pretutindeni din
structura Ministerului Afacerilor Externe
8. Agen˛iei Na˛ionale pentru Romi
9. Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Cercetare ™tiin˛ific„
10. Secretariatului Permanent pentru Afaceri Europene
din structura Cancelariei Primului-Ministru
11. direc˛iilor generale, direc˛iilor, serviciilor de integrare
european„ din ministere
12. Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport
13. Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret
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