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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 597
din 8 noiembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 115 alin. (2) ∫i art. 188 lit. d)
din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 115 alin. (2) ∫i art. 188 lit. d) din Legea
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón
materie penal„, excep˛ie ridicat„ de D„nu˛-Remus Toc Ón
Dosarul nr. 4.394/P/2005 al Cur˛ii de Apel Timi∫oara —
Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
inadmisibil„, ar„t‚nd c„, Ón realitate, autorul acesteia
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solicit„ extinderea dispozi˛iilor legale criticate ∫i la alte
situa˛ii care nu sunt prev„zute Ón textul art. 115 alin. (2)
din Legea nr. 302/2004.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 iunie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 4.394/P/2005, Curtea de Apel Timi∫oara — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 115 alin. (2) ∫i
art. 188 lit. d) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea
judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„, excep˛ie ridicat„
de D„nu˛-Remus Toc Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„, de∫i Ón cuprinsul Codului penal se fac referiri la
recunoa∫terea efectelor hot„r‚rilor str„ine, nu mai exist„
posibilitatea ca statul rom‚n sau cet„˛enii rom‚ni s„ mai
fac„ uz de recunoa∫terea efectelor acestor hot„r‚ri, c‚t„
vreme, potrivit art. 115 din Legea nr. 302/2004, aceasta se
poate realiza doar la cererea statului de condamnare, ca
urmare a abrog„rii prevederilor art. 519—521 din Codul de
procedur„ penal„, care reglementau procedura recunoa∫terii
hot„r‚rilor str„ine. Œn acest mod îaccesul liber la justi˛ie
este blocat cet„˛enilor rom‚ni care ar justifica un interes
procesual pentru recunoa∫terea hot„r‚rilor str„ine Ón
vederea deducerii perioadei de deten˛ie executate Ón
str„in„tate“. Astfel, îÓn timp ce un cet„˛ean condamnat de
dou„ instan˛e rom‚ne pentru infrac˛iuni concurente poate
cere contopirea pedepselor ∫i deducerea din pedeapsa
rezultant„ a deten˛iei executate, un altul condamnat de o
instan˛„ rom‚n„ ∫i de una str„in„ nu are nici o cale
procesual„ pentru a formula o asemenea cerere, ceea ce
creeaz„ o stare de inegalitate de tratament, acesta din
urm„ execut‚nd dou„ pedepse“.
Curtea de Apel Timi∫oara — Sec˛ia penal„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate îeste Óntemeiat„ Ón m„sura
Ón care art. 115 alin. (2) ∫i art. 188 lit. d) din Legea
nr. 302/2004 Ól priveaz„ pe condamnatul definitiv printr-o
hot„r‚re penal„ str„in„ de dreptul de a formula cerere de
recunoa∫tere ∫i executare a unei astfel de hot„r‚ri
definitive Ón ˛ara al c„rei cet„˛ean este“. Se arat„ c„
textele de lege criticate îÓncalc„ principiile constitu˛ionale
privind accesul liber la justi˛ie, egalitatea Ón drepturi ∫i
dreptul de peti˛ionare, precum ∫i principiul suprema˛iei
normelor constitu˛ionale, reglementate Ón art. 21, 16 ∫i 51
din Constitu˛ie“.
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 exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ procedura instituit„ prin
dispozi˛iile art. 115 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 îeste
excesiv„ ∫i depinde de un element aleatoriu, neexist‚nd o
garan˛ie c„ orice autoritate str„in„ competent„, la
solicitarea condamnatului, va ini˛ia procedurile prev„zute de
lege Ón vederea recunoa∫terii hot„r‚rii penale str„ine“. Ca
urmare, Guvernul apreciaz„ c„ prevederile art. 115 alin. (2)
din Legea nr. 302/2004 sunt neconstitu˛ionale numai Ón
m„sura Ón care opresc persoana condamnat„ de a ajunge

Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti pentru exercitarea dreptului
s„u, potrivit art. 21 din Constitu˛ie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn ceea ce prive∫te
critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 115
alin. (2) ∫i art. 188 lit. d) din Legea nr. 302/2004 Ón raport
de prevederile art. 16 din Constitu˛ie, se arat„ c„ nu poate
fi re˛inut„, Óntruc‚t textele de lege criticate se aplic„ tuturor
persoanelor aflate Ón ipoteza normei juridice, f„r„ a institui
privilegii sau discrimin„ri pe considerente arbitrare. Cu
privire la critica Ón raport de art. 21 din Constitu˛ie, se
men˛ioneaz„ c„ prevederile legale ce fac obiectul excep˛iei
nu Óngr„desc dreptul p„r˛ilor interesate de a se adresa
justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i intereselor
lor legitime.
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, 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„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i ale
art. 1 alin. (2), ale 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 Ól constituie
dispozi˛iile art. 115 alin. (2) ∫i art. 188 lit. d) din Legea
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón
materie penal„, av‚nd urm„torul cuprins:
— Art. 115 alin. (2): îŒn vederea execut„rii pe teritoriul
Rom‚niei a unei hot„r‚ri penale str„ine, autorit„˛ile
competente ale statului de condamnare formuleaz„ o cerere
de recunoa∫tere ∫i executare.“;
— Art. 188 lit. d): îPe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
legi se abrog„:
[...] d) art. 519—521 din Codul de procedur„ penal„.“
Aceste prevederi legale Óncalc„, Ón opinia autorului
excep˛iei, dispozi˛iile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 16
privind egalitatea Ón fa˛a legii, precum ∫i pe cele ale
art. 21 privind accesul liber la justi˛ie. De asemenea,
instan˛a de judecat„ consider„ c„ textele criticate Óncalc„
dreptul de peti˛ionare, reglementat de art. 51 din Constitu˛ie.
Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ Ón cadrul
unui litigiu av‚nd ca obiect apelul declarat Ómpotriva
Sentin˛ei penale nr. 304/PI/1 aprilie 2005, pronun˛at„ de
Tribunalul Timi∫ — Sec˛ia penal„ Ón Dosarul nr. 692/2005,
prin care s-a respins ca neÓntemeiat„ cererea de contopire
a pedepselor cu Ónchisoarea, pronun˛ate prin Sentin˛a
penal„ nr. 824/P din 26 noiembrie 2001 a Tribunalului
Timi∫ ∫i Sentin˛a din 8 iulie 2003 a Tribunalului
Regensburg din Germania. Pentru a pronun˛a hot„r‚rea
apelat„, instan˛a de fond a re˛inut c„, Ón conformitate cu
art. 115 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, pentru a proceda
la solu˛ionarea cererii condamnatului era necesar ca
autorit„˛ile competente din Germania s„ solicite
recunoa∫terea hot„r‚rii pronun˛ate Ón str„in„tate, nefiind
posibil„ recunoa∫terea acestei hot„r‚ri pe cale incidental„.
Œn cadrul apelului promovat Ómpotriva acestei hot„r‚ri,
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condamnatul a formulat excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 115 alin. (2) ∫i art. 188 lit. d) din Legea
nr. 302/2004, sus˛in‚nd, Ón esen˛„, c„, de∫i Ón cuprinsul
Codului penal se fac referiri la recunoa∫terea efectelor
hot„r‚rilor str„ine, nu mai exist„ posibilitatea ca statul
rom‚n sau cet„˛enii rom‚ni s„ mai fac„ uz de
recunoa∫terea efectelor acestor hot„r‚ri, c‚t„ vreme, potrivit
art. 115 din Legea nr. 302/2004, aceasta se poate realiza
doar la cererea statului de condamnare, ca urmare a
abrog„rii prevederilor art. 519—521 din Codul de procedur„
penal„, care reglementau procedura recunoa∫terii hot„r‚rilor
str„ine. Œn acest mod — se arat„ — este Ónc„lcat accesul
liber la justi˛ie al cet„˛enilor rom‚ni care ar justifica un
interes procesual pentru recunoa∫terea hot„r‚rilor str„ine Ón
vederea deducerii perioadei de deten˛ie executate Ón
str„in„tate, precum ∫i dispozi˛iile constitu˛ionale privind
egalitatea Ón fa˛a legii.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate astfel cum a
fost formulat„, Curtea constat„, mai Ónt‚i, c„ Legea
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón
materie penal„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, a fost adoptat„ pentru a
facilita aplicarea instrumentelor interna˛ionale ratificate de
Rom‚nia Ón domeniul asisten˛ei judiciare interna˛ionale Ón
materie penal„, adoptate sub egida Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite ∫i a Consiliului Europei, asimilarea normelor
europene Ón materia cooper„rii judiciare impun‚ndu-se ca
o premis„ obligatorie pentru finalizarea negocierilor Ón
cadrul procesului de integrare a Rom‚niei Ón spa˛iul de
libertate, securitate ∫i justi˛ie al Uniunii Europene.
Œn titlul V, intitulat îRecunoa∫terea ∫i executarea
hot„r‚rilor penale“, Legea nr. 302/2004 reglementeaz„, Ón
acord cu Conven˛ia european„ privind valoarea
interna˛ional„ a hot„r‚rilor represive, adoptat„ la Haga la
28 mai 1970 ∫i ratificat„ de Rom‚nia prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 90 din 30 august 1999, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 421 din
31 august 1999, aprobat„ prin Legea nr. 35 din 12 aprilie
2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 158 din 17 aprilie 2000, procedurile prin care se solicit„
recunoa∫terea ∫i executarea Ón str„in„tate a hot„r‚rilor
penale pronun˛ate de instan˛ele rom‚ne, precum ∫i
procedurile de recunoa∫tere ∫i executare Ón Rom‚nia a
hot„r‚rilor penale str„ine, ca mijloc prin care hot„r‚rile
penale str„ine produc, atunci c‚nd este cazul, efecte
juridice pe teritoriul Rom‚niei.
Œn acest sens, Ón concordan˛„ cu art. 3 din Conven˛ia
european„ privind valoarea interna˛ional„ a hot„r‚rilor
represive, potrivit c„ruia îŒn cazurile ∫i Ón condi˛iile prev„zute
Ón prezenta conven˛ie fiecare stat contractant are competen˛a
s„ procedeze la executarea unei sanc˛iuni pronun˛ate Óntr-unul
din celelalte state contractante ∫i care este executorie Ón acel
stat.
Aceast„ competen˛„ nu poate fi exercitat„ dec‚t ca urmare
a unei cereri de executare, prezentat„ de cel„lalt stat
contractant“, art. 115 alin. (2) din noua reglementare, text
ce face obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, stabile∫te
c„, Ón vederea execut„rii pe teritoriul Rom‚niei a unei
hot„r‚ri penale str„ine r„mase definitive, autorit„˛ile
competente ale statului de condamnare formuleaz„ o
cerere de recunoa∫tere ∫i executare. Aceast„ cerere se
transmite Ministerului Justi˛iei, Ónso˛it„ de o copie autentic„
a hot„r‚rii ∫i, dup„ caz, de o declara˛ie prin care
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condamnatul Ó∫i exprim„ consim˛„m‚ntul, precum ∫i de o
informare asupra duratei arestului preventiv sau a p„r˛ii de
pedeaps„ executate p‚n„ la data prezent„rii cererii
[art. 119 alin. (1) ∫i (2) din lege]. Prin direc˛ia de
specialitate, Ministerul Justi˛iei efectueaz„ controlul de
regularitate interna˛ional„ a cererii, dup„ care, dup„ caz, o
transmite procurorului general competent, Ón vederea sesiz„rii
instan˛ei competente, ori o restituie, motivat [art. 119
alin. (3) din lege]. Autorit„˛ile judiciare rom‚ne competente
sunt curtea de apel Ón circumscrip˛ia c„reia, dup„ caz,
domiciliaz„, Ó∫i are re∫edin˛a sau a fost identificat
condamnatul ∫i, respectiv, parchetul de pe l‚ng„ aceasta
(art. 120 din lege).
Ca urmare, nu poate fi re˛inut„ sus˛inerea autorului
excep˛iei Ón sensul c„ nu mai exist„ posibilitatea ca statul
rom‚n sau cet„˛enii rom‚ni s„ mai fac„ uz de
recunoa∫terea efectelor hot„r‚rilor penale str„ine.
Recunoa∫terea acestor hot„r‚ri se realizeaz„, a∫a cum s-a
ar„tat, ca urmare a parcurgerii procedurii imperativ stabilite
de lege, prin care statul rom‚n Ó∫i Ónsu∫e∫te hot„r‚rea
penal„ str„in„ ∫i Ói acord„, Ón virtutea propriei sale
suveranit„˛i, eficien˛„ pe teritoriul s„u.
Œn realitate, ceea ce se solicit„ Ón motivarea excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate este extinderea dispozi˛iilor legale
criticate ∫i la alte situa˛ii neprev„zute Ón textul art. 115
alin. (2) din Legea nr. 302/2004, Ón sensul ad„ug„rii Ón
cuprinsul acestuia ∫i a posibilit„˛ii condamnatului de a se
adresa instan˛ei competente cu o cerere privind
recunoa∫terea hot„r‚rii pronun˛ate Ón str„in„tate Ómpotriva
sa. Œn acest sens, Curtea Constitu˛ional„ a re˛inut Ón mod
constant c„ acceptarea unei asemenea critici ar echivala
cu transformarea instan˛ei de contencios constitu˛ional
Óntr-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din
Constitu˛ie, potrivit c„ruia îParlamentul este [...] unica
autoritate legiuitoare a ˛„rii“. De asemenea, potrivit
dispozi˛iilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992,
republicat„, îCurtea Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai asupra
constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la care a fost sesizat„, f„r„
a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.
C‚t prive∫te art. 188 lit. d) din acela∫i act normativ,
care a abrogat prevederile din Codul de procedur„ penal„
cuprinse Ón art. 519—521 (referitoare la recunoa∫terea
hot„r‚rilor penale sau a altor acte juridice str„ine), Curtea
constat„ c„ solu˛ionarea cauzei aflate pe rolul instan˛ei
judec„tore∫ti nu depinde de acesta. Introducerea acestui
text de lege a fost determinat„ de ra˛iuni de tehnic„
legislativ„, Óntruc‚t Legea nr. 302/2004 stabile∫te o
procedur„ de recunoa∫tere ∫i executare a hot„r‚rilor
penale str„ine diferit„ de cea consacrat„ anterior de
art. 519—521 din Codul de procedur„ penal„, iar potrivit
art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„
legislativ„ pentru elaborarea actelor normative, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 777 din
25 august 2004, prevederile cuprinse Óntr-un act normativ,
contrare unei noi reglement„ri de acela∫i nivel, trebuie
abrogate. Astfel fiind, devin aplicabile dispozi˛iile art. 29
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, conform c„rora Curtea
Constitu˛ional„ decide numai cu privire la prevederile de
lege care au leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei, precum ∫i
dispozi˛iile alin. (6) al aceluia∫i articol, potrivit c„rora, dac„
sunt Ónc„lcate dispozi˛iile alin. (1), excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate urmeaz„ s„ fie respins„ ca fiind
inadmisibil„.
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Pentru considerentele ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 115 alin. (2) ∫i art. 188 lit. d)
din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„, excep˛ie ridicat„ de D„nu˛-Remus
Toc Ón Dosarul nr. 4.394/P/2005 al Cur˛ii de Apel Timi∫oara — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 8 noiembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta

ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind reglementarea unor probleme financiare Ón anul 2005
Men˛ion‚nd necesitatea de sprijinire a exportatorilor rom‚ni prin noile instrumente de finan˛are, aprobate prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 146/2005, pentru stimularea opera˛iunilor de comer˛ exterior, precum ∫i pentru
finan˛area, cofinan˛area ∫i refinan˛area, garantarea, asigurarea ∫i reasigurarea creditelor de export, creditelor cump„r„tor ∫i
a investi˛iilor rom‚ne∫ti Ón str„in„tate, precum ∫i activit„˛ilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilit„˛ilor de interes public,
dezvoltare regional„, sus˛inerea activit„˛ii de cercetare-dezvoltare, protec˛ia mediului Ónconjur„tor, ocuparea ∫i formarea
personalului, sus˛inerea ∫i dezvoltarea Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii ∫i a tranzac˛iilor interna˛ionale, care vor contribui la
cre∫terea Óncas„rilor din export ∫i la reducerea deficitului de cont curent,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
CAPITOLUL I
M„suri privind recapitalizarea B„ncii de Export-Import
a Rom‚niei EXIMBANK — S.A.

Art. 1. — (1) Se mandateaz„ Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului, Ón calitate de ac˛ionar majoritar
al B„ncii de Export-Import a Rom‚niei EXIMBANK — S.A.,
denumit„ Ón continuare Banca, s„ propun„ Adun„rii
generale extraordinare a ac˛ionarilor B„ncii majorarea
capitalului social prin modalitatea prev„zut„ Ón prezenta
ordonan˛„ de urgen˛„, cu derogare de la prevederile Legii
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea
privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Dup„ aprobarea propunerii prev„zute la alin. (1),
capitalul social al B„ncii se va majora prin emiterea de noi
ac˛iuni cu o valoare egal„ cu valoarea nominal„ actual„,
respectiv 6 lei (RON)/ac˛iune.
(3) Participarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor
Statului la majorarea capitalului social al B„ncii se va
realiza Ón sum„ de 560,0 milioane lei (RON), prev„zut„ cu
aceast„ destina˛ie Ón bugetul de stat.
(4) Suma prev„zut„ la alin. (3) va fi pl„tit„ p‚n„ la
31 decembrie 2005 Ón contul Autorit„˛ii pentru Valorificarea
Activelor Statului, la solicitarea acestuia, Ón calitatea sa de
ac˛ionar majoritar care reprezint„ statul Ón Adunarea

general„ extraordinar„ a ac˛ionarilor, deschis la
EXIMBANK—Centrala Ón acest scop.
(5) Œn temeiul regimului de drept public care guverneaz„
activitatea B„ncii de sus˛inere a comer˛ului exterior Ón
numele ∫i Ón contul statului, sursa de majorare a capitalului
social prev„zut la alin. (3) va fi utilizat„ exclusiv pentru
majorarea particip„rii Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor
Statului la capitalul social al B„ncii.
(6) Se mandateaz„ Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului, Ón calitate de ac˛ionar majoritar al B„ncii,
s„ propun„ Adun„rii generale extraordinare a ac˛ionarilor ca
ceilal˛i ac˛ionari — S.I.F. BANAT—CRI™ANA, S.I.F.
MOLDOVA, S.I.F. TRANSILVANIA, S.I.F. MUNTENIA ∫i
S.I.F. OLTENIA — s„ Ó∫i exprime dreptul de preferin˛„ Ón
vederea particip„rii la recapitalizarea B„ncii, pentru
men˛inerea cotei de participare la capitalul social la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 2. — (1) Prin derogare de la prevederiile art. 6 din
Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile
ulterioare, veniturile bugetului de stat pe anul 2005 se
majoreaz„ cu suma de 560,0 milioane lei (RON), din care la
taxa pe valoarea ad„ugat„ cu suma de 400,0 milioane lei (RON),
la accize cu suma de 80,0 milioane lei (RON) ∫i la taxe
vamale cu suma de 80,0 milioane lei (RON).
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(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 din Legea
nr. 500/2002, cu modific„rile ulterioare, cheltuielile bugetului
de stat pe anul 2005 se suplimenteaz„ cu suma de
560,0 milioane lei (RON) pentru recapitalizarea B„ncii,
potrivit art. 1.
(3) Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice s„
introduc„ modific„rile prev„zute la alin. (1) ∫i (2) Ón volumul
∫i Ón structura bugetului de stat pe anul 2005 ∫i, respectiv,
Ón bugetul Ministerului Finan˛elor Publice — îAc˛iuni
generale“.
CAPITOLUL II
M„suri financiare Ón domeniul bugetar

Art. 3. — (1) Ordonatorii principali de credite ∫i
institu˛iile publice din subordine, care Ónregistreaz„ economii
Ón anul 2005 la titlul îCheltuieli de personal“, vor pl„ti Ón
luna decembrie 2005, integral sau sub forma unor
avansuri, drepturile salariale aferente acestei luni, Ón limita
economiilor Ónregistrate, prin derogare de la prevederile
art. 53 din Legea nr. 500/2002, cu modific„rile ulterioare.
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(2) Obliga˛iile datorate de angajat ∫i de angajator, aferente
drepturilor salariale pl„tite conform alin. (1), se vireaz„ Ón
luna ianuarie 2006.
Art. 4 — (1) Ordonatorii principali de credite sunt
autoriza˛i s„ efectueze, Ón func˛ie de derularea procesului
investi˛ional din ultima parte a anului 2005, redistribuiri de
fonduri Óntre obiectivele de investi˛ii aferente grupelor A
îObiective de investi˛ii Ón continuare“ ∫i B îObiective de
investi˛ii noi“, Óntre categoriile de investi˛ii aferente grupei C
îAlte cheltuieli de investi˛ii“, precum ∫i Óntre aceste grupe
Ónscrise Ón programul de investi˛ii anex„ la bugetul
fiec„ruia, prin derogare de la prevederile art. 44 ∫i 47 din
Legea nr. 500/2002, cu modific„rile ulterioare, ale art. 35
din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 19 din
Legea bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2005
nr. 512/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Redistribuirile operate conform alin. (1) vor fi
comunicate Ministerului Finan˛elor Publice, spre informare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Pre∫edintele interimar al Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Giliola Ciorteanu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 174.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe
Ón bugetul Ministerului Justi˛iei pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 34 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. — Se aprob„ modificarea structurii sumelor
alocate Ministerului Justi˛iei din credite externe pe anul
2005, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — La propunerea ordonatorului principal de
credite, se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice s„
introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón bugetul
Ministerului Justi˛iei pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.515.
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ANEX√

Capitolul

Titlul

Denumirea
indicatorilor

Articolul

51.14 — Intr„ri de
credite externe
II

Art. 28

VII

Art. 72

Cheltuieli
materiale ∫i
servicii
Cheltuieli de
capital

Sumele alocate
din intr„ri de credite
externe pe anul 2005

Modific„ri (+/-)

— mii lei (RON) —
Sumele alocate
din intr„ri de credite externe
pe anul 2005, modificate

32.091,20

—

32.091,20

9.091,20

+18.000

27.091,20

23.000,00

-18.000

5.000,00

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil, proprietate public„ a statului,
din administrarea Ministerului Justi˛iei Ón administrarea Consiliului Superior al Magistraturii,
pentru Institutul Na˛ional al Magistraturii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫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 unei p„r˛i dintr-un
imobil situat Ón comuna Giroc, jude˛ul Timi∫ (Pavilionul A din
cadrul Caz„rmii nr. 1.844), proprietate public„ a statului,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din administrarea
Ministerului Justi˛iei Ón administrarea Consiliului Superior al
Magistraturii, pentru Institutul Na˛ional al Magistraturii.
Art. 2. — Titularul dreptului de administrare va folosi
partea din imobil ∫i va putea dispune de dreptul de

administrare Ón scopul realiz„rii activit„˛ilor specifice
sistemului justi˛iei.
Art. 3. — Imobilul va fi folosit ca spa˛iu de cazare
pentru Institutul Na˛ional al Magistraturii.
Art. 4. — Predarea-preluarea p„r˛ii din imobil 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 justi˛iei,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica
secretar de stat

Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.516.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii din imobilul, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Justi˛iei
Ón administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Na˛ional al Magistraturii

Locul unde este situat
imobilul

Comuna Giroc,
jude˛ul Timi∫,

Persoana juridic„
de la care se transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se transmite
imobilul

Statul rom‚n — din administrarea Statul rom‚n —
Ministerului Justi˛iei
Ón administrarea
Consiliului Superior
al Magistraturii,
pentru Institutul
Na˛ional al
Magistraturii

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Pavilionul A
Suprafa˛a construit„ =
507 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ =
1.521 m2
Suprafa˛a terenului =
4.249 m2
Suprafa˛a total„ a
terenului cu construc˛ii =
4.756 m2

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Justi˛iei, care
alc„tuiesc domeniul public
al statului

Cazarma nr. 1.844 —
Pavilionul A
Cod clasifica˛ie 8.29.09
Nr. M.F.P. 150.027
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D E C I Z I I A L E P R I M U L U I -MI N I S T R U
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Corina Coman
din func˛ia de consilier de stat Ón cadrul Cancelariei
Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. e) ∫i ale 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,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
doamna Corina Coman se elibereaz„ din func˛ia de consilier de stat Ón
cadrul Cancelariei Primului-Ministru — Secretariatul Permanent pentru
Afaceri Europene.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 7 decembrie 2005.
Nr. 499.

GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Ion ™erpe
Ón func˛ia de consilier de stat Ón cadrul Cancelariei
Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. c) ∫i ale 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,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
domnul Ion ™erpe se nume∫te Ón func˛ia de consilier de stat Ón cadrul
Cancelariei Primului-Ministru — Secretariatul Permanent pentru Afaceri
Europene.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 7 decembrie 2005.
Nr. 500.
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 1.017 din 3 octombrie 2005

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.144 din 27 octombrie 2005

CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI
™I GOSPOD√RIRII APELOR
Nr. 1.171 din 17 noiembrie 2005

ORDIN
pentru aprobarea Principiilor uniforme de evaluare ∫i omologare
a produselor de protec˛ie a plantelor
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 39 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a
produselor de protec˛ie a plantelor Ón vederea plas„rii pe pia˛„ ∫i a utiliz„rii lor pe teritoriul Rom‚niei, cu modific„rile ∫i
complet„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, al Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i ministrul mediului ∫i gospod„ririi
apelor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Principiile uniforme de evaluare ∫i
omologare a produselor de protec˛ie a plantelor, cuprinse Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Ministrul agriculturii, p„durilor
∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

Art. 2. — Prezentul ordin va intra Ón vigoare la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, corespunde normelor
europene ∫i va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

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

Ministrul mediului
∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.120 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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