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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 35/2005
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 78/2000
privind omologarea vehiculelor rutiere ∫i eliberarea c„r˛ii de identitate a acestora,
Ón vederea admiterii Ón circula˛ie pe drumurile publice din Rom‚nia
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 35
din 14 iulie 2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea
vehiculelor rutiere ∫i eliberarea c„r˛ii de identitate a
acestora, Ón vederea admiterii Ón circula˛ie pe drumurile
publice din Rom‚nia, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. III.8
din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2005, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I punctul 3, dup„ punctul 4 al
articolului 1 1 se introduc punctele 5—10 cu urm„torul
cuprins:
î5. prima utilizare a unui vehicul — punerea Ón exploatare
pentru prima dat„ a unui vehicul care nu se Ónmatriculeaz„
sau Ónregistreaz„;
6. de˛in„torul omolog„rii de tip — persoana juridic„ ce a
ob˛inut omologarea de tip. Persoana juridic„ poate fi
fabricantul vehiculului, reprezentantul acestuia sau
importatorul, dup„ caz;
7. cartea de identitate a vehiculului — document eliberat
de R.A.R., care atest„ faptul c„ un vehicul a fost omologat
∫i Óndepline∫te condi˛iile tehnice privind siguran˛a circula˛iei,
protec˛ia mediului ∫i folosin˛a conform destina˛iei;
8. certificat de autenticitate — document eliberat de
R.A.R. pentru un vehicul care a corespuns verific„rilor
efectuate la certificarea autenticit„˛ii;
9. omologarea de tip a unui vehicul — omologare
acordat„ unui vehicul Ón ansamblul s„u, condi˛ionat„ de
existen˛a tuturor omolog„rilor de tip ale vehiculului Ón ceea
ce prive∫te sistemele, echipamentele, componentele, piesele
∫i entit„˛ile tehnice, prev„zute Ón legisla˛ia Ón vigoare Ón
func˛ie de categoria vehiculului respectiv;
10. omologare de tip a unui vehicul Ón ceea ce prive∫te
sistemele, echipamentele, componentele, piesele ∫i entit„˛ile
tehnice — procedura administrativ„ prin care R.A.R.
certific„ faptul c„ un tip de vehicul rutier Óndepline∫te
condi˛iile tehnice, precum ∫i alte condi˛ii specifice aplicabile
pentru sistemul, echipamentul, componenta, piesa sau
entitatea tehnic„ respectiv„, conform legisla˛iei Ón vigoare.“
2. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 2 va
avea urm„torul cuprins:
î(3) Œn vederea eliber„rii c„r˛ii de identitate a vehiculelor,
R.A.R. asigur„ ∫i Óncadrarea acestora din punct de vedere
tehnic, inclusiv Ón ceea ce prive∫te nivelul emisiilor
poluante. Caracteristicile tehnice ale unui vehicul Ónscrise
de R.A.R. Ón cartea de identitate reprezint„ datele oficiale
de referin˛„ pentru acel vehicul.“

3. La articolul I punctul 5, literele a)—c) ale articolului 3
vor avea urm„torul cuprins:
îa) omologarea na˛ional„ de tip a Óntregului vehicul —
procedura administrativ„ prin care R.A.R. certific„ faptul c„
un tip de vehicul rutier Óndepline∫te condi˛iile tehnice,
precum ∫i alte condi˛ii privind admiterea Ón circula˛ie,
aplicabile conform legisla˛iei Ón vigoare;
b) omologarea individual„ a unui vehicul — procedura
administrativ„ prin care R.A.R. certific„ faptul c„ un vehicul
rutier Óndepline∫te individual condi˛iile tehnice, precum ∫i
alte condi˛ii privind admiterea Ón circula˛ie, aplicabile
conform legisla˛iei Ón vigoare;
c) omologarea comunitar„ (CE) de tip a Óntregului
vehicul — procedura administrativ„ prin care R.A.R.
certific„ faptul c„ un tip de vehicul rutier Óndepline∫te
condi˛iile tehnice, precum ∫i alte condi˛ii privind admiterea
Ón circula˛ie, aplicabile conform legisla˛iei Ón vigoare
armonizate cu legisla˛ia comunitar„ Ón domeniu.“
4. La articolul I punctul 6, literele b) ∫i c) ale
alineatului (1) al articolului 4 vor avea urm„torul cuprins:
îb) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost
Ónmatriculate Ón Rom‚nia, cu excep˛ia, de la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„, a vehiculelor prev„zute la
art. 1 alin. (5);
c) vehiculele rutiere care au suferit modific„ri ale
caracteristicilor men˛ionate Ón cartea de identitate a
vehiculului.“
5. La articolul I punctul 9, alineatele (1), (3) ∫i (5) ale
articolului 7 vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — (1) Omologarea na˛ional„ de tip a unui
vehicul Ón ceea ce prive∫te sistemele, echipamentele,
piesele, componentele ∫i entit„˛ile tehnice ale acestuia se
acord„ de R.A.R., la cererea fabricantului, a
reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoan„
juridic„ rom‚n„, dac„ vehiculul Óndepline∫te condi˛iile
tehnice, precum ∫i alte condi˛ii aplicabile.
............................................................................................
(3) De la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„,
omologarea comunitar„ (CE) de tip a unui vehicul Ón ceea
ce prive∫te sistemele, componentele ∫i entit„˛ile tehnice ale
acestuia se acord„ de R.A.R., la cererea fabricantului sau
a reprezentantului acestuia, dac„ vehiculul Óndepline∫te
condi˛iile tehnice, precum ∫i alte condi˛ii aplicabile,
armonizate cu legisla˛ia comunitar„ Ón domeniu.
............................................................................................
(5) Omologarea interna˛ional„ (CEE-ONU) de tip a unui
vehicul Ón ceea ce prive∫te echipamentele, piesele ∫i
componentele acestuia se acord„ de R.A.R., la cererea
fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dac„ vehiculul
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9. La articolul I punctul 16, alineatele (3), (5), (7) ∫i (8)
ale articolului 13 vor avea urm„torul cuprins:
î(3) Activitatea de certificare a autenticit„˛ii se
efectueaz„ prin metode nedistructive de c„tre R.A.R.
...........................................................................................
(5) Pentru vehiculele care corespund din punctul de
vedere al certific„rii autenticit„˛ii, R.A.R. elibereaz„ un
certificat de autenticitate.
...........................................................................................
(7) Sunt exceptate de la certificarea autenticit„˛ii
autovehiculele destinate exclusiv competi˛iilor sportive ∫i
vehiculele istorice.
(8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier este
valabil timp de 60 de zile calendaristice de la data
eliber„rii acestuia.“
10. La articolul I punctul 18, litera b) a alineatului (1) al
articolului 14 va avea urm„torul cuprins:
îb) men˛inerea Ón circula˛ie a unui vehicul care a suferit
modific„ri ale caracteristicilor men˛ionate Ón cartea de
identitate a vehiculului, f„r„ ca aceste modific„ri s„ fi fost
men˛ionate Ón certificatul de Ónmatriculare;“.
11. La articolul I punctul 19, literele s) ∫i u) ale
alineatului (1) al articolului 15 vor avea urm„torul cuprins:
îs) asigur„ modificarea c„r˛ii de identitate a vehiculelor
care au suferit modific„ri ale caracteristicilor men˛ionate Ón
cartea de identitate a vehiculului;
............................................................................................
u) efectueaz„ opera˛iunile impuse la certificarea
autenticit„˛ii vehiculelor ∫i elibereaz„ certificatul de
autenticitate sau nota de constatare, dup„ caz.“

Óndepline∫te condi˛iile tehnice, precum ∫i alte condi˛ii
aplicabile.“
6. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 9
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Pentru men˛inerea Ón circula˛ie, vehiculele
rutiere Ónmatriculate sau Ónregistrate Ón Rom‚nia, care au
suferit modific„ri ale caracteristicilor men˛ionate Ón cartea
de identitate a vehiculului, trebuie supuse omolog„rii
individuale ∫i modific„rii c„r˛ii de identitate a vehiculului.“
7. La articolul I punctul 14, litera a) a articolului 11 va
avea urm„torul cuprins:
îa) Ón cazul omolog„rii individuale, precum ∫i Ón cazul
vehiculelor rutiere deja Ónmatriculate sau Ónregistrate Ón
Rom‚nia, dac„ vehiculul poate fi identificat ∫i corespunde
normelor tehnice de siguran˛„ a circula˛iei, de protec˛ie a
mediului, precum ∫i folosin˛ei c„reia Ói este destinat;“.
8. La articolul I punctul 15, articolul 12 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Vehiculele rutiere prezentate Ón vederea
omolog„rii individuale sau eliber„rii c„r˛ii de identitate a
vehiculului, care nu pot fi identificate de R.A.R. din cauza
lipsei sau modific„rii numerelor de identificare a acestora,
a∫a cum au fost ele realizate de c„tre constructor sau de
c„tre autorit„˛ile competente, dup„ caz, nu pot ob˛ine
eliberarea c„r˛ii de identitate a vehiculului ∫i nici eliberarea
certificatului de autenticitate.
(2) Vehiculele rutiere Ónmatriculate sau Ónregistrate Ón
Rom‚nia, care nu pot fi identificate, nu pot ob˛ine
eliberarea certificatului de autenticitate ∫i nici
eliberarea/modificarea c„r˛ii de identitate a vehiculului.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 13 decembrie 2005.
Nr. 374.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 35/2005
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 78/2000
privind omologarea vehiculelor rutiere ∫i eliberarea c„r˛ii de identitate a acestora,
Ón vederea admiterii Ón circula˛ie pe drumurile publice din Rom‚nia
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind
aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 35/2005 pentru
modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere ∫i

eliberarea c„r˛ii de identitate a acestora, Ón vederea
admiterii Ón circula˛ie pe drumurile publice din Rom‚nia,
∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 12 decembrie 2005.
Nr. 1.291.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 130/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 203/1999 privind permisele de munc„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 130
din 22 septembrie 2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 203/1999 privind permisele de munc„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 892 din 5 octombrie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 13 decembrie 2005.
Nr. 377.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 130/2005
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 203/1999
privind permisele de munc„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 203/1999 privind permisele de munc„ ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 12 decembrie 2005.
Nr. 1.294.


PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice
∫i a asocia˛iilor familiale care desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón mod independent
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Articolul 18 din Legea nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice ∫i a asocia˛iilor familiale care
desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón mod independent,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 576
din 29 iunie 2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 18. — Activit„˛ile economice care fac obiectul
prezentei legi sunt cele prev„zute Ón cadrul Clasific„rii
activit„˛ilor din economia na˛ional„ — CAEN, aprobat„ prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 656/1997, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997,
actualizat„ prin Ordinul pre∫edintelui Institutului Na˛ional de
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Statistic„ nr. 601/2002, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002, ∫i a
c„ror desf„∫urare de c„tre persoane fizice autorizate sau
asocia˛ii familiale nu necesit„ autorizare Ón baza unei legi
speciale.“
Art. II. — Pentru aplicarea corespunz„toare a art. 18
din Legea nr. 300/2004, Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie va modifica,

5

Ómpreun„ cu institu˛iile prev„zute la art. 23 din aceea∫i
lege, Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice ∫i a
asocia˛iilor familiale care desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón
mod independent, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.766/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.048 din 12 noiembrie 2004, prin crearea
unei liste cu activit„˛ile reglementate prin legi speciale.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 13 decembrie 2005.
Nr. 378.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18
din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice
∫i a asocia˛iilor familiale care desf„∫oar„ activit„˛i economice
Ón mod independent
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea art. 18 din
Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice ∫i a asocia˛iilor
familiale care desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón mod independent ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 12 decembrie 2005.
Nr. 1.295.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 633
din 24 noiembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Florentina Balt„
Mihaela Senia Costinescu

—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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 dispozi˛iilor art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004,
excep˛ie ridicat„ de Maria Igiescu Ón Dosarul
nr. 12.109/2004 al Judec„toriei Sectorului 4 Bucure∫ti.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, procedura de citare
fiind legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
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neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textul de lege criticat instituie
r„spunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile
judiciare, persoana astfel v„t„mat„ av‚nd deschis„ calea Ón
justi˛ie Ómpotriva statului, Ón concordan˛„ cu art. 21 din
Constitu˛ie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 21 martie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 12.109/2004, Judec„toria Sectorului 4
Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 94 alin. (6) din
Legea nr. 303/2004, excep˛ie ridicat„ de Maria Igiescu.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
arat„ c„ prevederea art. 94 alin. (6) din Legea nr. 303/2004
Ómpiedic„ exercitarea dreptului constitu˛ional de a se
adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i a
intereselor legitime v„t„mate de magistra˛i care ∫i-au
exercitat func˛ia cu rea-credin˛„ sau grav„ neglijen˛„.
Judec„toria Sectorului 4 Bucure∫ti apreciaz„ excep˛ia
ca fiind neÓntemeiat„, Óntruc‚t prevederile art. 94 alin. (6)
din Legea nr. 303/2004 nu contravin Constitu˛iei, ci sunt Ón
concordan˛„ cu prevederile art. 52 alin. (3) teza Ónt‚i,
potrivit c„rora îStatul r„spunde patrimonial pentru prejudiciile
cauzate prin erorile judiciare [...]“.
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 arat„ c„, potrivit art. 52 alin. (3) din
Constitu˛ie, rezult„ c„ singurul chemat s„ r„spund„ direct
fa˛„ de persoana v„t„mat„ este statul. Pe de o parte, o
astfel de idee se bazeaz„ pe faptul c„, Ón cazul erorilor
judiciare, prin institu˛ia r„spunderii patrimoniale a statului
trebuie asigurat„ o protec˛ie a judec„torului ∫i procurorului,
care nu pot r„spunde direct fa˛„ de victim„ Ón nici o
situa˛ie. Pe de alt„ parte, se asigur„ ∫i protec˛ia victimei
prejudiciului, a c„rei situa˛ie este mai favorabil„, Ón sensul
c„ aceasta nu trebuie s„ fac„ dovada vinov„˛iei
judec„torului sau procurorului, ci numai dovada unei erori
judiciare ∫i a prejudiciului. Este vorba, Ón fapt, de o
r„spundere obiectiv„, Óntemeiat„ pe ideea de garan˛ie ∫i
risc al activit„˛ii judec„tore∫ti.
Œn ceea ce prive∫te r„spunderea judec„torilor ∫i
procurorilor, ace∫tia r„spund patrimonial numai dac„ au
ac˛ionat cu rea-credin˛„ ori grav„ neglijen˛„, caz Ón care
numai statul se poate Óndrepta Ómpotriva celui vinovat cu o
ac˛iune Ón desp„gubire.
Fa˛„ de aceste argumente, Guvernul apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 94
alin. (6) din Legea nr. 303/2004 este neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile legale
criticate referitoare la posibilitatea persoanei v„t„mate de a
se Óndrepta cu ac˛iune numai Ómpotriva statului, reprezentat
prin Ministerul Finan˛elor Publice, pentru repararea
prejudiciului, nu Óngr„desc sub nici un aspect liberul acces
la justi˛ie, nu Ómpiedic„ p„r˛ile interesate de a apela la
instan˛ele judec„tore∫ti ∫i de a se prevala de toate
garan˛iile procesuale. Pe de alt„ parte, statul r„spunde
patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare,
iar r„spunderea sa, stabilit„ Ón condi˛iile legii, nu Ónl„tur„
r„spunderea magistra˛ilor care ∫i-au exercitat func˛ia cu
rea-credin˛„ sau grav„ neglijen˛„.

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, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, ∫i
Legea 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), 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. 94 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judec„torilor ∫i procurorilor, care, dup„ republicarea
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 826 din
13 septembrie 2005, au devenit art. 96 alin. (6) ∫i au
urm„torul con˛inut: îPentru repararea prejudiciului, persoana
v„t„mat„ se poate Óndrepta cu ac˛iune numai Ómpotriva
statului, reprezentat prin Ministerul Finan˛elor Publice.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale cuprinse Ón:
— Art. 21 alin. (1) ∫i (2): î(1) Orice persoan„ se poate
adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“;
— Art. 52 alin. (3): îStatul r„spunde patrimonial pentru
prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. R„spunderea statului
este stabilit„ Ón condi˛iile legii ∫i nu Ónl„tur„ r„spunderea
magistra˛ilor care ∫i-au exercitat func˛ia cu rea-credin˛„ sau
grav„ neglijen˛„.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
observ„ c„ problema erorilor judiciare se ridic„ Ón principal
sub aspectul repara˛iilor pe care societatea este datoare s„
le acorde celui care a suferit Ón mod injust de pe urma
erorilor comise Ón sistemul judiciar, prevederile
constitu˛ionale cuprinse Ón art. 52 alin. (3) consacr‚nd
principiul r„spunderii obiective a statului Ón asemenea
Ómprejur„ri.
A∫a fiind, departe de a constitui o Óngr„dire a accesului
liber la justi˛ie, a∫a cum sus˛ine autorul excep˛iei,
reglementarea potrivit c„reia persoana v„t„mat„ se poate
Óndrepta cu ac˛iune numai Ómpotriva statului, iar nu
Ómpotriva magistratului care a comis eroarea judiciar„,
ofer„ posibilit„˛i mai largi Ón valorificarea unui eventual
drept la desp„gubire. Astfel, condi˛ionarea recunoa∫terii
dreptului la desp„gubire exclusiv de s„v‚r∫irea erorii
judiciare are drept consecin˛„ u∫urarea sarcinii proba˛iunii,
fa˛„ de ipoteza Ón care, al„turi de eroarea judiciar„ ar
trebui dovedit„ ∫i reaua credin˛„ sau grava neglijen˛„ a
magistratului, exigen˛e constitu˛ionale pentru angajarea
r„spunderii acestuia din urm„. Mai mult, conferirea calit„˛ii
de debitor al obliga˛iei de dezd„unare Ón exclusivitate
statului este de natur„ s„ Ónl„ture riscul creditorului de a
nu-∫i putea valorifica crean˛a, fiind de principiu c„ statul
este Óntotdeauna solvabil.
De asemenea, critica de neconstitu˛ionalitate nu poate fi
re˛inut„, Óntruc‚t se Óntemeiaz„ pe o ipotez„ gre∫it„,
obiectul ac˛iunii reglementate prin textul dedus controlului
neconstituindu-l tragerea la r„spundere a magistratului
pentru eroarea judiciar„ cauzatoare de prejudiciu, ci
exclusiv repararea acestuia. Or, fa˛„ de obiectul astfel
precizat al ac˛iunii Ón desp„gubire, judec„torul are calitatea
de ter˛.
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Œns„ prevederile art. 96 alin. (7) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor a reglementat
posibilitatea statului de a recupera contravaloarea repara˛iei
acordate persoanei care a suferit din cauza unei erori
judiciare. Astfel, dup„ ce prejudiciul a fost acoperit Ón
temeiul unei hot„r‚ri irevocabile, statul poate formula
ac˛iune Ón regres Ómpotriva judec„torului sau procurorului,
Ón m„sura Ón care respectiva eroare judiciar„ le este
imputabil„, fiind cauzat„ de exercitarea cu rea-credin˛„ sau
grav„ neglijen˛„ a func˛iei. Acestea constituie condi˛ii pentru
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angajarea r„spunderii magistratului fa˛„ de stat, Ón limitele
desp„gubirii la care acesta din urm„ a fost obligat fa˛„ de
victima erorii judiciare, iar nu condi˛ii ale r„spunderii directe
a respectivului magistrat fa˛„ de persoana prejudiciat„.
Ra˛iunea unei asemenea reglement„ri const„ Ón asigurarea
protec˛iei magistratului, care are dreptul, potrivit art. 77
alin. (1) din Legea nr. 303/2004, de a i se asigura m„suri
speciale de protec˛ie Ómpotriva amenin˛„rilor, violen˛elor sau
a oric„ror fapte care l-ar pune Ón pericol.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004, excep˛ie ridicat„
de Maria Igiescu Ón Dosarul nr. 12.109/2004 al Judec„toriei Sectorului 4 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 24 noiembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

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

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 637
din 24 noiembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 83 din Codul penal
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Iuliana Nedelcu
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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 dispozi˛iilor art. 83 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de
Gheorghe Hagiu Ón Dosarul nr. 388/P/R/2005 al Cur˛ii de
Apel Bra∫ov—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
neÓntemeiat„, invoc‚nd jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón
materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 2 septembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 388/P/R/2005, Curtea de Apel Bra∫ov—Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de

neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 83 din Codul penal,
excep˛ie ridicat„ de Gheorghe Hagiu Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ art. 83 din Codul penal
genereaz„ discrimin„ri, impun‚nd un tratament juridic diferit
Óntre infractori, Óntruc‚t revocarea suspend„rii condi˛ionate
opereaz„ doar Ón ipoteza descoperirii Ón cuprinsul
termenului de Óncercare a infrac˛iunii nou-s„v‚r∫ite, iar nu
∫i Ón situa˛ia Ón care infrac˛iunea comis„ Ón termenul de
Óncercare este descoperit„ dup„ Ómplinirea acestuia.
Prevederile legale criticate Óncalc„, Ón opinia autorului
excep˛iei, ∫i prezum˛ia de nevinov„˛ie, deoarece îoblig„
instan˛a de fond s„ revoce suspendarea condi˛ionat„ Ón
condi˛iile Ón care hot„r‚rea pronun˛at„ pentru fapta
s„v‚r∫it„ Ón termenul de Óncercare Ónc„ nu este definitiv„
la data pronun˛„rii revoc„rii suspend„rii condi˛ionate“,
precum ∫i independen˛a judec„torului, c‚t„ vreme îimpune
instan˛ei s„ procedeze Óntr-un singur fel, respectiv s„
revoce suspendarea condi˛ionat„, indiferent de gravitatea
faptei, de pericolul social pe care-l reprezint„ infractorul.“
Curtea de Apel Bra∫ov—Sec˛ia penal„ apreciaz„ c„
art. 83 din Codul penal nu este Ón contradic˛ie cu
dispozi˛iile constitu˛ionale invocate Ón motivarea excep˛iei.
Se arat„ c„ textul de lege criticat nu stabile∫te discrimin„ri,
ci instituie un tratament juridic egal pentru toate persoanele
aflate Ón aceea∫i situa˛ie, f„r„ nici o deosebire. De
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asemenea, îrevocarea se materializeaz„ efectiv dup„ ce
condamnatul a fost judecat ∫i condamnat definitiv pentru
infrac˛iunea nou-comis„ ∫i descoperit„ Ón cursul termenului
de Óncercare, fapt ce denot„ c„ acesta are posibilitatea de
a-∫i valorifica toate ap„r„rile Ón decursul respectivului
proces [...]“.
Œn concluzie, instan˛a de judecat„ consider„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
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 apreciaz„ c„ excep˛ia ridicat„ este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t art. 83 din Codul penal nu creeaz„
privilegii sau discrimin„ri ∫i, ca urmare, nu Óncalc„ vreunul
dintre criteriile egalit„˛ii Ón drepturi enumerate de art. 4 din
Constitu˛ie. C‚t prive∫te critica aceluia∫i text legal Ón raport
de prevederile art. 23 alin. (11) din Legea fundamental„,
se arat„ c„ nu poate fi re˛inut„, deoarece art. 83 din
Codul penal respect„ principiul constitu˛ional care stabile∫te
prezum˛ia de nevinov„˛ie. Referitor la art. 124 din Legea
fundamental„, invocat de asemenea de autorul excep˛iei Ón
motivarea acesteia, se apreciaz„ c„ nu are relevan˛„ Ón
solu˛ionarea cauzei.
Avocatul Poporului consider„ c„ art. 83 din Codul
penal nu aduce atingere sub nici un aspect prevederilor
constitu˛ionale care reglementeaz„ egalitatea Ón drepturi,
Óntruc‚t nu stabile∫te discrimin„ri, ci instituie un tratament
juridic egal pentru toate persoanele aflate Ón aceea∫i
situa˛ie. De asemenea, textul de lege criticat nu Óncalc„
dreptul la ap„rare, deoarece instan˛a dispune revocarea
suspend„rii numai dup„ ce condamnatul a fost judecat ∫i
condamnat definitiv pentru infrac˛iunea s„v‚r∫it„ ∫i
descoperit„ Ón cursul termenului de Óncercare al suspend„rii
condi˛ionate. Prin urmare, condamnatul a avut posibilitatea
de a-∫i face toate ap„r„rile Ón cursul acestui proces, de a
exercita c„ile de atac prev„zute de lege, de a propune ∫i
de a administra probe noi.
Œn concluzie, Avocatul Poporului, f„c‚nd referire ∫i la
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie, consider„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
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 Legea 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, 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. 83 din Codul penal, potrivit c„rora, îDac„ Ón
cursul termenului de Óncercare cel condamnat a s„v‚r∫it din
nou o infrac˛iune, pentru care s-a pronun˛at o condamnare
definitiv„ chiar dup„ expirarea acestui termen, instan˛a revoc„

suspendarea condi˛ionat„, dispun‚nd executarea Ón Óntregime
a pedepsei, care nu se contope∫te cu pedeapsa aplicat„
pentru noua infrac˛iune.
Revocarea suspend„rii pedepsei nu are loc Óns„, dac„
infrac˛iunea s„v‚r∫it„ ulterior a fost descoperit„ dup„ expirarea
termenului de Óncercare.
Dac„ infrac˛iunea ulterioar„ este s„v‚r∫it„ din culp„, se
poate aplica suspendarea condi˛ionat„ a execut„rii pedepsei
chiar dac„ infractorul a fost condamnat anterior cu
suspendarea condi˛ionat„ a execut„rii pedepsei. Œn acest caz
nu mai are loc revocarea primei suspend„ri.
La stabilirea pedepsei pentru infrac˛iunea s„v‚r∫it„ dup„
r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii de suspendare nu se mai
aplic„ sporul prev„zut de lege pentru recidiv„.“
Dispozi˛iile constitu˛ionale invocate Ón motivarea excep˛iei
sunt cele cuprinse Ón art. 16 privind egalitatea Ón drepturi,
Ón art. 23 alin. (1), (11) ∫i (12), privind inviolabilitatea
libert„˛ii individuale, prezum˛ia de nevinov„˛ie ∫i legalitatea
pedepsei, respectiv Ón art. 124 privind Ónf„ptuirea justi˛iei.
Autorul critic„ dispozi˛iile legale ce fac obiectul excep˛iei
∫i Ón raport de prevederile art. 7 din Declara˛ia Universal„
a Drepturilor Omului, privind egalitatea Ón fa˛a legii.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate astfel cum a
fost formulat„, Curtea constat„ c„ aceasta este
neÓntemeiat„.
Astfel, dispozi˛iile art. 83 din Codul penal nu aduc
atingere prevederilor constitu˛ionale (∫i, implicit, celor din
acte interna˛ionale) care consacr„ egalitatea Ón fa˛a legii,
deoarece acestea nu stabilesc discrimin„ri, ci instituie un
tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate Ón
aceea∫i situa˛ie, f„r„ nici o deosebire. Œn acest sens s-a
pronun˛at Curtea Constitu˛ional„ prin deciziile nr. 215 din
15 mai 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2003, ∫i nr. 317 din 14 iunie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 672 din 27 iulie 2005. Œntruc‚t nu au intervenit
elemente noi, de natur„ s„ determine schimbarea
jurispruden˛ei Cur˛ii, at‚t solu˛ia, c‚t ∫i considerentele
deciziilor men˛ionate sunt valabile ∫i Ón prezenta cauz„.
De asemenea, textul de lege criticat nu Óncalc„ normele
constitu˛ionale privind libertatea individual„ ∫i prezum˛ia de
nevinov„˛ie, Óntruc‚t revocarea suspend„rii condi˛ionate a
execut„rii pedepsei se realizeaz„ numai dac„ Ón cursul
termenului de Óncercare îcel condamnat a s„v‚r∫it din nou o
infrac˛iune, pentru care s-a pronun˛at o condamnare definitiv„“.
A∫adar, nu poate fi vorba de îa considera o condamnare
nedefinitiv„ ca fiind definitiv„“, a∫a cum neÓntemeiat sus˛ine
autorul excep˛iei c‚nd motiveaz„ pretinsa Ónc„lcare a
prezum˛iei de nevinov„˛ie, astfel cum este consfin˛it„
aceasta de prevederile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 23
alin. (11).
Curtea re˛ine, totodat„, c„ reglementarea revoc„rii
suspend„rii condi˛ionate a execut„rii pedepsei Ón cazul
s„v‚r∫irii unei infrac˛iuni a fost realizat„ de c„tre legiuitor
Ón temeiul prerogativelor sale constitu˛ionale, stabilite de
dispozi˛iile art. 126 alin. (2) din Legea fundamental„,
potrivit c„rora îcompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege“ ∫i nu
aduce atingere independen˛ei judec„torului. Acesta urmeaz„
s„ aprecieze, Ón func˛ie de situa˛ia de fapt ∫i probele
administrate, dac„ Ón cauz„ sunt Óntrunite condi˛iile revoc„rii
suspend„rii condi˛ionate. Faptul c„ norma criticat„ îimpune
instan˛ei s„ procedeze Óntr-un singur fel, respectiv s„
revoce suspendarea condi˛ionat„, indiferent de gravitatea
faptei, de pericolul social pe care-l reprezint„ infractorul“,
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a principiului constitu˛ional care consacr„ independen˛a
judec„torului, a∫a cum neÓntemeiat sus˛ine autorul
excep˛iei.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i 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 excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 83 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe
Hagiu Ón Dosarul nr. 388/P/R/2005 al Cur˛ii de Apel Bra∫ov — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 24 noiembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

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

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru unele unit„˛i administrativ-teritoriale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) 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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
6.412,0 mii lei (RON) din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, ∫i alocarea acesteia bugetelor locale ale unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, potrivit anexei*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, pentru reamenajarea
institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt, precum ∫i pentru lucr„rile de
construc˛ii de noi spa˛ii Ón unit„˛ile ∫colare respective.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.
Art. 4. — Organele abilitate de lege vor controla modul
de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón
conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Cecilia Paloma Rodica Petrescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.587.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.138/15.XII.2005

ANEX√

10

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.138/15.XII.2005

11

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

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.138/15.XII.2005

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.138/15.XII.2005

13

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Alba
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru ajutor social ∫i ajutor
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu lemne, c„rbuni ∫i combustibili
petrolieri pe anul 2005, cu suma de 4.514,02 mii lei
(RON), pentru jude˛ul Alba, din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, ∫i alocarea acesteia bugetelor locale ale unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, potrivit anexei*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, pentru plata ajutorului

social ∫i a ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu lemne,
c„rbuni ∫i combustibili petrolieri.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.588.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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sumelor repartizate pe unit„˛i administrativ-teritoriale
pentru plata ajutorului social ∫i a ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Arad
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
3.000 mii lei (RON), pentru jude˛ul Arad, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia bugetului

propriu al municipiului Arad, pentru subven˛ionarea energiei
termice livrate popula˛iei.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.589.
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