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CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 50
din 27 ianuarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare
la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de personal din sectorul bugetar,
precum ∫i a personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti ∫i ale art. 12 alin. (4)
din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti ∫i ale art. 12 alin. (4) din
Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,
excep˛ie ridicat„ de Cristina Breza, Raluca Bercenaru, Irina
Com∫a, Rodica Cr„ciun, Elena Ciurea, Maria Enache,
Danielea Ionescu, Elena Petric„, Gheorghe Popescu, Elena
Stan, Cerasela Lisman, Paula Gruia, Rodica P„tulea,
Georgeta Simion, Veronica Ciobanu, Karina D’jabbari,
Mihaela Gheorghiceanu, Mihaela Nicolae, Venera Nicolae,
Mihaela S‚rbu, Corina Fan„, Mihai Creang„, Teodora
Olteanu, Daniela Schneider, Alina ™tefan, Tudori˛a Dragnea,
Alice Pescaru, Paula Damian, Mihaela Anghel, Maria Voica,
Georgeta Nicoleta Done, Silvia Gheorghe, Camelia Vasilica
Manolache, Cristina Viorica Baete, Sanda Blaj, Andreea
Raluca Bratu, Zori˛a Lazea, Maria Zamfir, Ileana Buha,
Lenu˛a Andrian, Claudia Stoian, Felicia Vasile, Laura
S‚rboiu, Elena Lumini˛a Stoian, Florina Lep„datu, Corina
Oancea, Alina Violeta Vlaicu, Dorina Guresoe, Andreea
Mihaela Birlea, Florentina Oprea, Adriana Anino∫anu, Ileana
Florescu, Ligia Apostol, Dan Pan„, Bogdan Ioni˛„, Marieta
Iliescu, Antonela Anne Mary Costache, Irina Liliana Strava,
Ioana Cleopatra ™ipoteanu, Constantin Gra˛iela, Iosefina
PÓrvu, Elena Burlan, Geanina Teodorovici, Bogdana Alina
Or„∫eanu, Mirela Irina VÓlceanu, Mitu Stegaru, Liliana
Ciuperc„, Simona Iord„nescu, BrÓndu∫a Elena Gheorghe,
Manuela Carmen Caramizaru, Viorica Lolea, Mihai Rotaru,
Cristian Jipa, Petre Ro∫u, Cristina Carmen Craiu, Daniela
Panioglu, Anca M„d„lina M„n„ilescu, Florentina
Vasil„teanu, Doina Dr„guinea, Cornelia Dumitra, Iuliana
Radu, Elena Jarnea, Lucia Lungu, Nermin Arpazait, Monica
T„nase, Ramona Bucuroiu, Marius Epure, Emilia Ganera,
Camelia Ciuc„, Doina Becu˛, Maria Verotti, Vasilica Tita,

Ioana P„unescu, Lumini˛a ™oitu, Elena St„nu˛„, Cristina
Du˛„, Mihaela Mocanu, Ecaterina Grigore, Nicoleta
Ceobanu, Revi Moga, Simona Stanca, Corina Dumitriu,
Dumitra Deliu, Georgeta Chioveanu, Loredana Voivozeanu,
Haralambie Oreste Teoharidis, Lumini˛a Buh„ianu ∫i
Beatrice Maris Ón Dosarele nr. 5.243/LM/2004, 5.244/
LM/2004, 5.245/LM/2004 ale Tribunalului Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„ ∫i litigii de munc„,
respectiv Ón Dosarul nr. 1.093/2004 al Tribunalului Constan˛a —
Sec˛ia civil„.
La apelul nominal r„spunde Ministerul Justi˛iei, prin
consilier juridic Angelica Bratu, cu delega˛ie depus„ la
dosar, lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de
citare este legal Óndeplinit„.
Curtea, av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de
neconstitu˛ionalitate ridicate Ón dosarele nr. 602D/2004,
603D/2004, 604D/2004 ∫i 669D/2004 au con˛inut identic,
pune Ón discu˛ie, din oficiu, problema conex„rii dosarelor.
At‚t reprezentantul Ministerului Justi˛iei, c‚t ∫i cel al
Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor.
Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 603D/2004,
604D/2004 ∫i 669D/2004 la Dosarul nr. 602D/2004, care a
fost primul Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Justi˛iei pune concluzii de respingere a
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate. Œn acest sens, precizeaz„
c„ art. 53 din Constitu˛ie nu este incident Ón cauzele de
fa˛„, Óntruc‚t, a∫a cum indic„ ∫i jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie, drepturile reglementate de
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 nu sunt
incluse Ón capitolul îDrepturi ∫i libert„˛i fundamentale“ din
Legea fundamental„ ∫i, Ón consecin˛„, nu sunt de natur„
constitu˛ional„.
Reprezentantul Ministerului Public arat„ c„, potrivit
principiului anualit„˛ii legii bugetului, dispozi˛iile art. 12
alin. (4) din Legea nr. 743/2001 nu mai sunt Ón vigoare,
astfel c„ aceast„ excep˛ie de neconstitu˛ionalitate este
inadmisibil„. Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 se solicit„
respingerea acesteia ca neÓntemeiat„, deoarece textele de
lege criticate nu privesc un drept de natur„ constitu˛ional„,
astfel Ónc‚t prevederile art. 53 din Legea fundamental„ nu
sunt incidente Ón cauza dedus„ judec„˛ii.
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C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 21 octombrie 2004 ∫i 3 noiembrie 2004,
pronun˛ate Ón dosarele nr. 5.243/LM/2004, 5.244/LM/2004,
5.245/LM/2004, respectiv 1.093/2004, Tribunalul Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„ ∫i litigii de munc„, respectiv
Tribunalul Constan˛a — Sec˛ia civil„ au sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti ∫i ale art. 12 alin. (4) din
Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001. Excep˛ia
a fost ridicat„ de Cristina Breza ∫i al˛ii Óntr-o cauz„ av‚nd
ca obiect plata primei de concediu.
Œn motivarea excep˛iei autorii acesteia arat„ c„ prin
textele de lege criticate a fost suspendat Ón mod succesiv
exerci˛iul dreptului legal la prima de concediu, drept
prev„zut de art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind
salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare. Se consider„ c„ îsuspendarea
aplic„rii legii prin care se recunoa∫te un drept echivaleaz„
cu restr‚ngerea exerci˛iului acelui drept“ ∫i, Ón consecin˛„,
textele de lege atacate contravin prevederilor art. 53 din
Constitu˛ie, Óntruc‚t acestea determin„ o restr‚ngere a
exerci˛iului unui drept legal, f„r„ a exista Óns„, nici una
dintre situa˛iile justificative prev„zute Ón norma constitu˛ional„
invocat„.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de
munc„ ∫i litigii de munc„ consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Se apreciaz„ c„
textele de lege criticate nu contravin art. 53 din Constitu˛ie,
îdeoarece aceste restr‚ngeri se refer„ la libert„˛ile ∫i
drepturile fundamentale ale cet„˛eanului, prev„zute ∫i
garantate constitu˛ional (...), iar nu la suspendarea pl„˛ii
unor drepturi b„ne∫ti Ón leg„tur„ cu munca, a∫a cum este
Ón cauz„, prima de concediu“.
Tribunalul Constan˛a — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„, deoarece
prin textele de lege criticate sunt Ónc„lcate prevederile
imperative ale art. 53 din Constitu˛ie. Se arat„ c„ dreptul
la prima de concediu, prev„zut de art. 411 alin. (1) din
Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonan˛a Guvernului
nr. 83/2000, a fost exercitat pe o perioad„ de aproximativ
∫ase luni, apoi suspendat de la data intr„rii Ón vigoare a
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 ∫i ulterior
îanulat prin legea bugetului“, f„r„ ca Ón con˛inutul
ordonan˛ei criticate s„ existe o motivare a acestei m„suri,
Ón condi˛iile Ón care ra˛iunea acord„rii acestui drept, a∫a
cum indic„ art. 1 din Legea nr. 50/1996, precum ∫i art. 1
din Ordonan˛a Guvernului nr. 9/1997, a avut Ón vedere
îrolul, r„spunderea, complexitatea, caracterul justi˛iei de
putere Ón stat independent„ ∫i egal„ ca importan˛„ cu
puterea legislativ„ ∫i executiv„“. Astfel, este Ónc„lcat ∫i
principiul egalit„˛ii celor trei puteri Ón stat, puterea
judec„toreasc„ afl‚ndu-se îsub condi˛ia de egalitate cu
celelalte beneficiare de drepturi“.
Sus˛in‚nd c„ îsuspendarea aplic„rii unei legi prin care
se recunoa∫te un drept echivaleaz„ cu restr‚ngerea
exerci˛iului acelui drept“ se arat„ c„ prin aceast„ m„sur„
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s-au nesocotit condi˛iile expres ∫i limitativ prev„zute de
art. 53 din Constitu˛ie, determin‚nd dispropor˛ionalitatea cu
situa˛ia care a determinat luarea acestei m„suri, aplicarea
Ón mod discriminatoriu, precum ∫i atingerea dreptului Ón
Óns„∫i existen˛a sa.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierile de sesizare au fost comunicate 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 a transmis punctele sale de vedere, prin care
consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„. Œn acest sens, se sus˛ine c„ îeste atribu˛ia
legiuitorului s„ dispun„ suspendarea aplic„rii unui act
normativ sau a unei dispozi˛ii dintr-un act normativ, acest
eveniment legislativ fiind expres reglementat de lege tocmai
pentru a nu aduce atingere drepturilor sau libert„˛ilor
persoanelor“. Sunt invocate, Ón sprijinul acestor
considerente, dispozi˛iile art. 54 ∫i cele ale art. 62 din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„
pentru elaborarea actelor normative. Se mai sus˛ine c„
textele de lege criticate nu Óncalc„ prevederile art. 53 din
Constitu˛ie, Óntruc‚t îacest articol nu poate avea ca obiect
dec‚t drepturile ∫i libert„˛ile reglementate“ la Capitolul II,
intitulat îDrepturile ∫i libert„˛ile fundamentale“, iar Ón ceea
ce prive∫te ipoteza Ónc„lc„rii art. 47 din Legea
fundamental„, referitor la asigurarea unui nivel de trai
decent, se men˛ioneaz„ c„ îo astfel de restr‚ngere se
Óncadreaz„ Ón condi˛iile prev„zute de art. 53 din Constitu˛ie,
nefiind vorba de o desfiin˛are a dreptului salarial Ónsu∫i, ci
de o suspendare prin lege a acord„rii unui drept care
echivaleaz„ cu restr‚ngerea acestuia, ceea ce textul
constitu˛ional permite“.
Avocatul Poporului, Ón ceea ce prive∫te excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3 alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 fa˛„ de
prevederile art. 53 din Legea fundamental„, arat„ c„
aceasta este neÓntemeiat„, Óntruc‚t textul legal criticat nu
pune Ón discu˛ie restr‚ngeri ale exerci˛iului unor drepturi
sau libert„˛i fundamentale. Referitor la critica de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 12 alin. (4) din Legea
nr. 743/2001 precizeaz„ c„, îpotrivit principiului anualit„˛ii
bugetului de stat, actul normativ atacat a fost Ón vigoare Ón
cursul anului 2002“, iar, îÓn condi˛iile Ón care actul normativ
nu mai era Ón vigoare la data sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale,
sunt incidente prevederile art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992“, astfel c„ aceast„ excep˛ie este inadmisibil„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torul-raportor, concluziile p„r˛ilor ∫i ale 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„ constat„ c„ este legal sesizat„ ∫i
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 cu care a fost sesizat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
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Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti ∫i cele ale art. 12 alin. (4)
din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001.
Acestea au urm„torul cuprins:
— Art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti: îDe asemenea, se
suspend„ p‚n„ la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea
prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozi˛ii referitoare
la acordarea primei pentru concediul de odihn„ ∫i ale art. 45
alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se pl„tesc
orele lucrate peste durata normal„ a timpului de munc„ din
Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 563 din
18 noiembrie 1999, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului
din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000,
precum ∫i aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea
primei cu ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„ din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii
nr. 21/1999 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 614 din
29 noiembrie 2000.“
— Art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe
anul 2002 nr. 743/2001: îTermenele prev„zute la art. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele
m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor
categorii de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, aprobat„ ∫i
modificat„ prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc p‚n„ la data
de 31 decembrie 2002.“
Œn motivarea excep˛iei ridicate, autorul invoc„ Ónc„lcarea
art. 53 din Constitu˛ie — îRestr‚ngerea exerci˛iului unor
drepturi sau al unor libert„˛i“, care prevede urm„toarele:
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,

dup„ caz, pentru ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ aceasta urmeaz„ a fi
respins„ pentru urm„toarele considerente:
Art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001 stabile∫te un termen referitor la suspendarea
aplic„rii prevederilor art. 411 alin. (1) ∫i ale art. 45 alin. (1)
din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi
ale personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti,
republicat„. Acest termen a fost prelungit prin art. 12
alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002
nr. 743/2001 ∫i prin alte legi bugetare.
Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe
anul 2002 nr. 743/2001, Curtea constat„ c„ aceasta
urmeaz„ a fi respins„ ca inadmisibil„. Œn virtutea principiului
anualit„˛ii bugetului de stat, acest act normativ ∫i-a Óncetat
aplicabilitatea o dat„ cu Óncheierea exerci˛iului anului
bugetar 2002. Or, potrivit dispozi˛iilor art. 29 alin. (4) din
Legea nr. 47/1992, Curtea Constitu˛ional„ decide numai
asupra excep˛iilor privind neconstitu˛ionalitatea unei legi sau
a unei ordonan˛e ori a unei dispozi˛ii dintr-o lege sau
ordonan˛„ Ón vigoare.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001, Curtea constat„ c„ acestea au
avut aplicabilitate temporar„, ele fiind Ón vigoare Óntre
2 martie 2001 ∫i 1 ianuarie 2002. Œn consecin˛„, excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 urmeaz„ a
fi respins„ ca inadmisibil„.

Pentru considerentele expuse, 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

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge ca inadmisibil„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti ∫i ale art. 12 alin. (4) din
Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, excep˛ie ridicat„ de Cristina Breza ∫i al˛ii Ón dosarele
nr. 5.243/LM/2004, nr. 5.244/LM/2004 ∫i nr. 5.245/LM/2004 ale Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„
∫i litigii de munc„, respectiv Ón Dosarul nr. 1.093/2004 al Tribunalului Constan˛a — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 27 ianuarie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia Margareta Ni˛„
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CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 111
din 24 februarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 8 alin. (2)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„
Constantin Doldur
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Florentina Geangu

—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 8 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„,
excep˛ie ridicat„ de Vasile Ad„moiu, Elena Ni˛„, Cornelia
Ad„moiu, Gabriela Persu ∫i Ion V‚lcea Ón Dosarul
nr. 999/C/2004 al Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia comercial„
∫i de contencios administrativ.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„
prevederile art. 8 din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 au
mai f„cut obiect al controlului de constitu˛ionalitate, prin
Decizia nr. 252 din 17 septembrie 2002 Curtea constat‚nd
c„ acest text este conform cu Legea fundamental„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 iunie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 999/C/2004, Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia comercial„ ∫i
de contencios administrativ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 8 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„. Excep˛ia a
fost ridicat„ de Vasile Ad„moiu, Elena Ni˛„, Cornelia
Ad„moiu, Gabriela Persu ∫i Ion V‚lcea Óntr-un litigiu av‚nd
ca obiect anularea Sentin˛ei comerciale nr. 362/c din
18 martie 2004, pronun˛at„ de Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ, prin care s-a
respins cererea formulat„ de creditoarea Societatea
Comercial„ îOmniasig“ din Bucure∫ti privind emiterea
ordonan˛ei de soma˛ia de plat„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ textul de lege criticat Óncalc„ prevederile art. 123
alin. (1)1 din Constitu˛ie [devenit art. 124 alin. (2) ca urmare
a revizuirii ∫i republic„rii Constitu˛iei, cu renumerotarea
textelor], deoarece îcererea Ón anulare se solu˛ioneaz„ de
magistra˛ii aceleia∫i instan˛e care au solu˛ionat ∫i fondul
cauzei, iar impar˛ialitatea judec„torilor poate fi afectat„ de
faptul c„ analizeaz„ sentin˛a propriilor colegi“.
Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios
administrativ apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 5/2001 fa˛„ de art. 123 alin. (1)1 din Constitu˛ie, astfel
cum a fost modificat„ prin Legea nr. 429/2003, este
nefondat„.

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„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca
fiind neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a Ón
materie a Cur˛ii Constitu˛ionale.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia este
neÓntemeiat„, deoarece îscopul emiterii Ordonan˛ei
Guvernului nr. 5/2001 a constat Ón instituirea unei proceduri
speciale ∫i accelerate, derogatorie de la normele generale
ale procedurii civile, pentru a asigura recuperarea Óntr-un
termen c‚t mai scurt a crean˛elor. Totodat„, mijloacele
procedurale puse la Óndem‚na p„r˛ilor difer„ tocmai datorit„
caracterului special al procedurii, f„r„ ca prin aceasta s„
se instituie vreo discriminare, f„r„ ca una dintre p„r˛i s„ fie
privilegiat„ ∫i, ca atare, f„r„ a fi Ónc„lcat„ regula
constitu˛ional„ potrivit c„reia justi˛ia este unic„, impar˛ial„ ∫i
egal„ pentru to˛i“.
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. 8 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie
2001, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 295/2002,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 380
din 5 iunie 2002, dispozi˛ii care au urm„torul cuprins:
îCererea Ón anulare se solu˛ioneaz„ de c„tre instan˛a
competent„ pentru judecarea fondului cauzei Ón prim„
instan˛„.“
Autorii excep˛iei sus˛in c„ dispozi˛iile legale criticate, prin
faptul c„ prev„d solu˛ionarea cererii Ón anulare de c„tre
instan˛a competent„ pentru judecarea fondului cauzei,
respectiv Ón complet format dintr-un singur judec„tor,
contravin normelor constitu˛ionale cuprinse Ón art. 124
alin. (2) din Constitu˛ie, potrivit c„rora îJusti˛ia este unic„,
impar˛ial„ ∫i egal„ pentru to˛i“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ∫i dispozi˛iile
legale criticate, cu raportare la prevederile constitu˛ionale
invocate, se constat„ c„ instan˛a de contencios
constitu˛ional a mai fost sesizat„ cu numeroase excep˛ii
privind neconstitu˛ionalitatea Ordonan˛ei Guvernului
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nr. 5/2001. Toate acele excep˛ii au fost respinse,
constat‚ndu-se c„ ordonan˛a criticat„, at‚t Ón ansamblul ei,
c‚t ∫i prin diferitele dispozi˛ii ale sale, este constitu˛ional„
(a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 317 din
19 noiembrie 2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002).
De asemenea, prin Decizia nr. 252 din 17 septembrie
2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 745 din 11 octombrie 2002, cu referire la dispozi˛iile
art. 8 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001, ce
formeaz„ obiectul prezentei excep˛ii, Curtea a constatat c„
îcererea Ón anulare se judec„ de c„tre instan˛a competent„
s„ judece fondul cauzei, care nu Óntotdeauna este aceea∫i
cu instan˛a Ón cadrul c„reia func˛ioneaz„ judec„torul care a
emis ordonan˛a cu soma˛ia de plat„. Œn acest sens, art. 8

alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 prevede c„
cererea Ón anulare se depune la instan˛a unde
func˛ioneaz„ judec„torul care a dat ordonan˛a. Aceasta,
dac„ nu constat„ propria competen˛„, va trimite dosarul
instan˛ei competente potrivit alin. (2). Toate instan˛ele
judec„tore∫ti competente s„ solu˛ioneze cererile Ón cadrul
procedurii soma˛iei de plat„, cererile Ón anulare, ac˛iunile
introduse conform normelor de drept comun, precum ∫i
c„ile de atac sunt instituite prin lege, exist‚nd garan˛ii
pentru asigurarea independen˛ei ∫i impar˛ialit„˛ii lor“.
Œn cauza de fa˛„, neÓnveder‚ndu-se elemente noi, de
natur„ a duce la reconsiderarea acestei jurispruden˛e,
solu˛ia ∫i considerentele anterioare se impun ∫i Ón prezenta
cauz„.

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

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 8 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001
privind procedura soma˛iei de plat„, excep˛ie ridicat„ de Vasile Ad„moiu, Elena Ni˛„, Cornelia Ad„moiu, Gabriela Persu ∫i
Ion V‚lcea Ón Dosarul nr. 999/C/2004 al Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 24 februarie 2005.
PRE™EDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Protocolului celei de-a doua reuniuni a Comisiei mixte rom‚no-ungare
pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Ungare
privind cooperarea Ón domeniul protec˛iei mediului, semnat la Bucure∫ti la 19 noiembrie 2004
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 5 ∫i 29 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea
∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 7
lit. a) din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru protec˛ia mediului, aprobat
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 926/2004,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Protocolul celei de-a doua
reuniuni a Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru realizarea
prevederilor Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i

Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea Ón domeniul
protec˛iei mediului, semnat la Bucure∫ti la 19 noiembrie
2004.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 24 februarie 2005.
Nr. 132.

Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
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PROTOCOLUL
celei de-a doua reuniuni a Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru realizarea prevederilor Acordului
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea Ón domeniul protec˛iei mediului
Bucure∫ti, 18—19 noiembrie 2004
Œn conformitate cu art. 4 din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea
Ón domeniul protec˛iei mediului, semnat la Bucure∫ti la data de 26 mai 1997 ∫i intrat Ón vigoare Ón anul 2000, Ón perioada
18—19 noiembrie 2004 a avut loc la Bucure∫ti a doua reuniune a Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru protec˛ia
mediului, denumit„ Ón continuare Comisia mixt„.
Pentru preg„tirea celei de-a doua reuniuni a Comisiei mixte, Ón data de 18 noiembrie 2004 a avut loc o Ónt‚lnire
bilateral„ preg„titoare la nivel de exper˛i.
Œnt‚lnirea Comisiei mixte a fost prezidat„ de doamna Speran˛a Maria Ianculescu, ministrul rom‚n al mediului ∫i
gospod„ririi apelor, ∫i de domnul dr. Miklós Persányi, ministrul ungar al mediului ∫i apei, Ón calitate de copre∫edin˛i ai
Comisiei mixte.
Lista participan˛ilor la Ónt‚lnire este prezentat„ Ón anexa
nr. 1.
Ordinea de zi a reuniunii a cuprins urm„toarele subiecte
de discu˛ii:
1. Protec˛ia mediului Ón Rom‚nia ∫i Republica Ungar„ —
prezentare general„ a politicii, strategiei ∫i priorit„˛ilor Ón
domeniul mediului Ón cele dou„ ˛„ri
2. Analiza Ónt‚lnirii grupului permanent de exper˛i
privind protec˛ia mediului, desf„∫urat„ la Debre˛in la
21—22 septembrie 2004
3. Analiza Ónt‚lnirii grupului permanent de exper˛i privind
ocrotirea naturii, desf„∫urat„ la Szarvas la 10—11 august 2004
4. Aprobarea protocoalelor Óncheiate cu ocazia Ónt‚lnirilor
grupurilor de exper˛i ∫i a programului de lucru pentru
2004—2005
5. Alte aspecte privind cooperarea bilateral„, regional„
∫i interna˛ional„ Ón domeniul protec˛iei mediului
6. Stabilirea locului ∫i datei desf„∫ur„rii celei de-a treia
reuniuni a Comisiei mixte
7. Adoptarea Protocolului celei de-a doua reuniuni a
Comisiei mixte.
Œn cuv‚ntul de deschidere, copre∫edin˛ii Comisiei mixte
au accentuat importan˛a Óndeplinirii obliga˛iilor ∫i sarcinilor
comune acceptate Ón Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea Ón domeniul
protec˛iei mediului ∫i au subliniat c„ aceast„ nou„ Ónt‚lnire
a Comisiei mixte are rolul de a dezvolta cooperarea
bilateral„ privind protec˛ia mediului.
S-a exprimat speran˛a c„ dezvoltarea cooper„rii
bilaterale va fi benefic„ at‚t pentru Rom‚nia, c‚t ∫i pentru
Republica Ungar„ ∫i, totodat„, s-a accentuat importan˛a
implement„rii cerin˛elor Uniunii Europene.
Copre∫edin˛ii ∫i-au manifestat, de asemenea, satisfac˛ia
Ón ceea ce prive∫te nominalizarea, conform obliga˛iilor
stabilite prin Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Ungare privind cooperarea Ón domeniul protec˛iei
mediului, a conduc„torilor grupurilor permanente de exper˛i
Ón domeniul protec˛iei mediului ∫i ocrotirii naturii ∫i au avut
loc inform„ri reciproce Ón leg„tur„ cu aceste nominaliz„ri.
De asemenea, a fost apreciat„ organizarea primelor Ónt‚lniri
ale acestor grupuri de exper˛i.
1. Protec˛ia mediului Ón Rom‚nia ∫i Republica Ungar„ —
prezentare general„ a politicii, strategiei ∫i priorit„˛ilor Ón
domeniul mediului Ón cele dou„ ˛„ri
Partea rom‚n„ a prezentat cadrul institu˛ional ∫i legislativ
privind protec˛ia mediului, precum ∫i stadiul transpunerii ∫i

implement„rii acquisului comunitar specific. A fost prezentat,
de asemenea, stadiul negocierilor capitolului 22 — Mediu,
precum ∫i priorit„˛ile Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor pentru perioada imediat urm„toare. De asemenea, a
fost prezentat modul de organizare ∫i activit„˛ile Óntreprinse
de Rom‚nia Ón domeniul conserv„rii habitatelor naturale, a
diversit„˛ii biologice ∫i a peisajului ∫i modalit„˛ile de
valorificare durabil„ a resurselor biologice naturale din flora
∫i fauna s„lbatic„.
Partea ungar„ a prezentat principalele aspecte ale
strategiei na˛ionale ∫i interna˛ionale de protec˛ie a mediului
∫i a naturii, pun‚nd accent pe obliga˛iile asumate ca
membru al Uniunii Europene, precum ∫i importan˛a
cooper„rii Ón acest sens cu statele vecine. A dat informa˛ii
asupra sarcinilor prioritare din diferite domenii specifice.
Partea ungar„ a salutat ∫i a luat cuno∫tin˛„ de
informarea p„r˛ii rom‚ne privind stadiul negocierilor de
aderare. S-a ar„tat c„ urm„torul pas de l„rgire a Uniunii
Europene va integra Óntr-o unitate politic„ ∫i economic„
statele din regiune, ceea ce va favoriza ˛„rile noastre ∫i din
punct de vedere al protec˛iei mediului, a naturii, respectiv
din punctul de vedere al utiliz„rii durabile a resurselor
naturale.
Republica Ungar„ are Óncredere c„ Rom‚nia va Óncheia
negocierile Ón domeniul protec˛iei mediului cu Uniunea
European„ cu rezultate care vor servi at‚t binele Uniunii
Europene, c‚t ∫i al Rom‚niei ∫i Ungariei.
2. Analiza Ónt‚lnirii grupului permanent de exper˛i
privind protec˛ia mediului, desf„∫urat„ la Debre˛in la
21—22 septembrie 2004
Comisia mixt„ a audiat informarea grupului de exper˛i
de la prima ∫edin˛„ de lucru ∫i a stabilit ca prioritate
realizarea schimbului de experien˛„ ∫i de informa˛ii Ón
domeniul prelu„rii ∫i implement„rii normelor Uniunii
Europene Ón perioada urm„toare.
Sarcina prioritar„ Ón zona de frontier„ este sprijinirea
colabor„rii dintre autorit„˛ile teritoriale de mediu, Ónt„rirea
rela˛iilor de specialitate at‚t Ón privin˛a cunoa∫terii surselor
de periclitare a st„rii mediului ∫i diminu„rii prejudiciilor
cauzate mediului, c‚t ∫i Ón evaluarea problemelor existente
∫i a posibilit„˛ilor de solu˛ionare a acestora.
Œn acest scop p„r˛ile au convenit ca, Ón afara ∫edin˛elor
ordinare ale grupului de exper˛i, s„ organizeze anual una—
dou„ Ónt‚lniri ale speciali∫tilor Ón vederea dezbaterii
detaliate a unor domenii de specialitate, alese Ón prealabil
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de comun acord, privind modul de reglementare ∫i punerea
Ón aplicare a acestora.
Comisia mixt„, pe baza proiectului programului de lucru
pentru perioada 2004—2005, prezentat de grupul de
exper˛i, a∫teapt„ progrese mai ales Ón urm„toarele domenii:
— inform„ri reciproce ∫i continue de specialitate,
schimburi de experien˛„, de acte normative ∫i norme
metodologice de aplicare;
— elaborarea metodologiei comune referitoare la
inventarul surselor poten˛iale de poluare, precum ∫i a
regulamentului fluxului informa˛ional Óntre autorit„˛ile
competente de mediu Ón cazul polu„rilor accidentale, lu‚nd
Ón considerare reglement„rile Ón vigoare Ón domeniul apelor
dintre cele dou„ p„r˛i;
— informarea reciproc„ asupra sistemelor de
monitorizare a st„rii mediului Ón zona de frontier„,
identificarea posibilit„˛ilor de dezvoltare a acestora, crearea
sistemului schimburilor de date, redactarea Ón comun a
materialului privind starea mediului.
3. Analiza Ónt‚lnirii grupului permanent de exper˛i
privind ocrotirea naturii, desf„∫urat„ la Szarvas la
10—11 august 2004
P„r˛ile, Ón cadrul Ónt‚lnirii Ón privin˛a activit„˛ii grupului de
exper˛i, s-au concentrat asupra importan˛ei urm„toarelor
subiecte:
— schimb de experien˛„ Ón preluarea ∫i implementarea
normelor Uniunii Europene, Ón domeniul cre„rii rela˛iilor
dintre cele dou„ state prin re˛eaua îNatura 2000“, Ón
privin˛a conserv„rii unitare a valorilor naturale din regiunea
biogeografic„ Panonica;
— colaborarea ∫i elaborarea unor proiecte comune Ón
domeniul conserv„rii naturii, iar Ón cadrul acestora
realizarea unor proiecte care au ca obiective crearea
coridoarelor ecologice Óntre Parcul Natural Mun˛ii Apuseni
∫i zonele de frontier„;
— Ón interesul conserv„rii valorilor naturale ∫i a
managementului eficient al acestora, sprijinirea institu˛iilor
de protec˛ie a mediului, dezvoltarea cooper„rii dintre
agen˛iile de protec˛ie a mediului Harghita, Bihor, Arad ∫i
Timi∫ ∫i institu˛iile de protec˛ie a naturii din Republica
Ungar„.
4. Aprobarea protocoalelor Óncheiate cu ocazia
Ónt‚lnirilor grupurilor de exper˛i ∫i a programului de lucru
pentru 2004—2005
Comisia mixt„ a analizat ∫i a aprobat protocoalele
Óncheiate cu ocazia Ónt‚lnirilor din anul 2004 ale grupurilor
de exper˛i, modul de func˛ionare ∫i programul de lucru
pentru perioada 2004—2005, conform anexelor nr. 2 ∫i 3.
5. Alte aspecte privind cooperarea bilateral„, regional„
∫i interna˛ional„ Ón domeniul protec˛iei mediului
5.1. Œnfiin˛area unui grup ad-hoc de exper˛i pentru
analizarea surselor de risc asupra mediului cu poten˛ial
efect transfrontier.
P„r˛ile au convenit asupra necesit„˛ii Ónfiin˛„rii Ón cadrul
Comisiei mixte a unui grup ad-hoc de exper˛i cu
urm„toarele sarcini:
• identificarea, constatarea, analizarea ∫i prezentarea
problemelor legate de Ónfiin˛area, exploatarea ∫i verificarea

obiectivelor ∫i activit„˛ilor cu poten˛ial efect transfrontier, Ón
mod special privind proiectul Ro∫ia Montan„;
• elaborarea de propuneri privind prevenirea ∫i
diminuarea c‚t mai mult posibil a impactului asupra mediului,
Ón conformitate cu prevederile art. 2 pct. 4 ∫i art. 5 din
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Ungare privind cooperarea Ón domeniul protec˛iei mediului.
Grupul de exper˛i va ˛ine prima ∫edin˛„ Ón trimestrul I al
anului 2005 ∫i va elabora programul de lucru, pe care Ól
va prezenta spre aprobare Comisiei mixte.
Fiecare parte Ó∫i va desemna conduc„torul acestui grup
ad-hoc, iar Ón∫tiin˛area reciproc„ se va realiza Ón termen de
o lun„, prin secretariatele Comisiei mixte.
Œn ceea ce prive∫te proiectul Ro∫ia Montan„, partea
rom‚n„ a men˛ionat c„ urmeaz„ s„ fie creat„ o comisie
interministerial„, care va constitui interfa˛a cu membrii unei
comisii similare stabilite de c„tre Republica Ungar„,
conform celor convenite de prim-mini∫trii celor dou„ ˛„ri.
Partea rom‚n„ a informat, de asemenea, partea ungar„ c„
p‚n„ la aceast„ dat„ nu s-a primit nici o solicitare privind
emiterea acordului de mediu pentru acest proiect.
Œn privin˛a investi˛iei de la Ro∫ia Montan„, partea
ungar„ a luat cuno∫tin˛„ de prezentarea p„r˛ii rom‚ne. De
asemenea, ∫i-a exprimat Óngrijorarea Ón leg„tur„ cu
deschiderea exploat„rii de minereu aurifer, sus˛in‚nd pozi˛ia
ini˛ial„ de nesprijinire a realiz„rii investi˛iei ∫i a particip„rii
Ón procesul de evaluare a impactului asupra mediului,
precum ∫i Ón activitatea Comisiei mixte stabilite conform
acordului Óncheiat Óntre prim-mini∫trii celor dou„ ˛„ri.
Aspectele specifice ale investi˛iei vor fi analizate Ón detaliu
de c„tre grupul de exper˛i ad-hoc.
Comisia mixt„ sus˛ine c„ Ón viitor pe teritoriile celor
dou„ state vor fi autorizate numai acele obiective care
utilizeaz„ cele mai bune tehnici disponibile Ón cadrul
activit„˛ilor IPPC ∫i Ón conformitate cu normativele Uniunii
Europene, contribuind astfel la minimizarea riscului polu„rii
mediului.
5.2. Aspectele colabor„rii integrate privind bazinul
hidrografic al Tisei
Comisia mixt„ apreciaz„ pozitiv colaborarea bilateral„ Ón
domeniul gospod„ririi apelor ∫i Ón cadrul acestuia, buna
colaborare existent„ Óntre autorit„˛ile responsabile de ape
din cele dou„ ˛„ri, at‚t Ón cadrul Acordului hidrotehnic
bilateral, c‚t ∫i al Forumului Tisei ∫i Conven˛iei
interna˛ionale pentru protec˛ia fluviului Dun„rea.
P„r˛ile au eviden˛iat faptul c„ noul acord bilateral de
cooperare Ón domeniul apelor asigur„ concordan˛a total„ cu
toate prevederile directivelor europene specifice Ón vigoare,
inclusiv ale Directivei-cadru pentru ap„.
P„r˛ile sunt de acord c„ elaborarea unui plan de
management pentru subbazinul hidrografic al Tisei, Ón
vederea implement„rii Directivei-cadru pentru ap„, se va
realiza prin Ónfiin˛area, la ini˛iativa Uniunii Europene, a unui
grup de lucru ad-hoc Ón cadrul Comisiei interna˛ionale
pentru protec˛ia fluviului Dun„rea.
5.3. Alte aspecte (poluarea Tisei cu de∫euri din
septembrie 2004)
Partea ungar„ a informat despre poluarea r‚ului Tisa la
sf‚r∫itul lunii septembrie 2004 cu de∫euri municipale
provenite din afara grani˛ei. Cercetarea provenien˛ei este Ón
curs de desf„∫urare, cu implicarea p„r˛ii ucrainene.
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Partea ungar„ solicit„ Óntrunirea speciali∫tilor pe
domeniu, din cadrul grupului de exper˛i pe protec˛ia
mediului, Ón scopul evalu„rii situa˛iei la fa˛a locului, Ón
vederea formul„rii unei p„reri privind provenien˛a de∫eurilor.

7. Adoptarea Protocolului celei de-a doua reuniuni a
Comisiei mixte

6. Stabilirea locului ∫i datei desf„∫ur„rii celei de-a treia
reuniuni a Comisiei mixte

Protocolul Óncheiat la cea de-a doua reuniune a
Comisiei mixte a fost adoptat de c„tre p„r˛i Ón conformitate
cu art. 4 alin. (3) din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea Ón domeniul
protec˛iei mediului.

S-a convenit ca cea de-a treia reuniune a Comisiei
mixte s„ se desf„∫oare Ón anul 2005, la data ∫i locul
stabilite de comun acord.

Semnat la Bucure∫ti la 19 noiembrie 2004, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„ ∫i maghiar„,
ambele texte fiind egal autentice.

Din partea Guvernului Rom‚niei,
Speran˛a Maria Ianculescu,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor

Din partea Guvernului Republicii Ungare,
Miklós Persányi,
ministrul mediului ∫i apelor

Partea rom‚n„ accept„ aceast„ solicitare.

ANEXA Nr. 1
LISTA

participan˛ilor la cea de-a doua reuniune a Comisiei mixte rom‚no-ungare
pentru protec˛ia mediului
Componen˛a delega˛iei maghiare
— Miklós Persányi
—
— Tibor Császár
—
— Róbert Rakics
—
— Zsuzsanna Steindl
—
— Péter Kovács
—
— László Tirják
—
— Zsuzsanna Árokháti
—
— Tűnde Vajna
—
— Terényi János
—
— Ferenc Bogár
—
Componen˛a delega˛iei rom‚ne
— Speran˛a Maria Ianculescu
— Ioan Jelev
— Liliana Bara
— Ioan Bica
— Cornel Florea Gabrian

—
—
—
—
—

— Constantin Gheorghe

—

— Adriana Baz

—

— Angela Filipa∫

—

—
—
—
—

—
—
—
—

Peter Somay
Ciprian Popa
Elena Chiri˛„
M„d„lina Alecu

ministru
director Departament de pres„, Cabinet ministru
secretar de stat adjunct pentru mediu
director, Direc˛ia privind controlul integrat al polu„rii
director, Direc˛ia protec˛ia apei ∫i solului
director, Parcul Na˛ional Cri∫-Mure∫
director adjunct al Direc˛iei pentru rela˛ii interna˛ionale
translator
ambasador, Ambasada Republicii Ungare la Bucure∫ti
consilier economic, Ambasada Republicii Ungare la
Bucure∫ti
ministru
secretar de stat, Departamentul mediu
secretar de stat, Departamentul integrare european„
pre∫edinte, Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului
director, Direc˛ia elaborare ∫i implementare politici
economice de mediu
director, Direc˛ia de coordonare, reglementare,
gestionare, protec˛ia ecologic„ a apelor ∫i districte
interna˛ionale
director, Direc˛ia conservarea diversit„˛ii biologice ∫i
biosecuritate
director, Direc˛ia evaluare impact, controlul polu„rii ∫i
managementul riscului
director, Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului Miercurea-Ciuc
consilier, Ministerul Afacerilor Externe
consilier, Biroul de pres„
consilier, Biroul rela˛ii interna˛ionale
ANEXA Nr. 2
PROTOCOL

Óncheiat la prima Ónt‚lnire a grupului de exper˛i pentru protec˛ia mediului din Comisia mixt„ rom‚no-ungar„
pentru protec˛ia mediului
Debre˛in, 21—22 septembrie 2004
Œnt‚lnirea a avut loc pe baza hot„r‚rilor luate Ón prima ∫edin˛„ a Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru protec˛ia
mediului, desf„∫urat„ la Budapesta la data de 16 septembrie 2003.
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Scopul Ónt‚lnirii a fost demararea colabor„rii la nivelul grupului de exper˛i, precum ∫i preg„tirea materialelor de
specialitate care urmeaz„ s„ fie prezentate la ∫edin˛a Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru protec˛ia mediului, planificat„
pentru semestrul II al anului 2004.
Lista participan˛ilor este con˛inut„ Ón anexa nr. 1.
Conduc„torii grupurilor de exper˛i au prezentat membrii
delega˛iilor.
Delega˛ia ungar„ a prezentat sistemul organizatoric al
administra˛iei protec˛iei mediului ∫i bazele juridice, precum
∫i activitatea Inspectoratului pentru Protec˛ia Mediului al
Regiunii de peste Tisa.
Delega˛ia rom‚n„, la r‚ndul ei, a dat o informare
cuprinz„toare despre sistemul administra˛iei protec˛iei
mediului din Rom‚nia, bazele juridice, informa˛ii privind
transpunerea ∫i implementarea Ón domeniul gestion„rii
de∫eurilor ∫i calitatea aerului, precum ∫i despre activitatea
desf„∫urat„ Ón cadrul Agen˛iei Regionale de Protec˛ie a
Mediului Timi∫oara ∫i al Agen˛iei Locale de Protec˛ie a
Mediului Oradea. Participan˛ii la ∫edin˛„ au vizitat laboratorul
∫i sta˛ia de monitorizare pentru calitatea aerului ale
Inspectoratului pentru Protec˛ia Mediului al Regiunii de peste
Tisa, precum ∫i sta˛ia de gestionare a de∫eurilor din ora∫.
Partea ungar„ a concluzionat pe scurt ∫i a informat
partea rom‚n„ despre ultimele evenimente ∫i m„surile luate
de partea ungar„ Ón privin˛a evenimentului transfrontier de
poluare a aerului Ón zona Batania (Battonya) din iunie 2004.
Conduc„torii grupului de exper˛i au convenit Ón privin˛a
urm„toarelor teme ale agendei:
• Grupul de exper˛i se Ónt‚lne∫te de dou„ ori pe an,
alternativ pe teritoriul Rom‚niei ∫i al Republicii Ungare.
Conduc„torii grupului de exper˛i pot conveni Ón privin˛a
convoc„rii unei ∫edin˛e extraordinare, care va avea loc pe
teritoriul de stat al p„r˛ii ini˛iatoare.
• Œn grupul de exper˛i sunt delegate c‚te 5 persoane de
fiecare parte, iar cheltuielile altor invita˛i sunt suportate de
partea care i-a delegat.
• Activitatea grupului de exper˛i se desf„∫oar„ pe baza
programului de lucru aprobat de c„tre pre∫edin˛ii Comisiei
mixte rom‚no-ungare pentru protec˛ia mediului.
• Limba ∫edin˛elor grupului de exper˛i este limba rom‚n„
∫i limba maghiar„, iar limba de lucru recomandat„ pentru

elaborarea documentelor de lucru ∫i pentru consulta˛iile
speciali∫tilor este limba englez„.
• Pentru analiza comun„ ∫i rezolvarea unor probleme
speciale se pot Ónfiin˛a subgrupuri de speciali∫ti.
Posibilitatea concret„ va fi examinat„ cu ocazia ∫edin˛ei
urm„toare.
• Œn func˛ie de con˛inutul programului de lucru, Ón scopul
realiz„rii acestuia ∫i pe baza inform„rii reciproce prealabile
a conduc„torilor grupului de exper˛i, la ∫edin˛ele grupului
de exper˛i pot fi invita˛i ∫i reprezentan˛i ai altor institu˛ii.
• Fiecare ∫edin˛„ a grupului de exper˛i se Óncheie cu
redactarea unui protocol.
Œn alte chestiuni se consider„ orientative dispozi˛iile
cuprinse Ón Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru protec˛ia mediului.
Grupul de exper˛i consider„ drept sarcin„ primordial„
schimbul de experien˛„ Ón domeniul prelu„rii ∫i aplic„rii
normelor Uniunii Europene Ón toate domeniile pe care le
coordoneaz„, precum ∫i sprijinirea cooper„rii de specialitate
a organelor competente pentru protec˛ia mediului din zona
de grani˛„. Œn acest scop p„r˛ile au convenit s„ organizeze
anual, de 1—2 ori, Óntrevederi ale speciali∫tilor pentru
dezbaterea reciproc„ detaliat„ a c‚te unui domeniu de
specialitate ales.
Grupul de exper˛i a dezb„tut proiectul programului
pentru anul 2005, care va fi prezentat spre aprobare
pre∫edin˛ilor Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru protec˛ia
mediului sub forma din anexa nr. 2.
™edin˛a urm„toare a grupului de exper˛i va avea loc Ón
aprilie—mai 2005, pe teritoriul Rom‚niei.
Prezentul protocol a fost semnat la Debre˛in la
22 septembrie 2004, Ón c‚te dou„ exemplare originale,
fiecare Ón limba rom‚n„ ∫i limba maghiar„, ambele texte
fiind egal autentice.
Protocolul a fost aprobat de conduc„torul grupului de
exper˛i rom‚no-ungar pentru protec˛ia mediului.

Din partea rom‚n„,
Ioan Bica

Din partea ungar„,
Zsuzsanna Steindl
ANEXA Nr. 1
la anexa nr. 2
L I S T A P A R T I C I P A N fi I L O R

Din partea ungar„:
— Zsuzsanna Steindl
— Dr. Adrienn Sallai
— Béla Kelemen
— László Rózsa
— Dr. Bogdányiné Meszáros Ágnes

— Dr. Mihály Forján

— director, Direc˛ia IPPC, Ministerul Mediului ∫i
Apelor, conduc„torul delega˛iei ungare
— jurist, Direc˛ia rela˛ii interna˛ionale, Ministerul
Mediului ∫i Apelor
— director, Inspectoratul pentru Protec˛ia Mediului al
Regiunii de peste Tisa
— director adjunct, Inspectoratul pentru Protec˛ia
Mediului al Regiunii de peste Tisa
— director, reprezentant al Consiliului de Dezvoltare
Regional„ pentru C‚mpia Sudic„, Inspectoratul
pentru Protec˛ia Mediului al Cursului Superior al
Tisei (FETIKÖFE)
— director, reprezentant al Consiliului de Dezvoltare
Regional„ pentru C‚mpia Sudic„, Asocia˛ia Parcul
Natural din Valea Cri∫urilor (IGAZGATÎ)
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— József Gyapjas
— János Nadabán
— András Hódos
Din partea rom‚n„:
— Ioan Bica
— Angela Filipa∫
— Dorina Mocanu
— Nicoleta Chiriac
— Alberto Simion
— Ana Drapa
— Cornelia G‚rboni
— Augustin Duda∫
— Adriana Calapod

— director,
Regiunii
— director,
Regiunii
— interpret

Inspectoratul pentru Protec˛ia Mediului al
Cursului Inferior al Tisei (ATIKÖFE)
Inspectoratul pentru Protec˛ia Mediului al
Cri∫urilor (KÖVIKÖFE)

— pre∫edinte, Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Mediului, conduc„torul delega˛iei
— director, Direc˛ia evaluare impact, controlul polu„rii
∫i managementul riscului
— consilier, Direc˛ia evaluare impact, controlul
polu„rii ∫i managementul riscului
— consilier, Direc˛ia gestiunea de∫eurilor ∫i
substan˛elor chimice periculoase
— consilier, Autoritatea de Implementare a
Fondurilor Structurale ∫i de Coeziune EconomicoSocial„
— consilier, Direc˛ia de coordonare, reglementare,
gestionare, protec˛ia ecologic„ a apelor ∫i districte
interna˛ionale
— director executiv, Agen˛ia Regional„ de Protec˛ie
a Mediului Timi∫oara
— director executiv, Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului
Oradea
— consilier, Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului Oradea
ANEXA Nr. 2
la anexa nr. 2
PROGRAM DE LUCRU

Óntocmit pe baza discu˛iilor purtate la prima Ónt‚lnire a grupului de exper˛i pentru protec˛ia mediului
din Comisia mixt„ rom‚no-ungar„ pentru protec˛ia mediului
Debre˛in, 21—22 septembrie 2004
Propunere pentru 2004—2005
1. Diseminarea experien˛elor ungare de aderare
european„, norme juridice, schimbul reciproc de materiale
de specialitate de fond, realizarea rela˛iilor directe Óntre
exper˛i:
— desemnarea de c„tre partea rom‚n„ a domeniilor de
specialitate pentru schimbul de experien˛„ ∫i nominalizarea
exper˛ilor: 1 octombrie 2004
— nominalizarea numelui exper˛ilor maghiari:
15 octombrie 2004
— contactarea exper˛ilor: permanent
— responsabil maghiar: Zsuzsanna Steindl, director
— responsabil rom‚n: Ioan Bica, pre∫edinte
2. Œnt‚lnire de specialitate ∫i organizarea schimbului de
experien˛„ Ón zona de frontier„, cu durata de o zi, Ón
tematica concret„ indicat„ de c„tre p„r˛i:
— Óntrevedere pe teritoriul ungar: prim„vara 2005
— indicarea propunerii de tem„: 31 decembrie 2004
— responsabil maghiar: Zsuzsanna Steindl, director
— responsabil rom‚n: Ioan Bica, pre∫edinte
3. Schimb de h„r˛i pentru zonele din apropierea
frontierei, cu indicarea autorit„˛ilor ∫i persoanelor
responsabile, precum ∫i a posibilit„˛ilor de contactare
concret„ a lor:
— termen: 31 decembrie 2004
— responsabil maghiar: Béla Kelemen, director
— responsabil rom‚n: Cornelia G‚rboni, director
4. Examinarea posibilit„˛ii de realizare a unor proiecte
comune Ón zonele de frontier„, acord‚ndu-se o aten˛ie

deosebit„ Ónfiin˛„rii unor sta˛ii automate de monitorizare a
calit„˛ii aerului Ón punctele de trecere a frontierei:
— examinarea posibilit„˛ilor de finan˛are prin participare
Ón comun la concursuri de proiecte: 31 ianuarie 2005
— Ón cazul particip„rii la concurs, elaborarea proiectelor:
31 decembrie 2005
— responsabil maghiar: Béla Kelemen, director
— responsabil rom‚n: Cornelia G‚rboni, director
5. Informare reciproc„ Ón privin˛a sistemelor de
monitorizare a calit„˛ii mediului ∫i a bazelor de date
aferente:
— termen: a doua ∫edin˛„ a grupului de exper˛i
— responsabil maghiar: Zsuzsanna Steindl, director
— responsabil rom‚n: Ioan Bica, pre∫edinte
6. Schimb de date privind starea mediului din zona de
frontier„ ∫i examinarea posibilit„˛ii de editare a unei
publica˛ii comune:
— responsabil maghiar: Zsuzsanna Steindl, director
— responsabil rom‚n: Ioan Bica, pre∫edinte
— trimiterea reciproc„ a propunerilor de specialitate:
31 ianuarie 2005
— dezbaterea detaliat„ a propunerilor, determinarea
modului de transmitere a datelor ∫i a raport„rii acestora
(Óntocmirea formularelor-tip), Ón concordan˛„ cu schimbul de
date din cadrul cooper„rii din domeniul apelor: la cea de-a
doua ∫edin˛„ a exper˛ilor
— realizarea schimbului de date, elaborarea publica˛iei
de c„tre partea ungar„: conform deciziei luate Ón a doua
∫edin˛„ a grupului de exper˛i
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7. Elaborarea unor propuneri pentru Óntocmirea
inventarului comun al surselor poten˛iale de poluare Ón
zona de grani˛„:
— responsabili maghiari: Zsuzsanna Steindl, director, ∫i
dr. Bogdányiné Mészáros Ágnes, director
— responsabil rom‚n: Ioan Bica, pre∫edinte
— trimiterea reciproc„ a propunerilor de specialitate:
31 ianuarie 2005
— dezbaterea detaliat„ a propunerilor: la cea de-a doua
∫edin˛„ a grupului de exper˛i
— Óntocmirea inventarului: conform deciziei luate la cea
de-a doua ∫edin˛„ a grupului de exper˛i

8. Elaborarea procedurii comune privind transmiterea de
date Óntre autorit„˛ile competente rom‚ne ∫i ungare pentru
protec˛ia mediului, Ón cazuri de poluare accidental„ a mediului:
— responsabil maghiar: József Gyapjas, director
— responsabili rom‚ni: Augustin Duda∫, director executiv,
Cornelia G‚rboni, director executiv
— trimiterea reciproc„ de propuneri de specialitate:
31 ianuarie 2005
— dezbaterea detaliat„ a propunerilor: la cea de-a doua
∫edin˛„ a grupului de exper˛i
ANEXA Nr. 3

PROTOCOL

Óncheiat cu ocazia primei Ónt‚lniri a grupului de exper˛i privind ocrotirea naturii
din cadrul Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru protec˛ia mediului
Szarvas, 10—11 august 2004
Œnt‚lnirea s-a organizat Ón conformitate cu cele convenite la Ónt‚lnirile din 16 septembrie 2003 de la Budapesta ∫i
din 8—9 martie 2004 de la Oradea, unde au participat ∫i responsabilii pentru ocrotirea naturii.
Scopul Ónt‚lnirii: Ónceperea cooper„rii la nivel de grup de exper˛i, respectiv redactarea documentelor de prezentat
la sesiunea Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru protec˛ia mediului, prev„zut„ pentru semestrul II al anului 2004.
La Ónt‚lnire particip„:
Din Republica Ungar„:
— László Haraszthy
— László Tirják
— Dr. Tamásné Vajna
— Dr. Adrienn Sallai
— Tünde Vajna
Din Rom‚nia:
— Adriana Baz
— Roxana Cazacu
—
—
—
—
—
—

Augustin Duda∫
Zenaida Luncan
Cristian Ispravnic
Teodora Tudur
Peter Somay
Jozsef Both

— subsecretar de stat, Ministerul Mediului ∫i Apelor, Administra˛ia de Ocrotire a
Naturii
— director, Parcul Na˛ional Cri∫-Mure∫
— director general adjunct, Ministerul Mediului ∫i Apelor, Departamentul patrimoniului
∫i al armoniz„rii sectorului agricol
— jurist, Direc˛ia rela˛ii interna˛ionale, Ministerul Mediului ∫i Apelor
— translator
— director, Direc˛ia conservarea diversit„˛ii biologice ∫i biosecuritate, Ministerul
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
— consilier, Direc˛ia conservarea diversit„˛ii biologice ∫i biosecuritate, Ministerul
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, Autoritatea Rom‚n„ de Management CITES
— director, Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului Bihor
— consilier, Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului Bihor
— director, Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului Arad
— consilier, Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului Arad
— director, Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului Harghita
— geolog, Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului Harghita

™efii grupurilor de exper˛i prezint„ membrii delega˛iilor.
Delega˛ia ungar„ prezint„ activitatea Direc˛iei Parcului Na˛ional Cri∫-Mure∫, precum ∫i programul de protec˛ie a
mediului agrar din Republica Ungar„. Delega˛ia rom‚n„ prezint„ activitatea de desemnare a zonelor din Rom‚nia incluse
Ón programul îNatura 2000“, protec˛ia naturii din jude˛ele Arad, Bihor ∫i Harghita, c‚t ∫i proiectul din Lunca Mure∫ului.
™efii grupului de exper˛i stabilesc de comun acord modul de func˛ionare:
• Grupul de exper˛i se va Óntruni de dou„ ori pe an, alternativ Ón Republica Ungar„, respectiv Ón Rom‚nia. ™efii
grupului de exper˛i pot conveni convocarea de Ónt‚lniri extraordinare, care se vor ˛ine pe teritoriul statului care
propune convocarea.
• Grupul de exper˛i Ó∫i va desf„∫ura activitatea conform programului adoptat de pre∫edin˛ii Comisiei mixte rom‚noungare pentru protec˛ia mediului.
• Grupul de exper˛i va lucra Ón limbile rom‚n„ ∫i maghiar„, iar limba propus„ pentru consulta˛iile la nivel de
exper˛i ∫i limba folosit„ pentru documentele de lucru va fi limba englez„.
• Œn vederea analiz„rii problemelor ∫i a rezolv„rii lor se vor constitui subgrupuri de exper˛i.
• La Ónt‚lnirile grupului de exper˛i pot fi invita˛i reprezentan˛i ai altor institu˛ii, Ón func˛ie de con˛inutul temelor
propuse, Ón urma inform„rii reciproce a ∫efilor grupului de exper˛i.
• Un protocol va fi Óntocmit la fiecare Ónt‚lnire a grupului de exper˛i.
Orice alt„ problem„ va fi tratat„ Ón conformitate cu Regulamentul interior al Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru
protec˛ia mediului.
Transmiterea experien˛elor Ón preluarea ∫i implementarea normelor Uniunii Europene se consider„ a fi prioritar„ Ón
toate domeniile de activitate.
Partea ungar„ a propus p„r˛ii rom‚ne posibilitatea de integrare a programului ungaro-slovac RAMSAR pe cursul
superior al Tisei.
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P„r˛ile au stabilit organizarea unei vizite Ón jude˛ul Arad Ónainte de 31 decembrie 2004, pentru investigarea
posibilit„˛ii de creare a coridorului ecologic rom‚no-ungar.
S-a propus editarea Ón perspectiv„ a unei publica˛ii comune despre rezultatele viitoare ale activit„˛ii comune Ón
bioregiunea Panonica.
Grupul de exper˛i a Óntocmit programul de lucru pe anul 2005, prev„zut Ón anex„, care va fi prezentat spre
adoptare Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru protec˛ia mediului.
Urm„toarea sesiune a grupului de exper˛i se va ˛ine Ón luna martie 2005 pe teritoriul Rom‚niei.
Prezentul protocol a fost Óncheiat ∫i semnat la Szarvas la 11 august 2004, Ón dou„ exemplare originale, Ón limbile
rom‚n„ ∫i maghiar„.
Protocolul a fost adoptat de ∫eful grupului de exper˛i rom‚no-ungar.
Din partea Rom‚niei,
Adriana Baz

Din partea Republicii Ungare,
László Tirják

ANEX√
la anexa nr. 3
PROGRAM DE LUCRU

Ón baza celor convenite la prima Ónt‚lnire a grupului de exper˛i privind ocrotirea naturii
din cadrul Comisiei mixte rom‚no-ungare pentru protec˛ia mediului,
desf„∫urat„ la Szarvas la 10—11 august 2004
Obiective pe 2004—2005
1. Identificarea Ón comun a tipurilor de habitate ∫i a
ariilor de protec˛ie a p„s„rilor din zona de frontier„
Responsabili:
Din partea ungar„: László Tirják, director, Direc˛ia
Parcului Na˛ional Cri∫-Mure∫, Csaba Aradi, director, Direc˛ia
Parcului Na˛ional Hortobagy
Din partea rom‚n„: Iurie Maxim, consilier, Ministerul
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, Zsolt Török, Institutul
Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dun„rii
Termenul de transmitere a informa˛iei: 30 iunie 2005
2. Vizita Ón comun a Rezerva˛iei naturale Petea (1 Mai)
pentru evaluarea st„rii de protec˛ie a naturii, propuneri
pentru un proiect comun
Responsabili:
Din partea ungar„: László Tirják, director, Direc˛ia
Parcului Na˛ional Cri∫-Mure∫
Din partea rom‚n„: Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului
Bihor
Termenul vizitei la fa˛a locului ∫i al propunerii pentru un
eventual proiect comun: p‚n„ la 30 iunie 2005
3. Proiect de parteneriat cu jude˛ul Harghita, viz‚nd Ón
special trecerea Ón revist„ a problemelor de protec˛ia naturii
din jude˛, dezvoltarea de proiecte Ón zona lacului Sf‚nta
Ana
Responsabili:
Din partea ungar„: Sinkó Maria Poka, Direc˛ia
patrimoniului din cadrul Ministerului Mediului ∫i Apelor
Din partea rom‚n„: Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului
Harghita
Termen de colectare a datelor ∫i de prezentare a
proiectului de cooperare: 31 decembrie 2004
4. Schimb de experien˛„ privind implementarea re˛elei
îNatura 2000“, schimb de exper˛i
Responsabili:
Din partea ungar„: Administra˛ia de Ocrotire a Naturii
din Ministerul Mediului ∫i Apelor, dr. Gábor Magyar,
reprezentant al administra˛iei
Din partea rom‚n„: Atena Groza ∫i Iurie Maxim,
consilieri, Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor

Stabilirea leg„turilor, consulta˛ii: p‚n„ la data de
30 septembrie 2004
5. Cooperare Ón domeniul CITES, transmiterea
experien˛elor de control la grani˛„, respectiv dezvoltarea Ón
comun a m„surilor de protec˛ie
Responsabili:
Din partea ungar„: dr. Katalin Rodics, director general
adjunct, Ministerul Mediului ∫i Apelor
Din partea rom‚n„: Adriana Baz, director, Roxana
Cazacu, consilier, Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Schimb de informa˛ii: p‚n„ la 31 decembrie 2004
6. Cooperare Óntre Parcul Na˛ional Bükk ∫i Parcul
Na˛ional Retezat
Responsabili:
Din partea ungar„: József Duska, director, Direc˛ia
Parcului Na˛ional Bükk
Din partea rom‚n„: reprezentantul Ministerului Mediului
∫i Gospod„ririi Apelor, directorul Parcului Na˛ional Retezat
Vizita: p‚n„ la 30 septembrie 2004
7. Cooperare pentru prezentarea Ón comun de licita˛ii
pentru LIFE-Natura
Responsabili:
Din partea ungar„: Ministerul Mediului ∫i Apelor
Din partea rom‚n„: Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor
Termen: 31 decembrie 2005
8. Cooperare Óntre Parcul Na˛ional Cri∫-Mure∫ ∫i Agen˛ia
de Protec˛ie a Mediului Arad Ón scopul identific„rii zonelor
speciale de conservare ∫i a zonelor de protec˛ie a p„s„rilor
(îNatura 2000“) ∫i pentru identificarea de zone naturale
protejate, de interes transfrontalier
Responsabili:
Din partea ungar„: László Tirják, director, Direc˛ia
Parcului Na˛ional Cri∫-Mure∫
Din partea rom‚n„: Agen˛ia de Protec˛ie a Mediului
Arad, Agen˛ia Regional„ de Protec˛ie a Mediului Timi∫oara
Termen de prezentare a propunerilor: 30 iunie 2005
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea condi˛iilor privind conferirea Semnului onorific
R„splata Muncii Ón Serviciul Public
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8 din Regulamentul privind descrierea ∫i modul
de acordare a Semnului onorific R„splata Muncii Ón Serviciul Public, prev„zut Ón anexa nr. 1 la Legea nr. 391/2004 privind
Semnul onorific R„splata Muncii Ón Serviciul Public,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Semnul onorific R„splata Muncii Ón Serviciul
Public, denumit Ón continuare semnul onorific, se confer„ de
Pre∫edintele Rom‚niei prin decret, pe baza propunerilor
centralizate de Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici ∫i
avizate de Cancelaria Ordinelor.
Art. 2. — (1) Semnul onorific cuprinde trei categorii:
a) semnul onorific pentru 20 de ani de activitate Ón
func˛ia public„;
b) semnul onorific pentru 25 de ani de activitate Ón
func˛ia public„;
c) semnul onorific pentru 30 de ani de activitate Ón
func˛ia public„.
(2) Semnul onorific se poate acorda nelimitat.
(3) Semnul onorific se poart„, de regul„, cu prilejul
urm„toarelor evenimente:
a) Ziua na˛ional„ a Rom‚niei;
b) s„rb„tori legale;
c) s„rb„tori religioase;
d) ac˛iuni oficiale organizate de autoritatea sau institu˛ia
Ón cadrul c„reia persoana decorat„ Ó∫i desf„∫oar„
activitatea;
e) reprezentarea intereselor autorit„˛ii sau institu˛iei
publice la conferin˛e na˛ionale ori interna˛ionale.
Art. 3. — (1) Pot fi propu∫i pentru a li se acorda
semnul onorific func˛ionarii publici care Óndeplinesc,
cumulativ, urm„toarele condi˛ii:
a) au o vechime neÓntrerupt„ de 20, 25, respectiv 30 de
ani Óntr-o func˛ie public„;
b) au ob˛inut cel pu˛in calificativul îbun“ la evaluarea
performan˛elor profesionale individuale din ultimii 5 ani
premerg„tori anului Ón care urmeaz„ s„ li se confere
decora˛ia;
c) nu au fost sanc˛iona˛i disciplinar cu una dintre
sanc˛iunile prev„zute de art. 65 alin. (3) lit. a)—d) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici,
republicat„, cu modific„rile ulterioare, Ón ultimii 5 ani
premerg„tori anului Ón care urmeaz„ s„ li se confere
decora˛ia;
d) nu au fost destitui˛i din func˛ia public„ Ón condi˛iile
legii;
e) nu au fost condamna˛i penal prin hot„r‚re
judec„toreasc„ definitiv„, potrivit legii.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1) lit. b), pot fi
propu∫i pentru a li se conferi semnul onorific ∫i func˛ionarii
publici care au ob˛inut Ón ultimii 5 ani premerg„tori anului
Ón care urmeaz„ s„ li se confere decora˛ia calificative
inferioare calificativului îbun“. Œn aceast„ situa˛ie nu se iau
Ón calcul anii Ón care au ob˛inut calificative inferioare

calificativului îbun“ din ultimii 5 ani premerg„tori anului Ón
care urmeaz„ s„ li se confere decora˛ia.
(3) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1) lit. c), pot fi
propu∫i pentru a li se conferi semnul onorific func˛ionarii
publici care au fost sanc˛iona˛i disciplinar cu una dintre
sanc˛iunile prev„zute de art. 65 alin. (3) lit. a)—d) din
Legea nr. 188/1999, republicat„, cu modific„rile ulterioare.
Œn aceast„ situa˛ie nu se iau Ón calcul anul Ón care a fost
aplicat„ sanc˛iunea disciplinar„ ∫i perioada cuprins„ Óntre
data aplic„rii sanc˛iunii disciplinare ∫i radierea acesteia, Ón
condi˛iile legii, din ultimii 5 ani premerg„tori anului Ón care
urmeaz„ s„ li se confere decora˛ia.
Art. 4. — (1) La stabilirea vechimii prev„zute la art. 3
alin. (1) lit. a) se ia Ón calcul inclusiv perioada Ón care
func˛ionarul public a desf„∫urat Ón administra˛ia public„,
anterior intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 188/1999, activit„˛i de
natura celor prev„zute la art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 188/1999, republicat„, cu modific„rile ulterioare.
(2) La stabilirea vechimii prev„zute la art. 3 alin. (1)
lit. a) nu se iau Ón calcul perioadele Ón care func˛ionarii
publici au fost suspenda˛i din func˛ia public„, Ón cazurile
prev„zute la art. 82 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 188/1999,
republicat„, cu modific„rile ulterioare.
(3) Func˛ionarii publici suspenda˛i din func˛ia public„, Ón
cazurile prev„zute la alin. (2), pe o perioad„ mai mare de
12 luni, nu pot fi propu∫i pentru acordarea semnului
onorific dec‚t pentru o categorie inferioar„.
(4) Nu se consider„ Óntrerupere a vechimii Ón func˛ia
public„ perioadele Ón care:
a) func˛ionarii publici au fost suspenda˛i de drept din
func˛ia public„, Ón cazurile prev„zute la art. 81 alin. (1) din
Legea nr. 188/1999, republicat„, cu modific„rile ulterioare;
b) func˛ionarii publici ∫i-au Óncetat raporturile de serviciu
pe motive politice, Ón perioada 1948—1989.
Art. 5. — (1) Propunerile nominale pentru conferirea
semnului onorific se formuleaz„ cu respectarea prevederilor
Legii nr. 391/2004 privind Semnul onorific R„splata Muncii
Ón Serviciul Public ∫i ale prezentei hot„r‚ri ∫i se transmit
Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici p‚n„ la data de
1 iunie a fiec„rui an, astfel:
a) de c„tre mini∫trii ∫i conduc„torii celorlalte organe de
specialitate din administra˛ia public„ central„, pentru
func˛ionarii publici din aparatul propriu;
b) de c„tre ministrul administra˛iei ∫i internelor, pentru
func˛ionarii publici din serviciile deconcentrate ale
ministerelor ∫i ale altor organe centrale din unit„˛ile
administrativ-teritoriale, la propunerea prefec˛ilor.
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(2) Formularea propunerilor nominale are la baz„
urm„toarele documente:
a) carnetul de munc„ al func˛ionarului public;
b) formularele de evaluare a performan˛elor profesionale
individuale ale func˛ionarilor publici pentru ultimii 5 ani
premerg„tori anului Ón care urmeaz„ s„ li se confere
decora˛ia;
c) cazierul administrativ;
d) cazierul judiciar.
Art. 6. — Conduc„torii autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice
din administra˛ia public„ local„ au obliga˛ia de a comunica
Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici propunerile
pentru conferirea semnului onorific pentru func˛ionarii publici
din aparatul propriu, Ónso˛ite de documentele prev„zute la
art. 5 alin. (2), p‚n„ la data de 1 iunie a fiec„rui an.
Art. 7. — Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici
centralizeaz„ ∫i Ónainteaz„ Cancelariei Ordinelor propunerile
nominale comunicate potrivit art. 5 alin. (1), respectiv
propunerile formulate de pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale a
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Func˛ionarilor Publici pentru func˛ionarii publici din
administra˛ia public„ local„, p‚n„ la data de 30 iulie a
fiec„rui an.
Art. 8. — (1) Brevetele pentru semnul onorific, validate
de cancelarul Ordinelor, se transmit Agen˛iei Na˛ionale a
Func˛ionarilor Publici.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici transmite
persoanelor prev„zute la art. 5 alin. (1) lit. a) ∫i b)
brevetele semnului onorific pentru func˛ionarii publici
propu∫i, Ón vederea valid„rii.
(3) Validarea brevetelor pentru func˛ionarii publici din
administra˛ia public„ local„ se face de c„tre pre∫edintele
Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici.
(4) Func˛ionarii publici c„rora li s-a conferit semnul
onorific au obliga˛ia de a Ónm‚na o copie de pe brevet
compartimentului de resurse umane din cadrul autorit„˛ii
sau institu˛iei publice Ón care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.
(5) Copia brevetului se p„streaz„ la dosarul profesional
al func˛ionarului public.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici,
Jozsef Birtalan
Bucure∫ti, 3 martie 2005.
Nr. 167.

ACTE

ALE CONSILIULUI SUPERIOR
AL MAGISTRATURII

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

H O T √ R ¬ R E A Nr. 71
din 9 martie 2005
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 155 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 126 alin. (2), coroborat cu art. 132 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„,
av‚nd Ón vedere necesitatea aplic„rii eficiente a criteriului aleatoriu de repartizare a cauzelor,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. I. — Regulamentul de ordine interioar„ a instan˛elor
judec„tore∫ti, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 159/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004,
modificat prin Hot„r‚rea nr. 244/2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 14 din 5 ianuarie 2005,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 98 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Repartizarea cauzelor se va efectua Ón sistem
informatic prin programele MJREP sau ECRIS.“

2. Dup„ alineatul (2) al articolului 98 se introduce un
alineat nou, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(21) Œn cazul Ón care repartizarea Ón sistem informatic
nu se poate aplica, repartizarea cauzelor se efectueaz„
prin metoda sistemului ciclic.“
3. Dup„ articolul 98 se introduc dou„ noi articole,
articolele 981 ∫i 982, cu urm„torul cuprins:
îArt. 981. — (1) Prin metoda sistemului ciclic, fiecare
complet de judecat„ prime∫te un num„r, cu Óncepere de la
completul 1, fiind cuprinse Ón numerotare ∫i completele
specializate.
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(2) Dosarele, Ón ordinea Ónregistr„rii, sunt preluate de
persoana sau persoanele desemnate potrivit art. 98 2
alin. (1), care vor repartiza c‚te un dosar, Ón ordine,
completelor de judecat„ stabilite conform alin. (1). Aceea∫i
regul„ se aplic„ la repartizarea cauzelor c„tre completele
specializate.
Art. 982. — (1) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu,
dosarele se Ónregistreaz„ Ón ordinea sosirii la instan˛„ ∫i se
repartizeaz„ Ón ordine, Ón func˛ie de num„rul de
Ónregistrare, de persoana sau persoanele desemnate anual
de pre∫edintele instan˛ei, cu avizul colegiului de conducere.
(2) Pentru aplicarea criteriului aleatoriu, completele se
vor constitui la Ónceputul fiec„rui an. Modificarea num„rului
completelor de judecat„ sau schimbarea judec„torilor care
le compun se va putea realiza doar pentru motive
obiective, Ón condi˛iile legii.
(3) Dup„ repartizarea pe complete a cauzelor, doar
completul de judecat„ poate s„ dispun„ asupra m„surilor
ce se impun pentru desf„∫urarea procesului potrivit legii.
(4) Incidentele procedurale referitoare la componen˛a
completelor de judecat„ se vor solu˛iona cu respectarea
normelor de procedur„ ∫i a normelor de repartizare
aleatorie a cauzelor.
(5) Incidentele procedurale referitoare la componen˛a
Óntregului complet de judecat„, cum sunt incompatibilitatea,
recuzarea sau ab˛inerea, se vor solu˛iona de completul cu
num„rul imediat urm„tor, care judec„ Ón aceea∫i materie.
Dac„ Ón materia respectiv„ nu exist„ dec‚t un singur
complet de judecat„, incidentele procedurale referitoare la
Óntregul complet vor fi solu˛ionate de completul imediat
urm„tor, indiferent de materia Ón care judec„.
(6) Dac„ Ón urma solu˛ion„rii incidentelor procedurale
prev„zute la alin. (5) se constat„ c„, din motive legale,
completul nu este Ón m„sur„ s„ judece cauza, dosarul se
repartizeaz„ completului cu num„rul imediat urm„tor fa˛„
de cel indicat ini˛ial, care judec„ Ón aceea∫i materie. Dac„
Ón materia respectiv„ nu exist„ dec‚t un singur complet de
judecat„, cauza va fi solu˛ionat„ de completul imediat
urm„tor, indiferent de materia Ón care judec„.
(7) Œn situa˛ia Ón care incidentele procedurale se refer„
la o parte din membrii completului de judecat„,

solu˛ionarea acestora se va efectua de c„tre un complet
constituit prin includerea judec„torului sau judec„torilor
stabili˛i prin planificarea de permanen˛„, pe materii,
realizat„ cel pu˛in semestrial. Completul de judecat„ astfel
constituit va p„stra cauza pentru judecat„, Ón situa˛ia Ón
care, Ón urma solu˛ion„rii incidentelor procedurale, se va
stabili c„ judec„torul sau judec„torii cu privire la care s-au
invocat incidentele procedurale nu pot participa la
judecarea cauzei.
(8) Œn caz de absen˛„ compunerea completului de
judecat„ se va realiza prin participarea judec„torilor din
planificarea de permanen˛„, desemna˛i conform alin. (7),
Óntocmindu-se Ón acest sens un proces-verbal.
(9) Incidentele procedurale, altele dec‚t cele prev„zute
la alin. (4)—(7), ivite Ón cursul procesului vor fi solu˛ionate
cu respectarea continuit„˛ii completului de judecat„, Ón
condi˛iile legii, precum ∫i a normelor privind repartizarea
aleatorie Ón cazul Ón care nu se poate aplica principiul
continuit„˛ii.
(10) Pentru repartizarea aleatorie a cauzelor urgente,
at‚t Ón materie penal„, c‚t ∫i Ón materie civil„, se vor
respecta programele informatice sau, dup„ caz, metoda
sistemului ciclic privind repartizarea aleatorie pentru
completele specializate.
(11) Toate modific„rile aduse componen˛ei completului
de judecat„ ori repartiz„rii dosarelor Ón condi˛iile prezentului
regulament vor fi eviden˛iate Ón programele informatice de
repartizare aleatorie. Œn situa˛ia Ón care programele
informatice nu permit asemenea eviden˛e, se va ˛ine un
registru special pentru eviden˛ierea acestor modific„ri, sub
semn„tura persoanei sau persoanelor desemnate cu
repartizarea aleatorie a cauzelor.
(12) Œncheierile ∫i procesele-verbale Óncheiate Ón
procedura repartiz„rii aleatorii a cauzelor vor fi p„strate Ón
mape separate.
(13) Neluarea m„surilor necesare aplic„rii normelor
criteriului aleatoriu de repartizare a cauzelor sau Ónc„lcarea
acestor norme atrage r„spunderea disciplinar„ a
persoanelor vinovate, Ón condi˛iile legii.“
Art. II. — Prezenta hot„r‚re se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor dr. Dan Lupa∫cu
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