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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6
lit. A pct. I ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
Ón semn de apreciere pentru contribu˛ia personal„ la ob˛inerea unor rezultate economice concludente la Uzinele
îDacia“ din Pite∫ti dup„ preluarea acesteia de c„tre Grupul îRenault“ — S.A., pentru promovarea unei imagini pozitive a
Rom‚niei Ón lume prin realizarea ∫i comercializarea pe plan extern a autoturismului Dacia Logan,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua
Rom‚niei Ón grad de Comandor domnului Louis

Schweitzer, pre∫edinte-director general al Grupului
îRenault“ — S.A.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 29 martie 2005.
Nr. 183.

DECIZII

ALE

C U R fi I I

C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 101
din 22 februarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 8 alin. (2)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989 ∫i ale art. VI alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, precum ∫i pentru stabilirea unor m„suri
pentru accelerarea aplic„rii acesteia ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar˛inut cultelor religioase din Rom‚nia, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 501/2002
Constantin Doldur
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Irina Loredana L„p„dat

—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989 ∫i ale art. VI
alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 184/2002
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, precum ∫i pentru
stabilirea unor m„suri pentru accelerarea aplic„rii acesteia ∫i a
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au apar˛inut cultelor
religioase din Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 501/2002, excep˛ie ridicat„ de Wilhemine

Christa Kitzinger Ón Dosarul nr. 1.811/2004 al Cur˛ii de Apel
Alba Iulia — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile. Procedura de citare a fost
legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„,
ar„t‚nd c„ textele de lege criticate nu Óncalc„ principiul
constitu˛ional al egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii, deoarece,
pentru situa˛ii juridice diferite, regimul juridic adoptat de c„tre
legiuitor nu poate fi identic. Nu poate fi re˛inut„ nici Ónc„lcarea
art. 44 din Constitu˛ie, dat fiind c„ principiul constitu˛ional al
garant„rii dreptului de proprietate privat„ opereaz„ numai Ón
condi˛iile Ón care acest drept a fost dob‚ndit Ón mod legal.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 7 octombrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.811/2004, Curtea de Apel Alba Iulia — Sec˛ia
civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 8 din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón
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mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989 ∫i
ale art. VI alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 184/2002 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón
mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989,
precum ∫i pentru stabilirea unor m„suri pentru accelerarea
aplic„rii acesteia ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
apar˛inut cultelor religioase din Rom‚nia, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 501/2002, excep˛ie
ridicat„ de Wilhemine Christa Kitzinger.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se sus˛ine
c„ prevederile legale criticate Óncalc„ art. 16 din Constitu˛ie,
deoarece îcreeaz„ o inegalitate Óntre persoanele fizice ∫i
cultele religioase din Rom‚nia“. Se mai arat„ c„ prin legi
speciale sunt acordate anumite drepturi cultelor religioase din
Rom‚nia, fiind Ónc„lcat astfel dreptul de proprietate al
persoanelor fizice. De asemenea, se sus˛ine c„ dispozi˛iile
legale criticate fac ineficient„ aplicarea art. 46 alin. (2) din
Legea nr. 10/2001, care este incident Ón judecarea cauzei Ón
care s-a invocat excep˛ia.
Curtea de Apel Alba Iulia — Sec˛ia civil„ consider„ c„
textele de lege criticate nu Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale
invocate. Œn acest sens, se arat„ c„ prevederile art. 8 alin. (2)
din Legea nr. 10/2001 exprim„ inten˛ia legiuitorului de a
interzice Ónstr„inarea temporar„ a imobilelor apar˛in‚nd cultelor
religioase ∫i de a preveni schimbarea destina˛iei acestora, Ón
vederea adopt„rii unei reglement„ri a regimului juridic al unor
astfel de imobile, prin legi speciale distincte. Œn ceea ce
prive∫te prevederile art. VI alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 184/2002, acest text de lege reprezint„, Ón
opinia instan˛ei de judecat„, expresia juridic„ a respect„rii
egalit„˛ii Ón drepturi a tuturor cet„˛enilor persoane fizice ∫i
juridice, inclusiv cultele religioase. De asemenea, se arat„ c„
nu poate fi primit„ sus˛inerea privind Ónc„lcarea dispozi˛iilor
art. 44 din Constitu˛ie, deoarece argumentele aduse Ón
sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii sunt Ón realitate veritabile
ap„r„ri ce pot avea relevan˛„ doar Ón judecarea fondului
cauzei deduse judec„˛ii.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Óncheierea
de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere
ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru
a-∫i exprima punctele de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens se arat„ c„ prevederile
art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 sunt Ón deplin„
concordan˛„ cu dispozi˛iile constitu˛ionale invocate. Potrivit
punctului de vedere al Guvernului, legiuitorul este Óndrept„˛it
s„ dispun„ indisponibilizarea imobilelor apar˛in‚nd cultelor
religioase p‚n„ la stabilirea situa˛iei juridice a acestora.
Prevederile art. VI alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 184/2002 reprezint„ o reflectare a principiilor
constitu˛ionale invocate de autorul excep˛iei, îprin extinderea
aplicabilit„˛ii textelor care protejeaz„ cump„r„torul de bun„credin˛„ ∫i pentru situa˛iile Ón care obiectul contractului de
v‚nzare-cump„rare Ól constituie un imobil care a apar˛inut
cultelor religioase“.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile art. 8
alin. (1) din Legea nr. 10/2001 ∫i ale art. VI alin. (4) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 184/2002 nu Óncalc„
principiul constitu˛ional al egalit„˛ii Ón drepturi, dat fiind c„
textele de lege sunt aplicabile tuturor persoanelor aflate Ón
situa˛ia prev„zut„ de ipoteza normei juridice. Œn ceea ce
prive∫te pretinsa Ónc„lcare a art. 44 din Constitu˛ie, se arat„
c„ aceast„ sus˛inere nu este Óntemeiat„, deoarece îsolu˛ia
excluderii din obiectul Legii nr. 10/2001 a terenurilor al c„ror
regim de restituire face obiectul unor legi speciale este
rezultatul op˛iunii legiuitorului“, Ón temeiul dreptului pe care
statul Ól are de a decide asupra modului de reparare a
injusti˛iilor ∫i abuzurilor din legisla˛ia trecut„, cu privire la
proprietatea funciar„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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C U R T E A,

examin‚nd Œncheierea 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„ constat„ c„ 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, a∫a cum rezult„
din Œncheierea de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale din
7 octombrie 2004, Ól constituie prevederile art. 8 din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón
mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989,
precum ∫i cele ale art. VI alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989,
precum ∫i pentru stabilirea unor m„suri pentru accelerarea
aplic„rii acesteia ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
apar˛inut cultelor religioase din Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 501/2002.
Legea nr. 10/2001 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, iar
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 184/2002 a fost
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 929
din 18 decembrie 2002.
Œn leg„tur„ cu neconstitu˛ionalitatea prevederilor art. 8 din
Legea nr. 10/2001, Curtea constat„ c„, potrivit motiv„rii
formulate de c„tre autorul excep˛iei, aceasta prive∫te, Ón
realitate, doar alineatul (2) al acestui articol, care se refer„ la
regimul juridic al imobilelor ce au apar˛inut cultelor religioase
sau comunit„˛ilor minorit„˛ilor na˛ionale, preluate de stat sau
de alte persoane juridice.
Prevederile legale criticate au urm„torul con˛inut:
— Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001: îRegimul juridic al
imobilelor care au apar˛inut cultelor religioase sau comunit„˛ilor
minorit„˛ilor na˛ionale, preluate de stat sau de alte persoane
juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale. P‚n„ la
adoptarea acestor reglement„ri este interzis„ Ónstr„inarea
imobilelor Ón cauz„ sau schimbarea destina˛iei acestora.“;
— Art. VI alin. (4) al titlului II din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 184/2002: î(4) Prin derogare de la dreptul comun,
indiferent de cauza de nulitate, dreptul la ac˛iune se prescrie Ón
termen de 6 luni de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e
de urgen˛„. Pentru solu˛ionarea acestor cauze instan˛ele
judec„tore∫ti competente vor avea Ón vedere dispozi˛iile art. 46
alin. (1), (2) ∫i (4) din Legea nr. 10/2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
prevederile legale criticate contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale
cuprinse Ón art. 16 — Egalitatea Ón drepturi ∫i Ón art. 44 —
Dreptul de proprietate privat„, Óntruc‚t îa cump„rat imobilul cu
bun„-credin˛„“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„, Curtea
re˛ine urm„toarele:
I. Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 a mai f„cut obiect
al controlului de constitu˛ionalitate, prin raportare la acelea∫i
dispozi˛ii constitu˛ionale, ∫i cu o motivare identic„. Prin Decizia
nr. 542 din 7 decembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 62 din 18 ianuarie 2005, Curtea
Constitu˛ional„ s-a pronun˛at Ón sensul c„ acest text de lege
are caracterul unei norme imperative, cu caracter temporar,
care instituie un regim juridic special, derogatoriu de la
regimul juridic al imobilelor preluate Ón mod abuziv Ón perioada
6 martie 1945—22 decembrie 1989, const‚nd Ón interdic˛ia
Ónstr„in„rii imobilelor care au apar˛inut cultelor religioase sau
comunit„˛ilor minorit„˛ilor na˛ionale, preluate de stat sau de alte
persoane juridice, p‚n„ la adoptarea unor acte normative
speciale. Prin urmare, Curtea a re˛inut c„ principiul constitu˛ional
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al egalit„˛ii Ón drepturi nu este Ónc„lcat, deoarece persoanele
fizice, pe de o parte, ∫i cultele religioase sau comunit„˛ile
minorit„˛ilor na˛ionale, pe de alt„ parte, se afl„ Ón situa˛ii juridice
diferite, ceea ce justific„ adoptarea de c„tre legiuitor a unui
regim juridic diferit. Œn acest sens este men˛ionat„ ∫i Decizia
nr. 41 din 4 februarie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003.
Referitor la critica de neconstitu˛ionalitate privind Ónc„lcarea
dispozi˛iilor art. 44 din Constitu˛ie, prin Decizia nr. 542 din
7 decembrie 2004, anterior men˛ionat„, Curtea a statuat c„
garantarea ∫i ocrotirea propriet„˛ii opereaz„ Ón condi˛iile
dob‚ndirii dreptului de proprietate cu respectarea prevederilor
legale. Prin urmare, nu poate fi invocat„ protec˛ia
constitu˛ional„ a dreptului de proprietate Ón condi˛iile dob‚ndirii
acestui drept cu Ónc„lcarea unei norme juridice imperative.
II. Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. VI alin. (4) al titlului II din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 184/2002, prin Decizia nr. 542 din
7 decembrie 2004, Curtea a re˛inut c„ aceast„ reglementare,
stabilind un termen special, de prescrip˛ie a ac˛iunii Ón
constatarea nulit„˛ii absolute, derogatoriu de la dreptul comun,
nu este de natur„ a aduce vreo atingere dreptului de
proprietate sau de a Ónc„lca principiul egalit„˛ii Ón fa˛a legii a
cet„˛enilor. Curtea a re˛inut, totodat„, c„ solu˛ia legiuitorului este
Ón concordan˛„ cu dispozi˛iile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 126
alin. (2), potrivit c„rora îCompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege“.
Solu˛iile pronun˛ate ∫i considerentele care au stat la baza
lor sunt valabile ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au intervenit
elemente noi de natur„ a determina o reconsiderare a
jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.

De altfel, Ón leg„tur„ cu termenul de exercitare a dreptului
la ac˛iune prev„zut de art. VI alin. (4) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 184/2002, Curtea observ„ c„, pentru
cei care nu au introdus ac˛iuni Ón restituirea imobilelor Ón
decursul termenului de 6 luni prev„zut ini˛ial de Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 184/2002, a fost instituit, ca m„sur„
reparatorie, un nou termen Ón care poate fi exercitat dreptul
la ac˛iune. Astfel, art. II din Legea nr. 48 din 23 martie 2004
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 184/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004, prevede: îDreptul la
ac˛iune prev„zut la titlul II art. VI alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 184/2002 se poate exercita ∫i Ón termen de 6 luni
de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.“
Œn prezenta cauz„ autorul excep˛iei mai sus˛ine c„
dispozi˛iile legale criticate fac ineficient„ aplicarea art. 46
alin. (2) din Legea nr. 10/2001, text ce este incident Ón
judecarea cauzei Ón care s-a invocat excep˛ia. Sub acest
aspect, Curtea re˛ine c„ nu este competent„ s„ se pronun˛e,
coordonarea legislativ„ fiind de resortul exclusiv al puterii
legiuitoare. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, îSunt
neconstitu˛ionale prevederile actelor prev„zute la alin. (1), care
Óncalc„ dispozi˛iile sau principiile Constitu˛iei“. Curtea, Ón
jurispruden˛a sa, a stabilit c„ examinarea constitu˛ionalit„˛ii
unui text de lege are Ón vedere compatibilitatea acestuia cu
dispozi˛iile constitu˛ionale pretins Ónc„lcate ∫i nu compararea
mai multor prevederi legale Óntre ele, astfel Ónc‚t o problem„
de necorelare Óntre dou„ acte normative nu poate fi examinat„
(Decizia nr. 81 din 25 mai 1999, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999).

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

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 prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989 ∫i ale art. VI alin. (4) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, precum ∫i pentru stabilirea unor m„suri pentru
accelerarea aplic„rii acesteia ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care
au apar˛inut cultelor religioase din Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 501/2002, excep˛ie ridicat„ de
Wilhemine Christa Kitzinger Ón Dosarul nr. 1.811/2004 al Cur˛ii de Apel Alba Iulia — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 februarie 2005.
PRE™EDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR

Magistrat-asistent,
Irina Loredana L„p„dat

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AGENfiIA NAfiIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAfiIE

ORDIN
privind modificarea art. 3 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Grupului
pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 alin. (5) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. I. — Alineatul (8) al art. 3 din Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a Grupului pentru evaluarea

impactului economic al actelor normative asupra
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, prev„zut Ón anexa la Ordinul
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pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i
Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. 240/2004, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.130 din 30 noiembrie
2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(8) Secretariatul GIL este asigurat de c„tre Direc˛ia
strategii, politici ∫i analize pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii
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∫i integrare european„ din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 28 martie 2005.
Nr. 56.
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
pentru completarea Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 872/2004
privind unele m„suri pentru recunoa∫terea organismelor pentru evaluarea conformit„˛ii
echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformit„˛ii
∫i efectuarea inspec˛iilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente
∫i pentru exercitarea func˛iei de supraveghere
Œn conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condi˛iilor
de introducere pe pia˛„ ∫i utilizare repetat„ a echipamentelor sub presiune transportabile, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 636 din 5 septembrie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Punctul 7.4 de la litera C din anexa nr. 1 la
Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 872/2004
privind unele m„suri pentru recunoa∫terea organismelor
pentru evaluarea conformit„˛ii echipamentelor sub presiune
transportabile noi, pentru reevaluarea conformit„˛ii ∫i
efectuarea inspec˛iilor periodice ale echipamentelor sub
presiune transportabile existente ∫i pentru exercitarea
func˛iei de supraveghere, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2005, se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

îNum„rul de identificare pentru un organism ce
evalueaz„ conformitatea cisternelor ∫i recipientelor sub
presiune prin aplicarea procedurilor de evaluare prev„zute
la art. 5 alin. (1) ∫i la art. 7 alin. (1) din hot„r‚re const„
din num„rul alocat organismului ca urmare a Ónregistr„rii
acestuia Ón Registrul organismelor recunoscute, urmat de
indicativul RO.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul Economiei ∫i Comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 24 martie 2005.
Nr. 120.
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
pentru Ónlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 393/2003
privind aprobarea Listei cuprinz‚nd standardele rom‚ne din domeniul securit„˛ii
utilizatorilor de juc„rii, care adopt„ standardele europene armonizate
Œn conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securit„˛ii
utilizatorilor de juc„rii,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului economiei ∫i
comer˛ului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinz‚nd
standardele rom‚ne din domeniul securit„˛ii utilizatorilor de
juc„rii, care adopt„ standardele europene armonizate,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 49
din 20 ianuarie 2004, se Ónlocuie∫te cu anexa la prezentul
ordin ce con˛ine Lista cuprinz‚nd standardele rom‚ne din

domeniul securit„˛ii utilizatorilor de juc„rii, care adopt„
standardele europene armonizate, publicate Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. 79 din 30 martie 2004.
Art. II. — Anexa*) face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 24 martie 2005.
Nr. 121.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd standardele rom‚ne din domeniul securit„˛ii utilizatorilor de juc„rii, care adopt„ standardele europene
armonizate, publicate Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 79 din 30 martie 2004
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI
Nr. 267 din 22 februarie 2005
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MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII
Nr. 3.554 din 11 martie 2005

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului ∫i al ministrului educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului nr. 972/5.572/2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilit„˛ilor de transport pe calea ferat„
∫i cu metroul pentru elevii ∫i studen˛ii din Ónv„˛„m‚ntul universitar de stat ∫i particular acreditat,
cursuri de zi
Œn temeiul prevederilor alin. (3) al art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 163/2001 privind
reglementarea unor m„suri financiare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 364/2002, cu modific„rile
ulterioare, al art. 10 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului ∫i ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emit urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
transporturilor, construc˛iilor ∫i locuin˛ei ∫i al ministrului
educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului nr. 972/5.572/2003 pentru
aprobarea normelor metodologice privind acordarea
facilit„˛ilor de transport pe calea ferat„ ∫i cu metroul pentru
elevii ∫i studen˛ii din Ónv„˛„m‚ntul universitar de stat ∫i
particular acreditat, cursuri de zi, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie
2003, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Litera b) a alineatului (1) al articolului 3 va avea
urm„torul cuprins:
îb) abonament lunar pentru elevi ∫i studen˛i tren
persoane — cu num„r nelimitat de c„l„torii pe distan˛e de
p‚n„ la 300 km, al c„rui tarif reprezint„ 50% din tariful
abonamentelor lunare cu num„r nelimitat de c„l„torii pe
zone km pentru tren de persoane clasa a II-a (modelul
nr. 1);“.
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2. Dup„ litera d) a alineatului (1) al articolului 3 se
introduce litera e) cu urm„torul cuprins:
îe) bilet 50% reducere pentru elevi/studen˛i ∫i
abonament lunar pentru elevi/studen˛i, tren persoane —
pentru c„l„toria cu trenurile apar˛in‚nd operatorilor de
transport feroviar de c„l„tori, al˛ii dec‚t Societatea
Na˛ional„ de Transport Feroviar de C„l„tori «C.F.R.
C„l„tori» — S.A.“
3. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Calculul cheltuielilor aferente facilit„˛ilor
acordate elevilor ∫i studen˛ilor pentru transportul cu trenul
se va face de c„tre Societatea Na˛ional„ de Transport
Feroviar de C„l„tori «C.F.R. C„l„tori» — S.A. sau de al˛i
operatori de transport feroviar de c„l„tori.
(2) Pentru Societatea Na˛ional„ de Transport Feroviar
de C„l„tori «C.F.R. C„l„tori» — S.A. calculul cheltuielilor
se face pe baza centralizatoarelor Óntocmite la nivelul
fiec„rei regionale de transport feroviar de c„l„tori. Sta˛iile
unde se elibereaz„ legitima˛ii de c„l„torie pentru elevi ∫i
studen˛i vor Óntocmi deconturi pentru c„l„toria elevilor ∫i
studen˛ilor, pe tipuri de legitima˛ii, pe care le vor Ónainta
serviciilor verificarea veniturilor din cadrul regionalei de
transport feroviar de c„l„tori. Œmpreun„ cu deconturile vor
transmite o recapitula˛ie privind veniturile ce revin Societ„˛ii
Na˛ionale de Transport Feroviar de C„l„tori «C.F.R.
C„l„tori» — S.A. din transportul elevilor ∫i studen˛ilor, al
c„rei model este prezentat Ón tabelul nr. 1. Œn recapitula˛ie
se va eviden˛ia pe tip de legitima˛ie cu 50% reducere
c„l„tori expedia˛i, c„l„tori km ∫i valoarea presta˛iei, la
abonamente eviden˛iindu-se ∫i num„rul acestora. Serviciile
verificarea veniturilor din cadrul regionalei de transport
feroviar de c„l„tori vor Óntocmi tabele centralizatoare la
nivelul regionalelor de transport feroviar de c„l„tori pentru
presta˛iile efectuate, conform modelului din tabelul nr. 2.
(3) Operatorii de transport feroviar de c„l„tori vor
Óntocmi «Decontul biletelor de c„l„torie ∫i abonamentelor
pentru elevi ∫i studen˛i eliberate Ón luna ..... pentru

transportul pe calea ferat„», conform modelului din tabelul
nr. 4.
(4) Cheltuielile aferente facilit„˛ilor acordate elevilor ∫i
studen˛ilor prev„zu˛i la art. 1 ∫i 2, pentru transportul pe
calea ferat„, inclusiv cele legate de tip„rirea de c„tre
Societatea Na˛ional„ de Transport Feroviar de C„l„tori
«C.F.R. C„l„tori» — S.A. a abonamentelor pentru elevi ∫i
studen˛i ∫i a carnetelor cu cupoane pentru c„l„toria
studen˛ilor cu 50% reducere la tren accelerat, se
finan˛eaz„ din bugetul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, de la capitolul 60.01 «Asisten˛„
social„, aloca˛ii, pensii ajutoare ∫i indemniza˛ii», titlul
«Cheltuieli materiale ∫i servicii», conform prevederilor legii
bugetului de stat. Modelul formularului de centralizare a
deconturilor este prezentat Ón tabelul nr. 3, respectiv Ón
tabelul nr. 4.
(5) Decontarea de c„tre Societatea Na˛ional„ de
Transport Feroviar de C„l„tori «C.F.R. C„l„tori» — S.A. ∫i
operatorii de transport feroviar de c„l„tori a facilit„˛ilor de
transport acordate elevilor ∫i studen˛ilor se va efectua lunar
prin Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului —
Direc˛ia general„ economic„ ∫i buget, pe baza Situa˛iei
centralizatoare Óntocmite conform tabelelor nr. 3 ∫i 4.
(6) Societatea Na˛ional„ de Transport Feroviar de
C„l„tori «C.F.R. C„l„tori» — S.A. ∫i operatorii de transport
feroviar de c„l„tori r„spund de realitatea ∫i exactitatea
datelor prezentate spre decontare.“
4. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Modelele nr. 1—4 ∫i tabelele nr. 1—4 fac
parte integrant„ din prezentele norme metodologice.“
5. Dup„ tabelul nr. 3 se introduce tabelul nr. 4, prev„zut
Ón anexa la prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
ANEX√
(Tabelul nr. 4)

Operatorul de transport feroviar de c„l„tori
.......................................................................
(denumirea exact„)

Nr. ...../200...
DECONTUL

biletelor de c„l„torie ∫i abonamentelor pentru elevi ∫i studen˛i,
eliberate Ón luna ..................... 200 ... pentru transportul pe calea ferat„
Nr.
crt.

Tipul
legitima˛iilor

C„l„tori
expedia˛i

C„l„tori
km

Valoarea
presta˛iei

1. Bilete 50% reducere
2. Abonamente
T O T A L:

Director general,
......................................

Director general adjunct economic,
......................................
Vizat C.F.P.
.....................................
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