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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 278 din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„ de Florinel Corduneanu, Bogdan
Constantin ∫i C„lin Vasile Ón Dosarul nr. 197/2005 al Cur˛ii
de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile legale criticate au mai
fost supuse controlului Cur˛ii, ocazie cu care s-a statuat c„

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 689/1.VIII.2005

acestea nu aduc atingere dispozi˛iilor fundamentale
invocate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 28 ianuarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 197/2005, Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia I
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 278 din Codul de
procedur„ penal„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de inculpa˛ii Florinel
Corduneanu, Bogdan Constantin ∫i C„lin Vasile, prin
ap„r„torul ales, Nechita Ionel Nicolae, Ón dosarul cu
num„rul de mai sus av‚nd drept obiect solu˛ionarea unui
recurs Ón materie penal„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile art. 278 din Codul de
procedur„ penal„, care reglementeaz„ modalitatea de
solu˛ionare a pl‚ngerilor contra actelor procurorului, nu
permit p„r˛ilor interesate, Ón virtutea dreptului de a avea
acces liber la justi˛ie, de a se adresa instan˛ei de judecat„,
deoarece, potrivit art. 2781 din acela∫i cod, o astfel de
pl‚ngere poate fi f„cut„ numai Ómpotriva solu˛iilor de
netrimitere Ón judecat„ dispuse de procuror, care pot fi
doar rezolu˛ii de neÓncepere a urm„ririi penale Ón cauz„ ori
ordonan˛e sau, dup„ caz, rezolu˛ii de scoatere de sub
urm„rire penal„, de Óncetare a urm„ririi penale sau de
clasare.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„ opineaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece dispozi˛iile art. 278 din Codul de procedur„
penal„, care prev„d posibilitatea verific„rii Ón cursul urm„ririi
penale a legalit„˛ii ∫i temeiniciei actelor efectuate de
procuror sau, pe baza dispozi˛iilor acestuia, doar de c„tre
procurorul ierarhic superior, nu vin Ón contradic˛ie cu
principiul liberului acces la justi˛ie, Óntruc‚t, dup„ emiterea
rechizitoriului, instan˛a procedeaz„ la judecarea Ón fond a
cauzei, ocazie cu care verific„ Ón mod obligatoriu ∫i
legalitatea ∫i temeinicia actelor de urm„rire penal„
efectuate de procuror sau Ón baza dispozi˛iilor acestuia. De
asemenea, ∫i Ón ipoteza Ón care urm„rirea penal„ se
finalizeaz„ cu o solu˛ie de netrimitere Ón judecat„, instan˛a,
Ón cadrul procedurii reglementate de art. 2781 din Codul de
procedur„ penal„, are posibilitatea ∫i obliga˛ia de a exercita
un control direct asupra m„surilor luate ∫i actelor efectuate
de procuror pe baza dispozi˛iilor acestuia.
Prin urmare, nu se poate sus˛ine c„ se aduce atingere
principiului liberului acces la justi˛ie.
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 Rom‚niei apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile
legale criticate, de∫i prev„d posibilitatea verific„rii Ón cursul
urm„ririi penale a legalit„˛ii ∫i temeiniciei actelor efectuate
de procuror sau, Ón baza dispozi˛iilor acestuia, doar de
c„tre procurorul ierarhic superior, nu vin Ón contradic˛ie cu
principiul liberului acces la justi˛ie, Óntruc‚t, odat„ cu
sesizarea instan˛ei prin rechizitoriu, aceasta verific„, Ón mod
obligatoriu, legalitatea ∫i temeinicia actelor de urm„rire
penal„ efectuate de procuror ori Ón baza dispozi˛iilor
acestuia. Astfel, accesul liber la justi˛ie este garantat, chiar
dac„ sesizarea instan˛ei nu se face pe calea unei ac˛iuni
directe. De asemenea, instan˛a are posibilitatea ∫i obliga˛ia
de a exercita un control direct asupra m„surilor ∫i actelor
efectuate de procuror, sau pe baza dispozi˛iilor acestuia, ∫i
Ón ipoteza Ón care activitatea de urm„rire penal„ se
finalizeaz„ printr-o solu˛ie de netrimitere Ón judecat„.

Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile
legale criticate nu opresc p„r˛ile interesate de a se adresa
justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i intereselor
legitime, acestea beneficiind de toate garan˛iile care
condi˛ioneaz„ un proces echitabil.
Œn plus, potrivit dispozi˛iilor art. 2781 alin. 1 din Codul
de procedur„ penal„, dup„ respingerea pl‚ngerii f„cute
conform art. 275—278 Ómpotriva rezolu˛iei de neÓncepere a
urm„ririi penale sau a ordonan˛ei or, dup„ caz, a rezolu˛iei
de clasare, de scoatere de sub urm„rire penal„ sau de
Óncetare a urm„ririi penale, date de procuror, persoana
v„t„mat„, precum ∫i orice alte persoane ale c„ror interese
legitime sunt v„t„mate pot face pl‚ngere Ón termen de
20 de zile de la data comunic„rii de c„tre procuror a
modului de rezolvare la instan˛a c„reia i-ar reveni, potrivit
legii, competen˛a s„ judece cauza Ón prim„ instan˛„.
Mai mult, stabilirea competen˛ei instan˛elor judec„tore∫ti
∫i instituirea regulilor de desf„∫urare a procesului penal Ón
fa˛a acestora constituie prerogativa exclusiv„ a legiuitorului,
dispozi˛iile legale indicate fiind conforme cu art. 126
alin. (2) din Constitu˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, 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 Ól constituie
dispozi˛iile art. 278 din Codul de procedur„ penal„ —
Pl‚ngerea contra actelor procurorului, cu urm„torul con˛inut:
îPl‚ngerea Ómpotriva m„surilor luate sau a actelor efectuate
de procuror ori efectuate pe baza dispozi˛iilor date de acesta
se rezolv„ de prim-procurorul parchetului sau, dup„ caz, de
procurorul general al parchetului de pe l‚ng„ curtea de apel ori
de procurorul ∫ef de sec˛ie al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
Œn cazul c‚nd m„surile ∫i actele sunt ale prim-procurorului
ori ale procurorului general al parchetului de pe l‚ng„ curtea
de apel sau ale procurorului ∫ef de sec˛ie al Parchetului de pe
l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ori au fost luate sau
efectuate pe baza dispozi˛iilor date de c„tre ace∫tia, pl‚ngerea
se rezolv„ de procurorul ierarhic superior.
Œn cazul rezolu˛iei de neÓncepere a urm„ririi penale sau al
ordonan˛ei ori, dup„ caz, al rezolu˛iei de clasare, de scoatere
de sub urm„rire penal„ sau de Óncetare a urm„ririi penale,
pl‚ngerea se face Ón termen de 20 de zile de la comunicarea
copiei de pe ordonan˛„ sau rezolu˛ie, persoanelor interesate,
potrivit art. 228 alin. 6, art. 246 alin. 1 ∫i art. 249 alin. 2.
Rezolu˛iile sau ordonan˛ele prin care se solu˛ioneaz„
pl‚ngerile Ómpotriva rezolu˛iilor sau ordonan˛elor de neÓncepere
a urm„ririi penale, de clasare, de scoatere de sub urm„rire
penal„ ori de Óncetare a urm„ririi penale, se comunic„
persoanei care a f„cut pl‚ngerea ∫i celorlalte persoane
interesate.
Dispozi˛iile art. 275—277 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.“
Autorii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛in c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 21 referitoare la Accesul liber la
justi˛ie, precum ∫i ale art. 6 ∫i 13 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
referitoare la Dreptul la un proces echitabil ∫i Dreptul la un
recurs efectiv.
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Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ asupra prevederilor art. 278 din Codul de
procedur„ penal„ s-a mai pronun˛at prin Decizia nr. 540
din 7 decembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 15 din 5 ianuarie 2005, Ón sensul
respingerii acesteia. Cu acel prilej Curtea a observat c„ nu
pot fi re˛inute nici sus˛inerile privind contrarietatea
dispozi˛iilor art. 278 din Codul de procedur„ penal„ cu cele
ale art. 21 din Legea fundamental„ ∫i ale art. 6 ∫i 13 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, pe motiv c„ acestea nu reglementeaz„
posibilitatea persoanei interesate de a ataca Ón fa˛a
instan˛ei m„sura luat„ ori actul efectuat de procuror ori Ón
baza dispozi˛iilor acestuia, altul dec‚t solu˛ia de netrimitere
Ón judecat„. Sub acest aspect se observ„ c„ autorii
excep˛iei solicit„, Ón realitate, completarea prevederilor de
lege criticate, Ón sensul de a se permite atacarea la
instan˛ele judec„tore∫ti nu doar a rezolu˛iilor ∫i ordonan˛elor
procurorului de netrimitere Ón judecat„, ci ∫i a altor acte
sau m„suri ale procurorului, ceea ce este contrar at‚t
dispozi˛iilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Ón
conformitate cu care, Ón exercitarea controlului, îCurtea
Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii
actelor cu privire la care a fost sesizat„, f„r„ a putea modifica
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sau completa prevederile supuse controlului“, c‚t ∫i
prevederilor constitu˛ionale cuprinse Ón art. 61 alin. (1),
potrivit c„rora îParlamentul este organul reprezentativ suprem
al poporului rom‚n ∫i unica autoritate legiuitoare a ˛„rii“.
Totodat„, nu se poate re˛ine sus˛inerea potrivit c„reia
rezolu˛ia procurorului prin care s-a dispus efectuarea unor
acte de procedur„ prin delegare ∫i procesul-verbal Óntocmit
de procuror Ón condi˛iile art. 862 din Codul de procedur„
penal„ ar avea un caracter absolut, nefiind supus„ vreunei
verific„ri de legalitate ∫i oportunitate, deoarece Ónvinuitul
sau inculpatul, Ón situa˛ia Ón care se dispune trimiterea sa
Ón judecat„, are asigurat accesul la justi˛ie prin posibilitatea
de a invoca Ón fa˛a instan˛ei de judecat„ toate
neregularit„˛ile s„v‚r∫ite Ón cursul urm„ririi penale sau, Ón
cazul Ón care se dispune scoaterea de sub urm„rire
penal„, Óncetarea urm„ririi penale ori clasarea, are
posibilitatea formul„rii unei pl‚ngeri Ón fa˛a instan˛ei
Ómpotriva rezolu˛iei sau a ordonan˛ei procurorului de
netrimitere Ón judecat„, Ón temeiul prevederilor art. 2781 din
Codul de procedur„ penal„.
Deoarece p‚n„ Ón prezent nu au intervenit elemente noi
care s„ determine schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale, considerentele deciziei mai sus amintite Ó∫i
p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 278 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„
de Florinel Corduneanu, Bogdan Constantin ∫i C„lin Vasile Ón Dosarul nr. 197/2005 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia I
penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 9 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 1.500 mii lei
(RON) la capitolul 68.01 îTransporturi ∫i comunica˛ii“, titlul
îTransferuri“, Ón vederea asigur„rii condi˛iilor de desf„∫urare
∫i executare a unor opera˛iuni aeriene civile.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la propunerea ordonatorului principal de credite, s„

introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pe
anul 2005.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
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Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data
de 10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului

principal de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 833.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 360/2005 privind alocarea unei sume
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, pentru Ónl„turarea efectelor inunda˛iilor
produse Ón perioada aprilie—mai 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 360/2005
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la
dispozi˛ia

Guvernului,

pentru

Ónl„turarea

efectelor

inunda˛iilor produse Ón perioada aprilie—mai 2005, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 367 din
29 aprilie 2005, cu modific„rile ulterioare, se modific„
dup„ cum urmeaz„:

1. Titlul va avea urm„torul cuprins:
îH O T √ R ¬ R E
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie
la dispozi˛ia Guvernului, pentru Ónl„turarea efectelor
inunda˛iilor produse Ón anul 2005“
2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
Ónl„turarea efectelor inunda˛iilor produse Ón anul 2005.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 834.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
100 mii lei (RON) pentru jude˛ul Suceava, din Fondul de

rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al comunei Gr„nice∫ti, jude˛ul Suceava,
pentru realizarea obiectivului îRefacere pode˛ peste p‚r‚ul
Solcu˛a“.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 689/1.VIII.2005
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
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Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 835.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Tulcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
400 mii lei (RON) pentru jude˛ul Tulcea, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al municipiului Tulcea, jude˛ul Tulcea,

pentru finan˛area unor cheltuieli curente ∫i obiective de
investi˛ii.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 836.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea cet„˛eniei rom‚ne unei persoane
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i al art. 11 din Legea cet„˛eniei rom‚ne
nr. 21/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se acord„ cet„˛enia rom‚n„ numitului
Popa Tudor, fiul lui Mihail (n. la 20 iunie 1930 Ón
localitatea Chi∫telni˛a) ∫i Maria, n„scut la 23 februarie 1963
Ón localitatea Chi∫telni˛a, Telene∫ti, Republica Moldova,

cet„˛ean moldovean, cu domiciliul actual Ón Republica
Moldova, Chi∫in„u, str. P. Zadnipru nr. 16/1, cu men˛inerea
domiciliului Ón Republica Moldova.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 837.

Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea
dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii prin fonduri Ón limita sumelor pl„tite pentru impozitul
pe profitul reinvestit, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. 79/2005
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 26 1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale subpct. 6.1 alin. (2) din anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.461/2004 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii prin
fonduri Ón limita sumelor pl„tite pentru impozitul pe profitul reinvestit ∫i ale Deciziei Consiliului Concuren˛ei nr. 305/2004,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) 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,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. I. — Procedura de implementare a Programului
pentru sprijinirea dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
prin fonduri Ón limita sumelor pl„tite pentru impozitul pe
profitul reinvestit, prev„zut„ Ón anexa la Ordinul
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i
Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. 79/2005, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 422 din 19 mai 2005, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Subpunctele 4.2, 4.3 ∫i 4.4 vor avea urm„torul cuprins:
î4.2. (1) Profitul brut reinvestit reprezint„ sumele utilizate
pentru efectuarea de investi˛ii Ón active corporale
(echipamente tehnologice, respectiv ma∫ini, unelte ∫i
instala˛ii, precum ∫i computere ∫i echipamentele periferice
ale acestora) ∫i necorporale (brevete, drepturi de autor,
licen˛e, m„rci de comer˛ sau de fabric„ ∫i alte valori
similare, precum ∫i achizi˛ionarea ori producerea
programelor informatice) prev„zute la art. 24 alin. (6) lit. b)
∫i alin. (10) din Legea nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, aferente obiectului de activitate,
exclusiv cele care au alte surse de finan˛are dec‚t profitul
brut, cum sunt: credite, Ómprumuturi nerambursabile sau
civile.
(2) Fondurile se aloc„ numai Ón leg„tur„ cu investi˛ia
ini˛ial„. Prin investi˛ie ini˛ial„ se Ón˛elege o investi˛ie Ón
capital fix Ón leg„tur„ cu crearea unei noi unit„˛i, extinderea
unei unit„˛i existente sau demararea unei activit„˛i care
implic„ o schimbare fundamental„ Ón produsul ori procesul
de fabrica˛ie al unei unit„˛i existente, prin ra˛ionalizare,
diversificare sau modernizare.
4.3. Suma maxim„ asupra c„reia se calculeaz„ valoarea
fondului de stimulare este cea pl„tit„ cu titlu de impozit pe
profitul reinvestit, dar nu mai mult de 2 miliarde lei pentru
fiecare beneficiar, Óncep‚nd cu trimestrul IV al anului 2004;
dovada acestei pl„˛i o reprezint„ documentele de plat„
pentru impozitul pe profit aferent trimestrului IV 2004.
4.4. Fondurile vor fi alocate Ón anul 2005 Ón limita
sumelor pl„tite pentru impozitul aferent profitului pe care
societatea l-a reinvestit Ón activele men˛ionate la pct. 4.2,
dar nu mai mult de 2 miliarde lei pentru fiecare beneficiar,
achizi˛ionate ∫i achitate dup„ data de 1 octombrie 2004 ∫i
puse Ón func˛iune p‚n„ la sf‚r∫itul anului 2004.“
2. Dup„ alineatul (1) al subpunctului 4.5 se introduce
un nou alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Pentru investi˛ii Ón active necorporale (brevete,
drepturi de autor, licen˛e, m„rci de comer˛ sau de fabric„
∫i alte valori similare, precum ∫i achizi˛ionarea ori
producerea programelor informatice), acestea trebuie:

a) s„ fie exploatate exclusiv Ón Óntreprinderea beneficiar„
a fondului de stimulare;
b) s„ fie considerate elemente de activ amortizabile;
c) s„ fie achizi˛ionate de la un ter˛ Ón condi˛iile pie˛ei;
d) s„ figureze Ón activele societ„˛ii beneficiare ∫i s„
r„m‚n„ Ón patrimoniul acesteia pe o perioad„ de cel pu˛in
5 ani.“
3. Literele d) ∫i e) ale alineatului (1) al subpunctului 5.1
vor avea urm„torul cuprins:
îd) declara˛ia pe propria r„spundere ∫i certificatele de
obliga˛ii fiscale, din care rezult„ c„ nu are datorii exigibile
de plat„ a contribu˛iilor, impozitelor ∫i taxelor c„tre bugetul
de stat, bugetul asigur„rilor sociale de stat, bugetul
asigur„rilor pentru ∫omaj, bugetul Fondului na˛ional unic de
asigur„ri sociale de s„n„tate, bugetul asigur„rilor pentru
accidente de munc„ ∫i boli profesionale ∫i bugetele locale,
prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare;
e) declara˛ia pe propria r„spundere privind impozitul
datorat ∫i pl„tit aferent trimestrului IV 2004, precum ∫i copii
certificate de pe documentele care atest„ plata impozitului
pe profit datorat la nivelul anului 2004;“.
4. La alineatul (1) al subpunctului 5.1 dup„ litera h) se
introduc literele i)—k), cu urm„torul cuprins:
îi) situa˛ia amortiz„rii activelor imobilizate ale societ„˛ii,
la data de 31 decembrie 2004, Ón care s„ se reg„seasc„
investi˛ia/investi˛iile realizat„/realizate dup„ data de
1 octombrie 2004, cu codul de clasificare, semnat„ pentru
conformitate cu originalul de c„tre reprezentantul legal al
societ„˛ii;
j) declara˛ia pe propria r„spundere din care s„ rezulte
c„ investi˛ia/investi˛iile este/sunt mijloc/mijloace fix/fixe
nou/noi ∫i a/au fost pus„/puse Ón func˛iune p‚n„ la sf‚r∫itul
anului 2004;
k) declara˛ia pe propria r„spundere din care s„ rezulte
c„ solicit„ aloca˛ii financiare nerambursabile pentru activit„˛i
(cu precizarea codului CAEN) care nu sunt legate de
produc˛ia, procesarea sau comercializarea produselor
prev„zute Ón anexa nr. 3 la Regulamentul privind ajutorul
de stat pentru Óntreprinderile mici ∫i mijlocii, pus Ón aplicare
prin Ordinul pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei nr. 55/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pentru operatori
economici care au aceste activit„˛i declarate ∫i autorizate.“
5. Anexele nr. 1 ∫i 2 la procedur„ se Ónlocuiesc cu
anexele nr. 1 ∫i 2 la prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare de la
data public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 18 iulie 2005.
Nr. 129.
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ANEXA Nr. 1

CERERE-TIP

pentru alocarea de fonduri Ón limita sumelor pl„tite pentru impozitul pe profitul reinvestit
(se completeaz„ toate rubricile Ón limba rom‚n„, prin tehnoredactare)
Subscrisa ...................................................., av‚nd datele de identificare men˛ionate mai jos, reprezentat„ legal prin
domnul/doamna ..................................., av‚nd calitatea de .............................., identificat/identificat„ cu actul de identitate
seria ........ nr. .................., eliberat de .......................... la data de ........................., cu domiciliul Ón localitatea ...................,
str. ........................... nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ....., sectorul/jude˛ul ..............., cod po∫tal ......., solicit alocarea sumei
de ........................... lei reprezent‚nd 25% din profitul reinvestit, dar nu mai mult de 2 miliarde lei, Ón condi˛iile prevederilor
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.461/2004 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i
mijlocii prin fonduri Ón limita sumelor pl„tite pentru impozitul pe profitul reinvestit, ale Deciziei Consiliului Concuren˛ei
nr. 305/2004 pentru autorizarea ajutorului de stat ∫i ale Ordinului pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici
∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. ....................
Datele de identificare a societ„˛ii solicitante:
Denumirea .......................................................................................................................................................................
Adresa ....................................................................................................................................................................................
Telefon .........................., fax ......................., e-mail ........................................................................................................
Data Ónregistr„rii societ„˛ii .............................................................................................................................................
Num„rul de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului ............................................................................................................
Codul fiscal ...........................................................................................................................................................................
Codul unic de Ónregistrare .................................................................................................................................................
Cont IBAN (care con˛ine grupul de cifre 5070) nr. ......................., deschis la Trezoreria ......................................
Anexez la prezenta urm„toarele documente prev„zute la pct. 5 din Procedura de implementare a Programului
pentru sprijinirea dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii prin fonduri Ón limita sumelor pl„tite pentru impozitul pe profitul
reinvestit:
• certificatul constatator, Ón original, emis de oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunalul Ón a
c„rui raz„ teritorial„ Ó∫i are sediul societatea, Ón care se men˛ioneaz„ ac˛ionarii/asocia˛ii,
reprezentan˛ii legali ai acesteia, situa˛ia juridic„, precum ∫i toate domeniile de activitate principale ∫i
secundare ale societ„˛ii solicitante
• declara˛ia pe propria r„spundere privind num„rul mediu anual al salaria˛ilor
• copie de pe bilan˛ul contabil din anul precedent, vizat ∫i Ónregistrat de organele competente,
semnat„ pentru conformitate cu originalul de c„tre reprezentantul legal al societ„˛ii
• declara˛ia pe propria r„spundere ∫i certificatele de obliga˛ii fiscale din care rezult„ c„ nu are datorii
exigibile de plat„ a contribu˛iilor, impozitelor ∫i taxelor c„tre bugetul de stat, bugetul asigur„rilor
sociale de stat, bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale
de s„n„tate, bugetul asigur„rilor pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale ∫i bugetele locale,
prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare
• documente Ón copie certificat„ care atest„ valoarea investi˛iei (contracte, facturi fiscale, extrase de
cont, ordine de plat„, chitan˛e fiscale ∫i alte documente fiscale ce pot dovedi efectuarea de pl„˛i
care atest„ investi˛ia)
• declara˛ia pe propria r„spundere, prev„zut„ Ón anexa nr. 2 la procedur„
• declara˛ia pe propria r„spundere privind impozitul datorat ∫i pl„tit aferent trimestrului IV 2004,
precum ∫i copii certificate de pe documentele care atest„ plata impozitului pe profit datorat la
nivelul anului 2004
• situa˛ia amortiz„rii activelor imobilizate ale societ„˛ii, la data de 31 decembrie 2004, Ón care s„ se
reg„seasc„ investi˛ia/investi˛iile realizat„/realizate dup„ data de 1 octombrie 2004, semnat„ pentru
conformitate cu originalul de c„tre reprezentantul legal al societ„˛ii
• declara˛ia pe propria r„spundere din care s„ rezulte c„ nu are autorizate activit„˛i legate de
produc˛ia, procesarea sau comercializarea produselor prev„zute Ón anexa nr. 3 la Regulamentul
privind ajutorul de stat pentru Óntreprinderile mici ∫i mijlocii, pus Ón aplicare prin Ordinul pre∫edintelui
Consiliului Concuren˛ei nr. 55/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pentru operatorii
economici care au aceste activit„˛i declarate ∫i nu le desf„∫oar„
• declara˛ia pe propria r„spundere din care s„ rezulte c„ nu aplic„ amortizarea accelerat„ cu privire
la activul respectiv
N O T √:

Documentul Ón copie certificat„ este acel document care poart„ men˛iunea îconform cu originalul“, semn„tura ∫i
∫tampila reprezentantului legal.
Solicitantul nu este obligat s„ suporte nici o tax„ din partea nici unei persoane sau institu˛ii care Ól ajut„ Ón
completarea acestei cereri.
Reprezentan˛ii Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie pot discuta cu solicitan˛ii toate
sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis s„ completeze cererea Ón locul acestora.
Semn„tura autorizat„ ∫i ∫tampila solicitantului*)
...............................................................................

Func˛ia
........................

Data semn„rii ...........................
*) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceea∫i persoan„ autorizat„ s„ reprezinte legal societatea.
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ANEXA Nr. 2
APLICANT

.............................................
(denumirea/numele ∫i prenumele)
DECLARAﬁIE PE PROPRIA R√SPUNDERE

1. Subsemnatul ..............................................................................................................................................................,
(numele, prenumele, func˛ia Ón cadrul societ„˛ii, cartea de identitate: seria, num„rul, data eliber„rii
∫i institu˛ia care a emis-o)

reprezentant Ómputernicit al ........................................................................................................................................................,
(denumirea/numele ∫i sediul/adresa aplicantului)

declar pe propria r„spundere, sub sanc˛iunile aplicate faptei de fals Ón acte publice ∫i respingerii cererii-tip pentru
alocarea de fonduri Ón limita sumelor pl„tite pentru impozitul pe profitul reinvestit, c„ societatea pe care o reprezint
Óndepline∫te criteriile de eligibilitate prev„zute la pct. 3.2 lit. a)—g) din Programul pentru sprijinirea dezvolt„rii
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii prin fonduri Ón limita sumelor pl„tite pentru impozitul pe profitul reinvestit.
2. Subsemnatul declar c„ informa˛iile furnizate sunt complete ∫i corecte Ón fiecare detaliu ∫i Ón˛eleg c„ Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, prin Unitatea de Implementare a Programului, are dreptul de
a solicita, Ón scopul verific„rii ∫i confirm„rii, orice informa˛ii suplimentare privind eligibilitatea noastr„, precum ∫i experien˛a,
competen˛a ∫i resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul declar c„ societatea pe care o reprezint a luat cuno∫tin˛„ de prevederile procedurii de
implementare a programului, de dispozi˛iile legale referitoare la ajutorul de stat.
4. Subsemnatul declar c„ societatea pe care o reprezint se angajeaz„ s„ men˛in„ investi˛ia pentru care a
beneficiat de fondurile alocate prin program pentru o perioad„ de minimum 5 ani, sub sanc˛iunea restituirii fondurilor
alocate.
5. Subsemnatul declar c„ societatea pe care o reprezint se angajeaz„ s„ restituie fondurile alocate Ón limita
sumelor pl„tite pentru impozitul pe profitul reinvestit Ómpreun„ cu dob‚nzile ∫i penalit„˛ile stabilite de prevederile Codului
de procedur„ fiscal„ pentru Ónt‚rzierea pl„˛ii datoriilor bugetare Ón situa˛ia Ón care se constat„ ulterior c„ societatea nu
Óndeplinea criteriile de eligibilitate prev„zute Ón procedura de implementare a programului.
Data complet„rii .........................
Aplicant,
.......................
(semn„tura autorizat„)
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