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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, cu
modific„rile ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari
ai Cur˛ii de Conturi de Ministerul Public, precum ∫i ale art. 5 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activit„˛ii
jurisdic˛ionale ∫i a personalului instan˛elor Cur˛ii de Conturi de c„tre
instan˛ele judec„tore∫ti, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 49/2004,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256
din 6 iulie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul ﬁurlea Alexandru, procuror financiar, se
nume∫te Ón func˛ia de procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul
Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 22 iulie 2005.
Nr. 773.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, cu
modific„rile ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari
ai Cur˛ii de Conturi de Ministerul Public, precum ∫i ale art. 5 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activit„˛ii
jurisdic˛ionale ∫i a personalului instan˛elor Cur˛ii de Conturi de c„tre
instan˛ele judec„tore∫ti, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 49/2004,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256
din 6 iulie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Doamna Ioan Victoria Mariana, procuror financiar, se
nume∫te Ón func˛ia de procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul
Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 22 iulie 2005.
Nr. 774.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, cu
modific„rile ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari
ai Cur˛ii de Conturi de Ministerul Public, precum ∫i ale art. 5 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activit„˛ii
jurisdic˛ionale ∫i a personalului instan˛elor Cur˛ii de Conturi de c„tre
instan˛ele judec„tore∫ti, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 49/2004,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256
din 6 iulie 2005,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Domnul Gorun Marian C„t„lin, procuror financiar, se
nume∫te Ón func˛ia de procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul
Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 22 iulie 2005.
Nr. 775.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, cu
modific„rile ulterioare, ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 1 alin. (1) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari
ai Cur˛ii de Conturi de Ministerul Public, precum ∫i ale art. 5 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activit„˛ii
jurisdic˛ionale ∫i a personalului instan˛elor Cur˛ii de Conturi de c„tre
instan˛ele judec„tore∫ti, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 49/2004,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 256
din 6 iulie 2005,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Doamna S‚rbu BrÓndu∫a Andreea, procuror financiar,
se nume∫te Ón func˛ia de procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul
Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 22 iulie 2005.
Nr. 776.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 63 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 262
din 6 iulie 2005,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Doamna Ro∫u Maria, judec„tor la Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 27 iulie 2005.
Nr. 786.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 63 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 236A din 24 iunie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Doamna Cochinescu Alexandra Viorica, judec„tor la
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 27 iulie 2005.
Nr. 787.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 63 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 236A din 24 iunie 2005,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Doamna Onica Georgeta, judec„tor la Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 27 iulie 2005.
Nr. 788.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 63 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 236A din 24 iunie 2005,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Domnul Similean Petre, judec„tor la Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 27 iulie 2005.
Nr. 789.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 410
din 14 iulie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 147/1992
privind blocarea, ridicarea, depozitarea ∫i eliberarea autovehiculelor sau remorcilor sta˛ionate
neregulamentar pe drumurile publice
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Dana Titian
Benke Károly

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
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 Hot„r‚rii Guvernului nr. 147/1992 privind
blocarea, ridicarea, depozitarea ∫i eliberarea autovehiculelor
sau remorcilor sta˛ionate neregulamentar pe drumurile
publice, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe Dobre Ón Dosarul
nr. 393/C/2005 al Tribunalului Gorj — Sec˛ia comercial„ ∫i
de contencios administrativ.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public apreciaz„ c„, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
inadmisibil„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 11 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 393/C/2005, Tribunalul Gorj — Sec˛ia comercial„ ∫i de
contencios administrativ a sesizat Curtea Constitu˛ional„
cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Hot„r‚rii
Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea,
depozitarea ∫i eliberarea autovehiculelor sau remorcilor

sta˛ionate neregulamentar pe drumurile publice, excep˛ie
ridicat„ de Gheorghe Dobre Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect
solu˛ionarea cererii autorului excep˛iei de anulare a unui act
administrativ.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 147/1992
Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale referitoare la dreptul de
proprietate.
Autorul excep˛iei apreciaz„ c„ Ón condi˛iile Ón care
îsta˛ionarea pe drumurile publice a autovehiculelor
sta˛ionate neregulamentar este am„nun˛it ∫i foarte bine
reglementat„ de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002 ∫i de Hot„r‚rea Guvernului nr. 85/2003 [...],
nu se impune existen˛a altui act normativ, respectiv
Hot„r‚rea Guvernului nr. 147/1992, care s„ reglementeze
acela∫i segment din domeniul circula˛iei pe drumurile
publice, «sta˛ionarea autovehiculelor»“. Totodat„ se mai
arat„ c„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 147/1992 îprevede
blocarea autovehiculelor sta˛ionate neregulamentar pe
drumurile publice, m„sur„ prin care se Óncalc„ dreptul de
proprietate, respectiv atributul folosin˛ei bunului, drept ce
este garantat de Constitu˛ia Rom‚niei ∫i de celelalte acte
normative Ón vigoare“.
Tribunalul Gorj — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios
administrativ apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„ este neÓntemeiat„.
Potrivit prevederilor 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.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„, Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este inadmisibil„.
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De asemenea, se mai arat„ c„ îverificarea con˛inutului
hot„r‚rilor Guvernului intr„ Ón competen˛a instan˛elor
judec„tore∫ti de contencios administrativ, care pot s„
statueze, cu ocazia controlului specific, asupra conformit„˛ii
dispozi˛iilor acestora cu actul normativ cu for˛„ juridic„
superioar„, respectiv, legea“. Œn acest sens este invocat„
Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 180 din 16 noiembrie 1999.
Guvernul ∫i 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, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i celor 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 Hot„r‚rii Guvernului nr. 147/1992 privind
blocarea, ridicarea, depozitarea ∫i eliberarea autovehiculelor
sau remorcilor sta˛ionate neregulamentar pe drumurile
publice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 59 din 6 aprilie 1992.
Textul constitu˛ional invocat Ón sus˛inerea excep˛iei este
cel al art. 44. Curtea observ„ c„, astfel cum rezult„ din
motivarea excep˛iei, autorul acesteia invoc„ Ón sus˛inerea ei
numai prevederile constitu˛ionale ale art. 44 alin. (1) ∫i (2)
teza Ónt‚i, care au urm„torul cuprins:

î(1) Dreptul de proprietate, precum ∫i crean˛ele asupra
statului, sunt garantate. Con˛inutul ∫i limitele acestor drepturi
sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod
egal de lege, indiferent de titular [...].“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine c„, Ón esen˛„, autorul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate apreciaz„ c„ Hot„r‚rea Guvernului
nr. 147/1992, prev„z‚nd îblocarea autovehiculelor sta˛ionate
neregulamentar pe drumurile publice“, Óncalc„ prevederile
constitu˛ionale ale art. 44 alin. (1) ∫i (2) teza Ónt‚i.
Curtea re˛ine c„, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) teza
Ónt‚i din Constitu˛ie, instan˛a de contencios constitu˛ional
îhot„r„∫te asupra excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate privind
legile ∫i ordonan˛ele ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti
sau de arbitraj comercial“, iar potrivit art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, instan˛a de contencios constitu˛ional îdecide
asupra excep˛iilor ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti sau
de arbitraj comercial privind neconstitu˛ionalitatea unei legi sau
ordonan˛e ori a unei dispozi˛ii dintr-o lege sau dintr-o ordonan˛„
[...]“. Œn consecin˛„, Curtea constat„ c„ hot„r‚rile
Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de
constitu˛ionalitate exercitat de Curtea Constitu˛ional„,
acestea put‚nd fi atacate numai pe calea contenciosului
administrativ.
Pentru aceste motive, potrivit dispozi˛iilor art. 29 alin. (6)
din Legea nr. 47/1992, instan˛a judec„toreasc„ trebuia s„
resping„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„, printr-o
Óncheiere motivat„, f„r„ a mai sesiza Curtea
Constitu˛ional„. Œntruc‚t instan˛a de judecat„ nu s-a
conformat acestor dispozi˛ii legale, Curtea, Ón conformitate
cu dispozi˛iile art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
urmeaz„ s„ resping„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„ ca fiind inadmisibil„.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge ca fiind inadmisibil„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 147/1992
privind blocarea, ridicarea, depozitarea ∫i eliberarea autovehiculelor sau remorcilor sta˛ionate neregulamentar pe drumurile
publice, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe Dobre Ón Dosarul nr. 393/C/2005 al Tribunalului Gorj — Sec˛ia comercial„ ∫i de
contencios administrativ.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 iulie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Benke Károly

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea nivelului dob‚nzii datorate pentru neachitarea la termen a obliga˛iilor fiscale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 115 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Nivelul dob‚nzii datorate pentru
neachitarea la termenul de scaden˛„ de c„tre debitori a

obliga˛iilor de plat„ reprezent‚nd impozite, taxe,
contribu˛ii ∫i alte venituri ale bugetului general
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consolidat este de 0,05% pentru fiecare zi de
Ónt‚rziere.
(2) Pe perioada pentru care au fost acordate Ónlesniri la
plata obliga˛iilor fiscale restante se datoreaz„ dob‚nda
prev„zut„ la alin. (1).
Art. 2. — (1) Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare
Óncep‚nd cu data de Ónt‚i a lunii urm„toare public„rii Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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(2) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se
abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 67/2004 pentru stabilirea
nivelului dob‚nzii datorate pentru neachitarea la termenul
de scaden˛„ a obliga˛iilor de plat„ ∫i pe perioada pentru
care au fost acordate Ónlesniri la plat„, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 104 din
4 februarie 2004.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 784.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucure∫ti, Ón perioada 29—31 august 2005,
a Reuniunii anuale a ambasadorilor ∫i consulilor generali ai Rom‚niei Ón str„in„tate
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ organizarea la Bucure∫ti, Ón perioada
29—31 august 2005, a Reuniunii anuale a ambasadorilor ∫i
consulilor generali ai Rom‚niei Ón str„in„tate.
Art. 2. — Cheltuielile aferente organiz„rii reuniunii
prev„zute la art. 1, Ón sum„ de 237.220 lei (RON), se

suport„ din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe
pe anul 2005, de la capitolul îAutorit„˛i publice“, titlul
îCheltuieli materiale ∫i servicii“, cu respectarea prevederilor
legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 21 iulie 2005.
Nr. 819.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei, pe de o parte, ∫i Œnaltul Comisariat
al Na˛iunilor Unite pentru Refugia˛i ∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru Migra˛ie, pe de alt„ parte,
privind asisten˛a umanitar„ a unor cet„˛eni uzbeci din Republica K‚rg‚z„ ce se vor afla temporar
Ón Rom‚nia, semnat la Bucure∫ti la 27 iulie 2005
Œn 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„ Acordul dintre Guvernul
Rom‚niei, pe de o parte, ∫i Œnaltul Comisariat al Na˛iunilor
Unite pentru Refugia˛i ∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru

Migra˛ie, pe de alt„ parte, privind asisten˛a umanitar„ a
unor cet„˛eni uzbeci din Republica K‚rg‚z„ ce se vor afla
temporar Ón Rom‚nia, semnat la Bucure∫ti la 27 iulie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 832.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei, pe de o parte, ∫i Œnaltul Comisariat al Na˛iunilor Unite pentru Refugia˛i
∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru Migra˛ie, pe de alt„ parte, privind asisten˛a umanitar„ a unor cet„˛eni uzbeci
din Republica K‚rg‚z„ ce se vor afla temporar Ón Rom‚nia
Guvernul Rom‚niei, pe de o parte, ∫i Œnaltul Comisariat al Na˛iunilor Unite pentru Refugia˛i (ICNUR) ∫i Organiza˛ia
Interna˛ional„ pentru Migra˛ie (OIM), pe de alt„ parte, denumite Ón continuare p„r˛i, au convenit urm„toarele:
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ARTICOLUL 1
Principii generale

tuturor celorlalte proceduri Ón vederea restabilirii acestora Óntr-un
stat ter˛, depun‚nd toate diligen˛ele necesare pentru reducerea la
minimum a duratei ∫ederii lor pe teritoriul Rom‚niei.

Prezentul acord are ca obiect acordarea asisten˛ei umanitare
pentru un num„r de circa 450 de cet„˛eni din Republica
Uzbekistan, afla˛i Ón prezent pe teritoriul Republicii K‚rg‚ze ∫i
care se vor afla temporar pe teritoriul Rom‚niei. Scopul ∫ederii
temporare a acestor persoane pe teritoriul Rom‚niei const„ Ón
efectuarea de interviuri ∫i a altor proceduri necesare Ón vederea
restabilirii refugia˛ilor Ón state ter˛e.
Toate cheltuieile implicate de aceast„ opera˛iune vor fi
suportate de ICNUR sau OIM, Ón conformitate cu responsabilit„˛ile
lor specifice prev„zute Ón art. 3 ∫i 4.
Dup„ terminarea opera˛iunilor, ICNUR ∫i OIM vor asigura
transferul Ón afara teritoriului Rom‚niei a oric„rei persoane din
acest grup care nu a fost restabilit„ Óntr-un stat ter˛.
ARTICOLUL 2
Responsabilit„˛ile Guvernului

Guvernul Rom‚niei desemneaz„ Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor (MAI) ca autoritate competent„ Ón aplicarea prezentului acord.
Transportul refugia˛ilor Ón Rom‚nia se va efectua Óntr-un singur
grup. Fiecare persoan„ va avea asupra sa documente de
identitate. Œnainte de sosirea grupului, ICNUR va transmite MAI
lista nominal„ cu persoanele care urmeaz„ s„ soseasc„.
Pe timpul ∫ederii acestor persoane Ón Rom‚nia, MAI, prin Oficiul
Na˛ional pentru Refugia˛i (ONR), va asigura eliberarea de documente
de identitate pentru membrii grupului, spa˛iu de lucru pentru ICNUR,
agen˛iile sale partenere ∫i OIM ∫i va lua m„surile necesare Ón
vederea p„str„rii ordinii ∫i lini∫tii publice Ón zonele de cazare.
MAI, prin ONR, va asigura cazarea persoanelor Ón centre
aflate Ón administrarea sa, Ón limita locurilor disponibile, contra
cost, Ón condi˛iile stabilite prin art. 21 alin. (4) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea social„ a str„inilor care
au dob‚ndit o form„ de protec˛ie Ón Rom‚nia, f„r„ ca ace∫tia s„
aib„ obliga˛ia de a participa la programele de integrare.
Persoanele men˛ionate la art. 1 alin. 1 vor respecta
Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a centrelor de cazare
apar˛in‚nd ONR.
ARTICOLUL 3
Responsabilit„˛ile ICNUR

ICNUR ∫i/sau agen˛iile sale partenere Ó∫i asum„ urm„toarele
responsabilit„˛i:
1. acoperirea cheltuielilor pentru cazare, mas„, asisten˛„
medical„ ∫i alte necesit„˛i, din momentul Ón care persoanele
men˛ionate la art. 1 alin. 1 sosesc Ón Rom‚nia p‚n„ Ón momentul
plec„rii acestora din Rom‚nia. De asemenea, ICNUR va suporta
toate cheltuielile necesare Ón cazuri deosebite (deces, boli grave
etc.). ICNUR ∫i/sau partenerii s„i vor Óncheia contracte direct cu
prestatorii serviciilor de mai sus;
2. organizarea, Ómpreun„ cu ˛„rile care vor prelua persoanele
men˛ionate la art. 1 alin. 1, a interviurilor necesare ∫i Óndeplinirea
Pentru Guvernul Rom‚niei,
Vasile Blaga

ARTICOLUL 4
Responsabilit„˛ile OIM

OIM Ó∫i asum„ urm„toarele responsabilit„˛i:
1. organizarea ∫i acoperirea cheltuielilor pentru transportul
interna˛ional al persoanelor men˛ionte la art. 1 alin. 1 Ón Rom‚nia,
precum ∫i pentru transportul local pe teritoriul Rom‚niei, pe toat„
durata Ón care prezentul acord r„m‚ne Ón vigoare;
2. organizarea ∫i acoperirea cheltuielilor pentru transportul
persoanelor men˛ionate la art. 1 alin. 1, selectate din centrele
temporare de procesare din Rom‚nia c„tre ˛„rile de repatriere;
3. efectuarea ∫i acoperirea cheltuielilor pentru serviciile
relevante referitoare la procedurile necesare Ón vederea restabilirii
acestor persoane Óntr-un stat ter˛, Ón conformitate cu acordurile ∫i
memorandumurile de Ón˛elegere ale OIM cu statele relevante Ón
care vor fi restabilite acestea. Aceste servicii pot include, inter
alia, activit„˛i referitoare la procesarea cazurilor, examinarea
medical„, orientarea cultural„, preg„tirea documentelor de
c„l„torie, formalit„˛i de ie∫ire ∫i de imigrare incluz‚nd asisten˛a Ón
aeroportul de plecare ∫i organizarea c„l„toriei din centrele
temporare de procesare c„tre ˛„rile de repatriere.
ARTICOLUL 5
Coordonarea ∫i schimbul de informa˛ii dintre p„r˛i

P„r˛ile vor coopera cu bun„-credin˛„ pentru aplicarea
prezentului acord.
ICNUR se oblig„ s„ prezinte Ón mod regulat Guvernului
Rom‚niei rapoarte actualizate asupra progreselor Ónregistrate Ón
ceea ce prive∫te procesarea interviurilor ∫i plecarea c„tre state
ter˛e Ón timp util.
ARTICOLUL 6
Prevederi finale

Prezentul acord va intra Ón vigoare la data semn„rii sale.
Prezentul acord va r„m‚ne Ón vigoare timp de maximum
6 luni din momentul sosirii persoanelor men˛ionate la art. 1
alin. 1 Ón Rom‚nia ∫i poate fi reÓnnoit automat pentru noi
perioade de 6 luni, cu condi˛ia ca nici o parte s„ nu notifice
celeilalte p„r˛i inten˛ia sa de a denun˛a prezentul acord.
Denun˛area prezentului acord produce efecte dup„ dou„ luni de
la data notific„rii.
Prezentul acord nu aduce atingere obliga˛iilor interna˛ionale ale
Rom‚niei, inclusiv celor decurg‚nd din Conven˛ia din 1951 privind
Statutul refugia˛ilor, cu privire la cet„˛enii uzbeci care nu intr„ sub
inciden˛a prezentului acord ∫i care se afl„ Ón prezent pe teritoriul
Rom‚niei sau care vor sosi pe teritoriul Rom‚niei Ón viitor.
Semnat la Bucure∫ti la 27 iulie 2005, Ón 3 exemplare
originale, fiecare Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, toate textele fiind
egal autentice.

Pentru Œnaltul Comisariat al Na˛iunilor
Unite pentru Refugia˛i,
Veerapong Vongvarotai

Pentru Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru
Migra˛ie,
Cristina Tranca
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