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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
Ón semn de apreciere pentru Óntreaga carier„ literar„, pentru contribu˛ia
deosebit„ avut„ ca traduc„tor la promovarea literaturii rom‚ne Ón spa˛iul
cultural francofon,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de
Comandor, categoria A — îLiteratur„“, doamnei Juliette Aderca-Léon de
Bouton.
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, 28 iulie 2005.
Nr. 792.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III
∫i ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul
na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Informa˛ii
Externe ∫i directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
pentru contribu˛ia deosebit„ la promovarea rela˛iilor dintre Rom‚nia ∫i
Fran˛a, pentru a recompensa serviciile importante aduse statului nostru Ón
procesul de integrare euroatlantic„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Cavaler persoanei prev„zute Ón anexa*) la prezentul decret.
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, 28 iulie 2005.
Nr. 793.
*) Anexa se comunic„ institu˛iilor interesate.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

3

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 362
din 5 iulie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 lit. a)
din Codul de procedur„ civil„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Florentina Balt„
Ioana Marilena Chiorean

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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 art. 3021 din Codul de procedur„
civil„, excep˛ie ridicat„ de Ministerul Finan˛elor Publice —
Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice Ia∫i Ón Dosarul
nr. 6.583/2004 al Tribunalului Ia∫i.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere ca devenit„
inadmisibil„ a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, Óntruc‚t prin
Decizia nr. 176/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 356 din 27 aprilie 2005, Curtea
Constitu˛ional„ a declarat neconstitu˛ionale prevederile
legale criticate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 15 decembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 6.583/2004, Tribunalul Ia∫i a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 302 1 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Ministerul Finan˛elor Publice — Direc˛ia
General„ a Finan˛elor Publice Ia∫i, recurent„ Óntr-o cauz„
civil„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei cereri de validare
poprire.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ formularea art. 302 1 din Codul de
procedur„ civil„, Ón ceea ce prive∫te men˛iunea îsub
sanc˛iunea nulit„˛ii“ referitoare la elementele pe care trebuie
s„ le cuprind„ cererea de recurs, îeste neconstitu˛ional„ Ón
m„sura Ón care permite instan˛elor s„ interpreteze textul Ón
sensul constat„rii nulit„˛ii recursului, f„r„ a se verifica
inciden˛a Ón cauz„ a dispozi˛iilor art. 105 alin. 2 din Codul
de procedur„ civil„ ∫i f„r„ a se da posibilitatea recurentului
s„ acopere eventualele lipsuri ale cererii sale de recurs,
lipsuri care nu aduc nici un fel de v„t„mare procesual„“.
Practic, recurentul se g„se∫te de cele mai multe ori Ón
imposibilitatea absolut„ de a indica aceste date, Óntruc‚t Ón
majoritatea hot„r‚rilor judec„tore∫ti referitoare la persoane
juridice nu se indic„ Ón dispozitiv toate aceste date de
identificare. Dac„ Ón cazul cererii de chemare Ón judecat„
lipsa elementelor de identificare a p„r˛ilor poate fi
complinit„ p‚n„ la prima zi de Ónf„˛i∫are, Ón recurs,

sanc˛iunea nulit„˛ii este cu at‚t mai mult nejustificat„,
Óntruc‚t la formularea recursului exist„ deja o hot„r‚re Ón
care sunt men˛ionate toate datele de identificare a p„r˛ilor,
iar Ón mod corect singura condi˛ie pentru promovarea
recursului ar trebui s„ fie individualizarea hot„r‚rii care se
atac„. Œn concluzie, autorii excep˛iei apreciaz„ c„ textul
criticat aduce atingere dreptului la exercitarea unei c„i de
atac ∫i dreptului la acces liber la justi˛ie, contravenind astfel
art. 21 ∫i 129 din Constitu˛ie, Óntruc‚t: permite constatarea
nulit„˛ii recursurilor f„r„ a da posibilitatea p„r˛ilor s„ discute
existen˛a sau inexisten˛a v„t„m„rii; nu este Ónso˛it de un alt
text legal care s„ prevad„ posibilitatea acoperirii lipsurilor
(similar cu cel existent pentru cererea de chemare Ón
judecat„); sanc˛iunea nulit„˛ii este neclar„ Ón ceea ce
prive∫te caracterul ei; recurentul este identificat cu toate
datele prev„zute de lege, iar hot„r‚rea care se atac„ cu
recurs este perfect individualizat„, ceea ce duce la
identificarea f„r„ dubii a tuturor p„r˛ilor, acoperindu-se
astfel orice v„t„mare; nici chiar hot„r‚rile judec„tore∫ti nu
trebuie s„ cuprind„ aceste date de identificare; indicarea
corect„ a datelor cu privire la intima˛i nu ar duce la
aceea∫i sanc˛iune a nulit„˛ii, Óntruc‚t instan˛a ar rectifica
aceste date la Óndeplinirea procedurilor de citare Ón raport
cu datele care rezult„ din dosar.
Tribunalul Ia∫i ∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„
dispozi˛iile art. 302 1 din Codul de procedur„ civil„ nu
Óncalc„ textele constitu˛ionale invocate de recurent, Óntruc‚t
din coroborarea art. 21 ∫i a art. 129 din Legea
fundamental„ nu reiese c„ o cale de atac, precum
recursul, nu ar putea fi supus„ vreunei condi˛ion„ri de
ordin formal. Toate cererile adresate unor instan˛e
judec„tore∫ti trebuie s„ se circumscrie unor condi˛ii a c„ror
respectare este necesar„ pentru ca succesiunea de acte
Óndeplinite Ón cursul procesului civil s„ permit„ realizarea
sau stabilirea drepturilor ∫i intereselor deduse judec„˛ii.
Potrivit dispozi˛iilor 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„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, Óntruc‚t din dispozi˛iile legale criticate nu
rezult„ c„ sanc˛iunea nulit„˛ii opereaz„ automat, f„r„ a da
p„r˛ilor posibilitatea Óndeplinirii cerin˛elor legale, ci,
dimpotriv„, potrivit art. 316, coroborat cu art. 287 alin. 2
din Codul de procedur„ civil„, exist„ posibilitatea Óndeplinirii
cerin˛elor men˛ionate p‚n„ la prima zi de Ónf„˛i∫are, iar
lipsa semn„turii — Ón tot cursul judec„˛ii, conform art. 133
alin. 2. De altfel, chiar cererea de chemare Ón judecat„
trebuie s„ cuprind„, potrivit art. 112 din Codul de
procedur„ civil„, toate datele de identificare a reclamantului.
Apreciaz„ c„, Ón lipsa unei interpret„ri ∫i aplic„ri
coroborate a prevederilor art. 3021 cu cele ale art. 316
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∫i 287 din Codul de procedur„ civil„, aplicarea automat„ a
sanc˛iunii nulit„˛ii recursului poate produce exact acele
consecin˛e pentru care Curtea Constitu˛ional„ a declarat
neconstitu˛ional textul. Constituind Óns„ o problem„ de
aplicare a legii, apreciaz„ c„ excede competen˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale cenzurarea modului de aplicare a legii de
c„tre instan˛ele judec„tore∫ti.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile
legale criticate, referitoare la condi˛iile de form„ pentru
cererea de recurs, nu Óngr„desc dreptul p„r˛ilor de a se
adresa justi˛iei ∫i de a se prevala de toate garan˛iile
procesuale care condi˛ioneaz„ Óntr-o societate democratic„
procesul echitabil. Dispozi˛iile legale criticate dau expresie
principiului liberului acces la justi˛ie, prin aceea c„
legiuitorul a acordat recurentului, Ón temeiul art. 316
coroborat cu art. 287 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„,
posibilitatea de a Óndeplini cerin˛ele men˛ionate p‚n„ la
prima zi de Ónf„˛i∫are, cu respectarea principiului
contradictorialit„˛ii, garan˛ie a procesului echitabil ∫i a
dreptului la un recurs efectiv.
De asemenea, sunt respectate ∫i celelalte garan˛ii ale
procesului echitabil, prin faptul c„ recurentul are Ón
permanen˛„ posibilitatea consult„rii dosarului pentru a afla
datele de identificare ale celorlalte p„r˛i ∫i are la dispozi˛ie
un termen rezonabil Ón scopul formul„rii cererii de recurs.
Œn ceea ce prive∫te art. 129 din Constitu˛ie, apreciaz„
c„ dispozi˛iile legale criticate reprezint„ o concretizare a
regulii constitu˛ionale potrivit c„reia, Ómpotriva hot„r‚rilor
judec„tore∫ti, p„r˛ile interesate ∫i Ministerul Public pot
exercita c„ile de atac potrivit legii.
Œn final, invoc„ Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 310/2004.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale punctele lor de vedere
asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
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„ 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„.
Dispozi˛iile art. 3021 din Codul de procedur„ civil„ au
fost introduse prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 58/2003 privind modificarea ∫i completarea Codului de
procedur„ civil„ ∫i completate prin art. I pct. 6 din Legea
nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2003.
De∫i instan˛a de judecat„ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„
cu
solu˛ionarea
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate a Óntregului art. 3021 din Codul de
procedur„ civil„, din notele scrise ale autorilor excep˛iei
rezult„ c„ ace∫tia se refer„ doar la alin. 1 lit. a) a
art. 3021 din Codul de procedur„ civil„, dispozi˛ii care au
urm„torul cuprins: îCererea de recurs va cuprinde, sub
sanc˛iunea nulit„˛ii, urm„toarele men˛iuni: a) numele, domiciliul
sau re∫edin˛a p„r˛ilor ori, pentru persoanele juridice,
denumirea ∫i sediul lor, precum ∫i, dup„ caz, num„rul de
Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului sau de Ónscriere Ón registrul
persoanelor juridice, codul unic de Ónregistrare sau, dup„ caz,

codul fiscal ∫i contul bancar. Dac„ recurentul locuie∫te Ón
str„in„tate, va ar„ta ∫i domiciliul ales Ón Rom‚nia, unde
urmeaz„ s„ i se fac„ toate comunic„rile privind procesul; [...]“
Autorii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate consider„ c„
dispozi˛iile legale criticate contravin prevederilor art. 21
alin. (1), (2) ∫i (3) ∫i art. 129 din Constitu˛ie, al c„ror
con˛inut este urm„torul:
— Art. 21: î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei
pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.
(3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea
cauzelor Óntr-un termen rezonabil.“;
— Art. 129: îŒmpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti, p„r˛ile
interesate ∫i Ministerul Public pot exercita c„ile de atac, Ón
condi˛iile legii.“
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„
Curtea constat„ c„ prin Decizia nr. 176 din 24 martie 2005
(publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 356 din 27 aprilie 2005) s-a admis excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din
Codul de procedur„ civil„. Cu acest prilej Curtea a
constatat c„ textul de lege atacat este neconstitu˛ional Ón
ceea ce prive∫te sanc˛ionarea cu nulitate absolut„ a
omisiunii de a se preciza Ón cuprinsul cererii de recurs
înumele, domiciliul sau re∫edin˛a p„r˛ilor ori, pentru persoanele
juridice, denumirea ∫i sediul lor, precum ∫i, dup„ caz, num„rul
de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului sau de Ónscriere Ón
registrul persoanelor juridice, codul unic de Ónregistrare sau,
dup„ caz, codul fiscal ∫i contul bancar“, precum ∫i — dac„
recurentul locuie∫te Ón str„in„tate — îdomiciliul ales Ón
Rom‚nia, unde urmeaz„ s„ i se fac„ toate comunic„rile privind
procesul“.
Œn acest sens, Curtea a re˛inut c„ dispozi˛iile legale
criticate îapar ca un formalism inacceptabil de rigid, de
natur„ s„ afecteze grav efectivitatea exercit„rii c„ii de atac
∫i s„ restr‚ng„ nejustificat accesul liber la justi˛ie“.
Totodat„, Curtea a observat c„ îcele mai multe dintre
elementele prev„zute Ón textul de lege atacat, ∫i anume
domiciliul sau re∫edin˛a p„r˛ilor ori, pentru persoanele juridice,
denumirea ∫i sediul lor, precum ∫i, dup„ caz, num„rul de
Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului sau de Ónscriere Ón registrul
persoanelor juridice, codul unic de Ónregistrare sau, dup„ caz,
codul fiscal ∫i contul bancar, precum ∫i — dac„ recurentul
locuie∫te Ón str„in„tate — domiciliul ales Ón Rom‚nia, unde
urmeaz„ s„ i se fac„ toate comunic„rile privind procesul se
reg„sesc, Ón totalitate, Ón actele dosarului Ón care s-a
pronun˛at hot„r‚rea care face obiectul c„ii de atac, c„ nu
sunt indispensabile pentru identificarea acestei hot„r‚ri ∫i
c„ nici nu sunt men˛ionate Ón dispozitivul hot„r‚rii atacate.
Pe de alt„ parte s-a mai re˛inut c„ Ón sistemul Codului
de procedur„ civil„ recursul este conceput ca o cale
extraordinar„ de atac, altfel spus, ca un ultim nivel de
jurisdic˛ie Ón care p„r˛ile Ón litigiu Ó∫i pot ap„ra drepturile lor
subiective, Ónl„tur‚nd efectele hot„r‚rilor pronun˛ate Ón
condi˛iile celor 10 cazuri de nelegalitate prev„zute de
art. 304 din Codul de procedur„ civil„. Or, instituirea
sanc˛iunii nulit„˛ii pentru neÓndeplinirea acestor cerin˛e de
form„ Ón Ónsu∫i cuprinsul cererii de recurs, f„r„ nici o
posibilitate de remediere a omisiunii, Ól lipse∫te pe recurent,
f„r„ o justificare rezonabil„, de posibilitatea de a se
examina, pe calea recursului, sus˛inerile sale Óntemeiate,
privind modul eronat, eventual abuziv, prin care s-a
solu˛ionat, prin hot„r‚rea atacat„, litigiul Ón care este parte“.
Potrivit dispozi˛iilor art. 29 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, îNu pot face obiectul excep˛iei prevederile
constatate ca fiind neconstitu˛ionale printr-o decizie anterioar„
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a Cur˛ii Constitu˛ionale.“, iar, conform alin. (6) al aceluia∫i
articol, îDac„ excep˛ia este inadmisibil„, fiind contrar„ prevederilor
alin. (1), (2) sau (3), instan˛a respinge printr-o Óncheiere motivat„
cererea de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale. [...]“
Av‚nd Ón vedere c„ publicarea Deciziei nr. 176 din

5

24 martie 2005 Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
a avut loc la data de 27 aprilie 2005, ulterior datei
Óncheierii de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale cu prezenta
excep˛ie (respectiv 15 decembrie 2004), Curtea urmeaz„ a
respinge prezenta excep˛ie ca devenit„ 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 devenit„ inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul
de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Ministerul Finan˛elor Publice — Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice Ia∫i Ón
Dosarul nr. 6.583/2004 al Tribunalului Ia∫i.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 5 iulie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea atest„rii localit„˛ii Albac, jude˛ul Alba,
ca sta˛iune turistic„ de interes local
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
activit„˛ii de turism Ón Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 755/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 5 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condi˛iilor ∫i a procedurii de
atestare a sta˛iunilor turistice, precum ∫i pentru declararea unor localit„˛i ca
sta˛iuni turstice de interes na˛ional, respectiv local, cu complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ atestarea localit„˛ii Albac, jude˛ul Alba, ca
sta˛iune turistic„ de interes local.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 801.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind aprobarea componen˛ei nominale a Comisiei
pentru bursa special„ îGuvernul Rom‚niei“
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 8 alin. (2), (3), (5) ∫i (6) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei
speciale îGuvernul Rom‚niei“ pentru formarea managerilor din sectorul
public, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.516/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Se aprob„ componen˛a nominal„ a Comisiei pentru
bursa special„ îGuvernul Rom‚niei“, potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta decizie.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 29 iulie 2005.
Nr. 393.
ANEX√
COMPONENﬁA NOMINAL√

a Comisiei pentru bursa special„ îGuvernul Rom‚niei“
Calitatea

Nr.
crt.

Numele ∫i prenumele

Func˛ia/Structura reprezentat„

Ón cadrul
comisiei

1.

Ioan P‚nzaru

Pre∫edintele Comisiei pentru Bursa Special„ îGuvernul Rom‚niei“

pre∫edinte

2.

Adrian Gorun

Secretar general la Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii

membru

3.

Adrian Constantinescu

Secretar general la Ministerul Afacerilor Externe

membru

4.

Nicolae Berechet

Secretar general la Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor

membru

5.

Viorel Pala∫c„

Secretar general la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului

membru

6.

Ioan Nicolescu

Secretar general la Ministerul Finan˛elor Publice

membru

7.

József Birtalan

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici

membru

8.

Mirel Talo∫

Consilier de stat, consilierul primului-ministru

membru

9.

Vasile Marica

Pre∫edintele Alian˛ei Federative a Sindicatelor Func˛ionarilor Publici îSED LEX“

membru

10.

Radu Negrea

Secretar general la Asocia˛ia Rom‚n„ a B„ncilor

membru

11.

Academician
Marius Iosifescu

Vicepre∫edintele Academiei Rom‚ne

membru

12.

Ion Gheorghe Ro∫ca

Pre∫edintele Consiliului Na˛ional al Rectorilor

membru

13.

Florin Pogonaru

Copre∫edintele Alian˛ei Confedera˛iilor Patronale din Rom‚nia

membru

14.

Rodica ™tef„nescu

Secretar general la JCI Rom‚nia (desemnat„ de Autoritatea Na˛ional„
pentru Tineret)

membru

15.

R„zvan Ciric„

™eful Sec˛iunii Guvernare, Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare

membru
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea vicepre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale
pentru Protec˛ia Mediului
Av‚nd Ón vedere propunerile Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor, cuprinse Ón Nota nr. 3.747/SB din data de 2 iunie 2005,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 6 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 459/2005 privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru
Protec˛ia Mediului,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data prezentei decizii, domnul Vasile Bran
se nume∫te Ón func˛ia de vicepre∫edinte al Agen˛iei Na˛ionale pentru
Protec˛ia Mediului, organ de specialitate al administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Ministerului Muncii ∫i Gospod„ririi Apelor.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 29 iulie 2005.
Nr. 394.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei Corina Coman Ón func˛ia de consilier
de stat Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. e) ∫i ale art. 19 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 1 august 2005, doamna Corina
Coman, deta∫at„ de Guvernul Republicii Franceze pe l‚ng„ Primul-Ministru
al Guvernului Rom‚niei, se nume∫te Ón func˛ia de consilier de stat Ón cadrul
Cancelariei Primului-Ministru — Secretariatul Permanent pentru Afaceri
Europene.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu

Bucure∫ti, 1 august 2005.
Nr. 395.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei Bogdana Balmu∫ Ón func˛ia de consilier personal
Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. c) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data prezentei decizii,
doamna Bogdana Balmu∫ se nume∫te Ón func˛ia de

consilier personal Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru —
Cabinetul Primului-Ministru.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru
Aleodor Marian Fr‚ncu

Bucure∫ti, 1 august 2005.
Nr. 396.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor na˛ionale
de cercetare-dezvoltare care func˛ioneaz„ Ón coordonarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Œn conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea
tehnologic„, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 324/2003, ∫i ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalit„˛ii de aprobare a
bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ale institutelor na˛ionale de cercetare-dezvoltare,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) 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,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Se aprob„ bugetele de venituri ∫i cheltuieli pe limite maxime ce nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri bine justificate
anul 2005, denominate conform Legii nr. 348/2004, ale institutelor ∫i numai cu aprobarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
na˛ionale de cercetare-dezvoltare care func˛ioneaz„ Ón cu avizul Ministerului Finan˛elor Publice ∫i al Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
coordonarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor:
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri sau
— Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec˛ia
nerealiz„ri ale veniturilor aprobate, institutele na˛ionale de
Mediului — I.C.I.M. — Bucure∫ti;
— Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Marin„ îGrigore cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli Ón func˛ie de realizarea
veniturilor, cu Óncadrarea Ón indicatorii de eficien˛„ aproba˛i.
Antipa“ — I.N.C.D.M. — Constan˛a;
Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage
— Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare îDelta Dun„rii“ —
r„spunderea disciplinar„, contraven˛ional„ sau penal„, dup„ caz.
I.N.C.D.D.D. — Tulcea.
Art. 4. — Direc˛ia general„ economic„, administrativ va
(2) Bugetele de venituri ∫i cheltuieli ale institutelor na˛ionale de
cercetare-dezvoltare prev„zute la alin. (1) sunt prezentate Ón comunica bugetele de venituri ∫i cheltuieli institutelor susanexele nr. 1—3 care fac parte integrant„ din prezentul ordin. men˛ionate pentru ducerea la Óndeplinire a prevederilor acestora.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor Ónscrise Ón
bugetele de venituri ∫i cheltuieli prev„zute la art. 1 reprezint„ Rom‚niei, Partea I.
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 25 iulie 2005.
Nr. 659.
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