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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 384
din 7 iulie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 10 lit. c)
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de
corup˛ie, excep˛ie ridicat„ de Eksioglu Mehmet Emin Ón
Dosarul nr. 5.887/2004 al Judec„toriei R‚mnicu V‚lcea.
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 dob‚ndirea propriet„˛ii este, Ón sens
larg, afectat„ uneori de o anumit„ condi˛ie, iar
neÓndeplinirea acesteia atrage anumite sanc˛iuni. Este firesc

ca legiuitorul s„ sanc˛ioneze deturnarea unor credite
ob˛inute Ón condi˛iile impuse de textul legal criticat.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 5.887/2004, Judec„toria R‚mnicu V‚lcea a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de
corup˛ie.
Excep˛ia a fost ridicat„ de inculpatul Eksioglu Mehmet
Emin Ón dosarul cu num„rul de mai sus, av‚nd ca obiect
solu˛ionarea unei cauze penale.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prin textul legal criticat este incriminat„
fapta de a utiliza creditul Ón alte scopuri dec‚t cele pentru
care a fost acordat ∫i aceast„ reglementare este de natur„
a aduce atingere dispozi˛iilor constitu˛ionale referitoare la
dreptul de proprietate privat„, Óntruc‚t stabile∫te un regim
discriminatoriu Óntre titularii dreptului de proprietate. Astfel,

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 757/19.VIII.2005

contractul de credit Óncheiat Óntre Ómprumutat ∫i creditor,
care poate fi o banc„ ori o alt„ institu˛ie ce poate acorda
credite, are ca efect transferarea c„tre debitor a dreptului
de proprietate asupra sumei ce a f„cut obiectul
contractului. Œn aceste condi˛ii, dreptul de proprietate astfel
dob‚ndit ar trebui s„-i confere Ómprumutatului posibilitatea
de a uza de dezmembr„mintele dreptului, inclusiv acela de
a dipune de sumele de bani, Óntruc‚t proprietarul poate
dispune de un lucru, Ón mod absolut ∫i exclusiv, Ón limitele
legii, limite care, potrivit art. 44 alin. (2) din Constitu˛ie,
trebuie s„ fie acelea∫i pentru to˛i.
Judec„toria R‚mnicu V‚lcea opineaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece textul legal
criticat nu contravine dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate de
autor.
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„, deoarece prevederea legal„ criticat„
con˛ine o norm„ de incriminare care, ca orice norm„ de
drept penal, are drept scop ocrotirea unor rela˛ii sociale, Ón
cazul de fa˛„ ocrotirea unor raporturi patrimoniale ce iau
na∫tere Ón baza unui contract de credit Óncheiat de o
persoan„ fizic„ cu o banc„ sau cu o alt„ institu˛ie care
poate acorda credit Ón mod legal. Prin urmare, nu se
poate considera c„ art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000
Óncalc„ art. 44 alin. (2) din Constitu˛ie prin introducerea
unei discrimin„ri Ón ceea ce prive∫te garantarea ∫i ocrotirea
dreptului de proprietate privat„ Óntre cei ce ob˛in creditul de
la o unitate de credit ∫i cei ce ob˛in un Ómprumut de la o
persoan„ fizic„, deoarece categoriile de titulari ai dreptului
de proprietate se g„sesc Ón situa˛ii diferite Ón raport cu cel
ce le-a acordat Ómprumutul ∫i, deci, ∫i protec˛ia acordat„
de lege trebuie s„ fie diferit„.
De asemenea, potrivit art. 44 alin. (1) din Constitu˛ie,
îDreptul de proprietate, precum ∫i crean˛ele asupra statului,
sunt garantate. Con˛inutul ∫i limitele acestor drepturi sunt
stabilite de lege“. Pe cale de consecin˛„, Legea
fundamental„ prevede c„ legea ordinar„ este cea care
stabile∫te con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate
privat„, desigur Ón raport cu situa˛iile diferite ∫i cu titularii
diferi˛i ai dreptului de proprietate.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile
legale criticate se aplic„ Ón mod egal tuturor celor afla˛i Ón
situa˛ia prev„zut„ de ipoteza normei legale, f„r„ nici un fel
de discriminare pe considerente arbitrare.
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. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de
corup˛ie, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 219 din 18 mai 2000, cu urm„torul con˛inut: îSunt
pedepsite cu Ónchisoare de la 5 la 15 ani ∫i interzicerea unor
drepturi urm„toarele fapte, dac„ sunt s„v‚r∫ite Ón scopul
ob˛inerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite: [...]
c) utilizarea creditelor sau a subven˛iilor Ón alte scopuri
dec‚t cele pentru care au fost acordate.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 44 alin. (1) ∫i (2) referitoare la
garantarea ∫i ocrotirea Ón mod egal a propriet„˛ii private.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dreptul de proprietate privat„ are nu numai o
func˛ie menit„ s„ satisfac„ interesele personale, ci ∫i o
func˛ie social„, Ón virtutea c„reia poate fi limitat at‚t Ón
con˛inut, c‚t ∫i Ón modul de exercitare. Œn acest sens,
Constitu˛ia prevede Ón art. 44 alin. (1) c„ limitele ∫i con˛inutul
dreptului de proprietate privat„ sunt stabilite prin lege.
Lu‚nd Ón considerare dispozi˛iile invocate de autorul
excep˛iei, Curtea Constitu˛ional„ nu poate primi sus˛inerea
acestuia Ón sensul c„ limitarea dreptului de folosire a
creditelor sau a subven˛iilor Ón alte scopuri dec‚t cele
pentru care au fost acordate contravine art. 44 alin. (1) ∫i
(2) din Legea fundamental„. De altfel, Ón ceea ce prive∫te
referirea la art. 44 alin. (2) din Constitu˛ie este de observat
c„ dispozi˛ia legal„ atacat„ nu con˛ine vreo distinc˛ie Ón
raport cu categoria de proprietate, public„ sau privat„.
Pe de alt„ parte, este de re˛inut c„ Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 57 din Constitu˛ie, cet„˛enii ∫i celelalte
subiecte de drept au obliga˛ia s„-∫i exercite drepturile cu
bun„-credin˛„. Or, fiind evident c„ utilizarea creditelor sau
a subven˛iilor Ón alte scopuri dec‚t cele pentru care au fost
acordate constituie o exercitare abuziv„, cu rea-credin˛„, a
dreptului de proprietate, instituirea r„spunderii juridice
pentru asemenea Ónc„lcare — prin dispozi˛ia legal„ atacat„
pe calea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate — este Óntru
totul constitu˛ional„.

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. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie, excep˛ie ridicat„ de Eksioglu Mehmet Emin Ón Dosarul nr. 5.887/2004 al
Judec„toriei R‚mnicu V‚lcea.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 7 iulie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

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

D E C I Z I A Nr. 392
din 12 iulie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1402
din Codul de procedur„ penal„
Ion Predescu
Aspazia Cojocaru
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Iuliana Nedelcu
Florentina Geangu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 1402 din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„ de Olimpia Gava Ón Dosarul
nr. 421/P/2005 al Cur˛ii de Apel Pite∫ti — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal se constat„ lipsa autorului excep˛iei,
fa˛„ de care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón Dosarul nr. 387 D/2005,
av‚nd ca obiect aceea∫i excep˛ie, ridicat„ de Olimpia Gava
Ón Dosarul nr. R-380/P/2005 al Cur˛ii de Apel Pite∫ti —
Sec˛ia penal„. La apelul nominal se constat„ lipsa autorului
excep˛iei, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal
Óndeplinit„.
Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, dispune conexarea Dosarului nr. 387 D/2005
la Dosarul nr. 386D/2005, care a fost primul Ónregistrat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca nefondat„, Óntruc‚t apreciaz„ c„
prevederile de lege criticate nu contravin dispozi˛iilor
constitu˛ionale invocate ca fiind Ónc„lcate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, re˛ine
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 22 ∫i 26 aprilie 2005, pronun˛ate Ón
dosarele nr. 421/P/2005 ∫i nr. R-380/P/2005, Curtea de
Apel Pite∫ti — Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1402 din Codul de procedur„
penal„, excep˛ie ridicat„ de Ónvinuita Olimpia Gava Ón
dosarele men˛ionate av‚nd ca obiect solu˛ionarea recursului
declarat de aceasta Ómpotriva Œncheierii de ∫edin˛„ din data
de 19 aprilie 2005, pronun˛at„ de Tribunalul Arge∫ —
Sec˛ia penal„, prin care s-a respins cererea de revocare a
m„surii preventive a oblig„rii de a nu p„r„si localitatea.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ dispozi˛iile de lege criticate sunt neconstitu˛ionale,
deoarece nu prev„d posibilitatea declar„rii recursului ∫i
Ómpotriva Óncheierii prin care s-a respins cererea de
revocare a m„surii preventive a oblig„rii de a nu p„r„si
localitatea, Ónc„lc‚ndu-se prin aceasta prevederile art. 21 ∫i
20 din Constitu˛ie, precum ∫i dispozi˛iile art. 5 pct. 4 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale ∫i ale art. 2 din Protocolul nr. 7 adi˛ional la
conven˛ie.

Curtea de Apel Pite∫ti — Sec˛ia penal„ opineaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1402 din
Codul de procedur„ penal„ este neÓntemeiat„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul arat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„, deoarece prevederile legale criticate nu
Óngr„desc, ci, dimpotriv„, permit accesul liber la justi˛ie,
fiind Ón concordan˛„ cu dispozi˛iile ∫i principiile Constitu˛iei
∫i ale Conven˛iei pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale.
Avocatul Poporului apreciaz„ ca fiind neÓntemeiat„
critica de neconstitu˛ionalitate adus„ dispozi˛iilor art. 1402
din Codul de procedur„ penal„, av‚nd Ón vedere c„
folosirea c„ilor de atac se realizeaz„ Ón condi˛iile legii. Se
arat„ totodat„ c„ textele legale criticate sunt norme de
procedur„ ∫i reprezint„ op˛iuni ale legiuitorului, conforme cu
prevederile art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie. De asemenea,
invoc‚nd jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón leg„tur„ cu
aplicarea art. 5 pct. 4 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, apreciaz„
c„ dispozi˛iile art. 1402 din Codul de procedur„ penal„ dau
expresie dreptului persoanei arestate de a se pl‚nge
Ónaintea unui tribunal competent asupra m„surii de arestare
sau de˛inere luate Ómpotriva sa.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i ale
art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea
nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 1402 din Codul de procedur„ penal„, astfel
cum au fost introduse prin Legea nr. 281/2003, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 468 din
1 iulie 2003, av‚nd urm„torul cuprins: îŒmpotriva ordonan˛ei
procurorului prin care se dispune luarea m„surii oblig„rii de a
nu p„r„si localitatea ori a m„surii oblig„rii de a nu p„r„si ˛ara,
Ónvinuitul sau inculpatul poate face pl‚ngere Ón termen de 3 zile
de la luarea m„surii, la instan˛a c„reia i-ar reveni competen˛a
s„ judece cauza Ón prim„ instan˛„.
Pl‚ngerea se va solu˛iona Ón camera de consiliu.
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Citarea Ónvinuitului sau inculpatului este obligatorie.
Neprezentarea acestuia nu Ómpiedic„ judecarea pl‚ngerii.
Participarea procurorului la judecarea pl‚ngerii este
obligatorie.
Dosarul va fi Ónaintat instan˛ei Ón termen de 24 de ore, iar
pl‚ngerea se solu˛ioneaz„ Ón termen de 3 zile.
Instan˛a se pronun˛„ Ón aceea∫i zi, prin Óncheiere.
C‚nd consider„ c„ m„sura preventiv„ este ilegal„ sau nu
este justificat„, instan˛a dispune revocarea ei.
Pl‚ngerea Ónvinuitului sau inculpatului Ómpotriva ordonan˛ei
procurorului, prin care s-a dispus luarea m„surii preventive, nu
este suspensiv„ de executare.
Dosarul se restituie procurorului Ón termen de 24 de ore de
la solu˛ionarea pl‚ngerii.“
Œn opinia autorului excep˛iei aceste dispozi˛ii de lege
contravin prevederilor art. 21 ∫i 20 din Constitu˛ie, precum
∫i dispozi˛iilor art. 5 pct. 4 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale ∫i celor ale
art. 2 din Protocolul nr. 7 adi˛ional la conven˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate formulat„,
Curtea constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i, Ón
consecin˛„, urmeaz„ s„ fie respins„.
Curtea re˛ine c„ prevederile art. 140 2 din Codul de
procedur„ penal„ reglementeaz„ procedura prin care se
poate ataca Ón fa˛a instan˛ei ordonan˛a procurorului prin
care se dispune m„sura preventiv„ a oblig„rii de a nu
p„r„si localitatea, respectiv m„sura oblig„rii de a nu p„r„si
˛ara. Textul mai sus men˛ionat, prin necuprinderea unor
prevederi speciale privind atacarea Óncheierii instan˛ei,
determin„ aplicabilitatea implicit„ a cadrului general Ón
materie, respectiv a prevederilor art. 3851 alin. 2 din Codul
de procedur„ penal„, potrivit c„rora Óncheierile pot fi
atacate cu recurs numai odat„ cu sentin˛a sau decizia
recurat„, cu excep˛ia cazurilor c‚nd, potrivit legii, pot fi
atacate separat cu recurs.
Se constat„ c„ folosirea c„ilor de atac se realizeaz„ Ón
condi˛iile legii, astfel cum prevede art. 129 din Constitu˛ie.
Prin urmare, este de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului
de a stabili care sunt c„ile de atac ∫i Ón ce condi˛ii pot fi
exercitate, potrivit art. 126 alin. (2) din Legea
fundamental„, care prevede: îCompeten˛a [...] ∫i procedura
de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege.“
Faptul c„ Óncheierea de ∫edin˛„ prin care s-a respins
cererea de revocare a m„surii preventive a oblig„rii de a
nu p„r„si localitatea, cum este cazul Ón spe˛„, nu este
supus„ separat c„ii de atac a recursului nu aduce atingere
dreptului unei persoane de a se adresa justi˛iei sau a
posibilit„˛ii de a se folosi c„ile de atac stabilite de legea
procedural„. Lipsa reglement„rii privind exercitarea c„ii de

atac a recursului Ómpotriva unor atare Óncheieri se justific„
prin nevoia de a se evita tergiversarea inutil„ a solu˛ion„rii
fondului cauzei.
De asemenea, este de re˛inut c„ liberul acces la justi˛ie
presupune accesul la mijloacele procedurale prin care
justi˛ia se Ónf„ptuie∫te. Accesul liber la justi˛ie nu Ónseamn„
Óns„ c„ el trebuie asigurat la toate c„ile de atac prev„zute
de lege — apel, recurs —, deoarece, astfel cum s-a
ar„tat, competen˛a ∫i c„ile de atac sunt stabilite exclusiv
de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, Ón
considerarea unor situa˛ii diferite, sens Ón care s-a statuat
prin Decizia Plenului Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 1 din
8 februarie 1994.
Œn argumentarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ lipsa unui recurs separat fa˛„ de Óncheierea de
∫edin˛„ prin care s-a respins cererea de revocare a m„surii
preventive a oblig„rii de a nu p„r„si localitatea este de
natur„ a Ónc„lca prevederile art. 5 pct. 4 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, referitoare la dreptul la libertate ∫i la
siguran˛„, precum ∫i pe cele ale art. 2 din Protocolul nr. 7
adi˛ional la conven˛ie, referitoare la dreptul la dou„ grade
de jurisdic˛ie Ón materie penal„.
Cu privire la aceste sus˛ineri este de observat c„
dispozi˛iile art. 2 din Protocolul nr. 7 adi˛ional la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale fac referire la necesitatea examin„rii
îdeclara˛iei de vinov„˛ie sau a condamn„rii de c„tre o
jurisdic˛ie superioar„“. Astfel, se instituie obligativitatea
existen˛ei unui dublu grad de jurisdic˛ie statu‚nd c„: îOrice
persoan„ declarat„ vinovat„ de o infrac˛iune de c„tre un
tribunal are dreptul s„ cear„ examinarea declara˛iei de
vinov„˛ie sau a condamn„rii de c„tre o jurisdic˛ie superioar„.
Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care acesta
poate fi exercitat, sunt reglementate de lege.“ Prin urmare
prevederile din Protocolul nr. 7 adi˛ional la conven˛ie
vizeaz„ dou„ grade de jurisdic˛ie cu privire la judecata pe
fond a cauzei ∫i nu a contest„rii legalit„˛ii ∫i temeiniciei
unor m„suri preventive, cum sunt cele din articolul vizat Ón
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 5 pct. 4 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale este de observat c„ acestea reglementeaz„
condi˛iile ∫i garan˛iile ce trebuie acordate unei persoane
arestate sau de˛inute, care nu sunt aplicabile Ón spe˛a de
fa˛„. Œn plus, a∫a cum s-a men˛ionat, Óncheierea instan˛ei
este atacabil„ odat„ cu fondul, neput‚ndu-se invoca lipsa
unei c„i jurisdic˛ionale de atac fa˛„ de aceasta.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1402 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„
de Olimpia Gava Ón dosarele nr. 421/P/2005 ∫i nr. R-380/P/2005 ale Cur˛ii de Apel Pite∫ti — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 12 iulie 2005.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE
Nr. 772 din 8 august 2005

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
Nr. 68 din 13 iulie 2005

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 859 din 9 august 2005

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA CONSUMATORILOR
Nr. 442 din 11 august 2005

ORDIN
pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alert„ pentru alimente ∫i furaje
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 150/2004 privind siguran˛a alimentelor ∫i a hranei pentru
animale, modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 412/2004,
Ón temeiul art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 7 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Consumatorilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 40.513 din 9 iunie 2005, Óntocmit de Direc˛ia general„ pentru siguran˛a
alimentelor din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor
emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma privind Sistemul rapid de
alert„ pentru alimente ∫i furaje, prev„zut„ Ón anexa care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, inclusiv structurile
subordonate acestora, vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Ministerul

Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale vor controla
modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 377/2002 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind Sistemul rapid de alert„ Ón domeniul
alimentelor de origine animal„ ∫i furajelor, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 737 din
9 octombrie 2002.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
90 de zile de la publicare.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Constantin Lupescu
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor,
C„t„lin Florin Teodorescu

Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„

ANEX√

NORM√
privind Sistemul rapid de alert„ pentru alimente ∫i furaje
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Prezenta norm„ stabile∫te m„surile pentru
aplicarea la nivel na˛ional a unui sistem rapid de alert„ Ón
domeniul siguran˛ei alimentelor ∫i furajelor. Prevederile
prezentei norme se aplic„ Ón domeniul produc˛iei,
depozit„rii, transportului ∫i comercializ„rii alimentelor ∫i
furajelor.
(2) Sistemul rapid de alert„ pentru alimente ∫i furaje se
stabile∫te Óntre autorit„˛ile competente, a∫a cum sunt
prezentate la art. 22 din Legea nr. 150/2004 privind

siguran˛a alimentelor ∫i a hranei pentru animale, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Prezenta norm„ nu se aplic„:
a) produselor farmaceutice veterinare;
b) animalelor;
c) produselor contaminate radioactiv ca urmare a unui
accident nuclear.
Art. 2. — Sistemul rapid de alert„ pentru alimente ∫i
furaje, denumit Ón continuare Sistemul rapid de alert„, se
creeaz„ Ón scopul:
a) prevenirii p„trunderii pe pia˛„ sau asigur„rii return„rii
de pe pia˛„ ori de la consumatorul final a alimentelor care
prezint„ un risc pentru s„n„tatea public„;
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b) prevenirii p„trunderii Ón consumul animalelor a unor
furaje care pot afecta indirect s„n„tatea public„;
c) prevenirii p„trunderii pe pia˛„ a oric„rui material sau
produs care vine ori poate s„ vin„ Ón contact cu alimentele
∫i furajele ∫i poate s„ prezinte un risc pentru s„n„tatea
public„;
d) inform„rii rapide Óntre autorit„˛ile competente Ón
domeniul siguran˛ei alimentelor, la cele trei niveluri, central,
jude˛ean ∫i local, asupra pericolelor sau riscurilor cu privire
la alimente ∫i la furajele care nu Óndeplinesc cerin˛ele
impuse de legisla˛ia privind siguran˛a alimentelor, astfel
Ónc‚t acestea pot s„ constituie un factor de risc Ón lan˛ul
alimentar pentru consumatori.
Art. 3. — Principalele obiective ale Sistemului rapid de
alert„ sunt urm„toarele:
a) schimbul rapid de informa˛ii Óntre Comisia European„
∫i Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, Ón calitatea sa de coordonator la
nivel na˛ional al Sistemului rapid de alert„ ∫i de punct de
contact cu Sistemul de alert„ pentru alimente ∫i furaje
european (Rapid Alert System for Food and Feed — RASFF);
b) schimbul rapid de informa˛ii Óntre Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, Ministerul S„n„t„˛ii, Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ∫i Autoritatea Na˛ional„
pentru Protec˛ia Consumatorilor, at‚t prin structurile
centrale, c‚t ∫i prin cele jude˛ene ∫i locale;
c) schimbul rapid de informa˛ii Óntre structurile jude˛ene
∫i locale, ca integratori locali ai Sistemului rapid de alert„,
∫i cele centrale ale Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, Ministerului S„n„t„˛ii,
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ∫i
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor;
d) schimbul rapid de informa˛ii Óntre laboratoarele de
profil ∫i integratorii locali ai Sistemului rapid de alert„;
e) schimbul rapid de informa˛ii Óntre punctele de
inspec˛ie la frontier„ ∫i structurile centrale ∫i jude˛ene ale
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ministerului S„n„t„˛ii ∫i Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Consumatorilor;
f) schimbul rapid de informa˛ii Óntre consumatori,
produc„tori ∫i procesatori, pe de-o parte, ∫i integratorii
locali ai Sistemului rapid de alert„, pe de alt„ parte.
CAPITOLUL II
Structura ∫i modul de operare
ale Sistemului rapid de alert„
Art. 4. — (1) Structura Sistemului rapid de alert„ se
bazeaz„ pe informa˛iile transmise/primite la ∫i/sau de la
Comisia European„ sau alte ˛„ri ter˛e de c„tre ∫i/sau c„tre
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor.
(2) La nivel na˛ional Sistemul rapid de alert„ se
bazeaz„ pe informa˛iile transmise sau primite la nivel
central ori local de c„tre: Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Autoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor ∫i Ministerul
S„n„t„˛ii.
Art. 5. — (1) Sistemul rapid de alert„ opereaz„ prin
transmiterea de informa˛ii sub form„ de notificare scris„
Óntr-un formular-tip, denumit formular de notificare alert„,
cuprins Ón anexa nr. 2. Transmiterea se efectueaz„ Ón
sistem informatic cu circuit Ónchis sau prin fax ori e-mail.
(2) Œn cazul informa˛iilor primare transmise/primite Óntre
structurile locale ∫i cele jude˛ene, comunicarea se poate
realiza ∫i telefonic.
(3) Circuitul informa˛iei notificate Ón cadrul Sistemului
rapid de alert„ se realizeaz„ Óntre autorit„˛ile competente,
orizontal, pe dou„ niveluri, ∫i anume la nivelul structurilor
centrale ∫i al structurilor jude˛ene. Œn cadrul fiec„rei

autorit„˛i competente informa˛ia va circula vertical Óntre
structura jude˛ean„ ∫i cea de la nivel central.
CAPITOLUL III
Criterii de baz„ ale inform„rii ∫i notific„rii
Art. 6. — (1) Criteriile de baz„ pentru notificare sunt
cunoa∫terea sau suspiciunea c„:
a) un aliment prezint„ sau poate prezenta un risc
pentru s„n„tatea public„;
b) un produs furajer prezint„ sau poate prezenta un risc
pentru s„n„tatea public„, Ón cazul alimentelor ob˛inute de
la animale care au fost hr„nite cu astfel de furaje;
c) orice material sau produs care vine ori poate s„ vin„
Ón contact cu alimentele ∫i furajele poate s„ prezinte astfel
un risc pentru s„n„tatea public„.
(2) Categoriile de pericole ∫i defini˛iile acestora, utilizate
Ón Sistemul rapid de alert„, sunt cuprinse Ón anexa nr. 1.
Notificarea Ón cadrul Sistemului rapid de alert„

Art. 7. — Œn cazul Ón care autorit„˛ile competente ob˛in
informa˛ii care creeaz„ suspiciunea referitoare la existen˛a
unui risc cu privire la alimente sau furaje, acestea trebuie
s„ ˛in„ seama de urm„toarele cerin˛e:
a) stabilirea destina˛iei, conform art. 11—13 — informa˛ia
va fi comunicat„ punctelor oficiale de contact din structurile
destinatare; punctele oficiale de contact sunt stabilite de
c„tre fiecare autoritate competent„ ∫i comunicate celorlalte
autorit„˛i p‚n„ la data intr„rii Ón vigore a prevederilor
prezentei norme; orice modificare ulterioar„ va fi
comunicat„ Ón termen de 3 zile;
b) structura mesajului — informa˛ia va fi comunicat„
sub form„ de notificare oficial„, prin completarea
formularului-tip, conform anexei nr. 2;
c) con˛inutul mesajului — informa˛ia trebuie s„ fie
complet„ ∫i va trebui s„ se r„spund„ la toate punctele din
formularul pentru notificare, Ón special la cele marcate.
Atunci c‚nd informa˛ia nu este disponibil„, acest lucru
trebuie men˛ionat;
d) transmiterea mesajului — lipsa unei informa˛ii
complete nu trebuie s„ Ómpiedice transmiterea unei
notific„ri urgente. Ulterior, Ón cel mai scurt timp posibil,
formularul va fi completat integral ∫i retransmis.
Utilizarea formularului pentru notificare

Art. 8. — (1) Formularul pentru notificare trebuie
completat Ón format electronic ∫i transmis prin mijloacele
prev„zute la art. 5 alin. (1).
(2) Informa˛iile care vin Ón completarea notific„rii ini˛iale,
la o perioad„ de timp dup„ aceasta, precum certificate,
rapoarte de analiz„, facturi, vor fi transmise utiliz‚ndu-se
formularul oficial de notificare alert„, prezentat Ón anexa
nr. 4. Toate documentele disponibile Ón momentul notific„rii
originale o vor Ónso˛i pe aceasta.
Art. 9. — (1) Œn cazul Ón care Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor posed„
orice informa˛ie legat„ de existen˛a unui risc semnificativ
direct ori indirect pentru s„n„tatea public„ cu privire la
alimente ∫i furaje, va notifica imediat Comisiei Europene
prin intermediul sistemului european, utiliz‚nd formularele ∫i
procedurile europene.
(2) Œn cazul Ón care Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor prime∫te o
notificare din partea Comisiei Europene privind existen˛a
unui risc pentru s„n„tatea public„ cu privire la alimente ∫i
furaje, ia m„surile necesare corespunz„toare pentru
protec˛ia s„n„t„˛ii publice ∫i transmite toate informa˛iile
referitoare la m„surile luate ∫i rezultatele acestora c„tre
Comisia European„, prin intermediul sistemului european.
Clasificarea notific„rilor

Art. 10. — (1) Notific„rile se clasific„ dup„ cum
urmeaz„:
a) notificare de alert„: notificare original„ — notificarea
care se transmite prin Sistemul rapid de alert„ pe
formularul-tip prezentat Ón anexa nr. 2, cu privire la un caz
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nou Ón care exist„ un risc actual sau poten˛ial pentru
s„n„tatea public„;
b) notificare informativ„ (nonalert„) — acest tip de
notificare va fi transmis prin Sistemul rapid de alert„
utiliz‚ndu-se formularul prezentat Ón anexa nr. 3, la care se
ata∫eaz„ tabelul cuprins Ón anexa nr. 2;
c) informa˛ii adi˛ionale — informa˛iile furnizate dup„
notificarea ini˛ial„, de alert„ sau informativ„, utiliz‚ndu-se
formularul prezentat Ón anexa nr. 4.
(2) Notificarea de alert„ se utilizeaz„ pentru:
1. un produs necorespunz„tor care poate avea
consecin˛e negative importante asupra s„n„t„˛ii sau poate
provoca moartea;
2. un produs care poate avea consecin˛e negative
temporare asupra s„n„t„˛ii;
3. cazul Ón care exist„ posibilitatea ca alimentul s„
fie periculos dac„ este consumat de grupuri vulnerabile de
consumatori — copii, femei gravide, b„tr‚ni;
4. cazul Ón care exist„ riscul unei contamin„ri
Óncruci∫ate cu alte produse alimentare Ón timpul depozit„rii
sau al comercializ„rii.
(3) Notificarea informativ„ se utilizeaz„ pentru:
1. cazul Ón care produsul a fost respins la grani˛„,
pentru ca acesta s„ nu poat„ intra prin alt punct de
frontier„;
2. produsele alimentare periculoase care nu au ajuns
pe pia˛„, iar condi˛iile existente sau m„surile luate
garanteaz„ lipsa oric„rui risc pentru s„n„tatea public„.
(4) Codificarea alertelor — coordonatorul Sistemului
rapid de alert„ va codifica fiecare notificare de alert„ sau
notificare informativ„, dup„ transmiterea ei, Ón ziua primirii,
transmi˛‚nd tuturor membrilor Sistemului rapid de alert„
aceast„ codificare. Orice referire ulterioar„ la alerta Ón
cauz„ va fi f„cut„ utiliz‚ndu-se aceast„ codificare.
Structurile centrale au obliga˛ia de a transmite aceast„
codificare structurilor jude˛ene ∫i locale proprii.
(5) Notific„rile vor fi completate Ón limba rom‚n„ ∫i Ón
limba englez„.
CAPITOLUL IV
M„suri de reac˛ie pre- ∫i postnotificare care se iau de
c„tre autorit„˛ile competente
Art. 11. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor Ónregistreaz„ orice notificare
venit„ din partea Comisiei Europene ∫i ia m„surile
necesare corespunz„toare pentru protec˛ia s„n„t„˛ii publice,
Ón conformitate cu legisla˛ia sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor Ón vigoare.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor transmite Ministerului S„n„t„˛ii,
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
∫i/sau, dup„ caz, direc˛iilor sanitar-veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, ∫i punctelor de inspec˛ie la frontier„ notific„rile
de alert„ transmise de Comisia European„ sau de alte ˛„ri
ter˛e ∫i se asigur„ c„ acestea au fost primite pentru a fi
luate m„surile corespunz„toare.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor transmite notific„ri Comisiei Europene
pentru orice situa˛ie care poate necesita notificarea alertelor
privind alimentele ∫i furajele de c„tre Comisia European„.
Art. 12. — (1) Circumscrip˛ia sanitar„ veterinar„ ∫i
pentru siguran˛a alimentelor va transmite direc˛iei sanitarveterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor jude˛ene,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, informa˛ii asupra
pericolului pentru s„n„tatea public„ ∫i m„surilor Óntreprinse
la nivel local.
(2) Direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ean„, respectiv a municipiului Bucure∫ti, va
dispune, pe baza informa˛iilor, inspec˛ia la produc„tor sau
la importator/exportator ∫i efectuarea unui raport complet cu
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furnizarea de informa˛ii referitoare la distribu˛ia c„tre al˛i
beneficiari sau distribuitori.
(3) Direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ean„, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
dispune, pe baza informa˛iilor din raportul de inspec˛ie ∫i a
rezultatelor de laborator, extinderea prelev„rilor de probe,
oprirea produc˛iei, retragerea autoriza˛iei sau alte m„suri
legale Ón vigoare care nu au fost luate la nivel local.
(4) Direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ean„, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
comunic„ Institutului de Igien„ ∫i S„n„tate Public„
Veterinar„ rezultatele analizelor efectuate asupra probelor
recoltate ∫i trimite probe complementare Ón vederea
confirm„rii rezultatelor.
(5) Direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ean„, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
informeaz„, dup„ caz, structurile jude˛ene ale Ministerului
S„n„t„˛ii,
Autorit„˛ii
Na˛ionale
pentru
Protec˛ia
Consumatorilor, Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, prin punctele oficiale de contact, asupra
pericolelor pentru s„n„tatea public„.
(6) Direc˛ia sanitar-veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor jude˛ean„, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
este obligat„ s„ informeze Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor despre toate
cazurile care presupun un risc pentru s„n„tatea public„ cu
privire la alimente ∫i furaje, at‚t Ón timpul, c‚t ∫i Ón afara
orelor de program.
(7) Institutul de Igien„ ∫i S„n„tate Public„ Veterinar„
efectueaz„ analize ∫i comunic„ Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
rezultatele analizelor de laborator.
(8) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor notific„, dup„ caz, Ministerului
S„n„t„˛ii,
Autorit„˛ii
Na˛ionale
pentru
Protec˛ia
Consumatorilor ∫i Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale alertele privind alimentele ∫i furajele.
(9) Punctele de inspec˛ie la frontier„ notific„ nonalertele
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor ∫i celorlalte puncte de inspec˛ie la frontier„.
Art. 13. — (1) Structurile jude˛ene ale Ministerului
S„n„t„˛ii,
Autorit„˛ii
Na˛ionale
pentru
Protec˛ia
Consumatorilor ∫i Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale vor transmite propriilor structuri centrale
informa˛ii privind riscurile pentru s„n„tatea public„, precum
∫i asupra m„surilor Óntreprinse.
(2) Structurile jude˛ene ale Ministerului S„n„t„˛ii,
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor ∫i
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale Ó∫i
vor transmite reciproc, precum ∫i direc˛iei sanitar-veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, informa˛ii privind riscurile pentru
s„n„tatea public„, precum ∫i asupra m„surilor Óntreprinse.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, Ministerul S„n„t„˛ii, Autoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor ∫i Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale Ó∫i notific„
reciproc alertele, utiliz‚nd formularele-tip prev„zute Ón
anexele nr. 2, 3 ∫i 4.
Art. 14. — (1) Œn toate cazurile de urgen˛„, Ón func˛ie
de gradul de risc, atunci c‚nd au fost notificate situa˛ii
periculoase pentru s„n„tatea public„ cu privire la alimente
∫i furaje, autorit„˛ile competente, Ón conformitate cu
legisla˛ia Ón vigoare, iau m„suri pentru:
a) colectarea tuturor informa˛iilor necesare de la toate
p„r˛ile implicate;
b) organizarea controalelor cu privire la siguran˛a
alimentelor ∫i furajelor;
c) recoltarea de probe din alimentele ∫i furajele
incriminate sau din fragmentele r„mase din aceste produse
alimentare suspecte care fac obiectul controalelor;
d) recoltarea de probe din orice material sau produs
care vine ori poate s„ vin„ Ón contact cu alimentele ∫i
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furajele ∫i poate s„ prezinte un risc pentru s„n„tatea
public„;
e) sechestrarea alimentelor ∫i furajelor ∫i aten˛ionarea,
dup„ caz, a tuturor celor care le produc, le depoziteaz„,
le transport„ ∫i le valorific„;
f) sechestrarea oric„rui material sau produs care vine
ori poate s„ vin„ Ón contact cu alimentele ∫i furajele ∫i
poate s„ prezinte un risc pentru s„n„tatea public„;
g) informarea, atunci c‚nd este necesar, Ón timp optim,
a tuturor celor care pot fi expu∫i pericolului;
h) interzicerea, dup„ caz, pentru o perioad„
determinat„, a circula˛iei produselor incriminate ∫i
transmiterea de instruc˛iuni precise privind procedurile de
manipulare ∫i depozitare;
i) interzicerea punerii pe pia˛„ a produselor incriminate
∫i asigurarea c„ exist„ indica˛ii precise asupra pericolului
pe care Ól prezint„, iar acestea sunt marcate
corespunz„tor;
j) organizarea ∫i luarea unor m„suri imediate pentru
denaturarea ∫i distrugerea acestor produse alimentare Ón
condi˛ii de siguran˛„.
(2) M„surile luate la nivel central, jude˛ean ∫i local de
c„tre autorit„˛ile competente sunt obligatorii pentru:
a) agen˛ii care produc, proceseaz„, depoziteaz„,
transport„ ∫i valorific„ alimente sau furaje pe Óntregul lan˛
de la materiile prime la produsele finite;
b) agen˛ii care produc, proceseaz„, depoziteaz„,
transport„ ∫i valorific„ materiale sau produse care vin ori
pot s„ vin„ Ón contact cu alimentele ∫i furajele ∫i pot s„
prezinte un risc pentru s„n„tatea public„;
c) orice alte persoane fizice sau juridice care sunt
implicate Ón luarea m„surilor de eliminare a riscurilor cu
privire la alimente ∫i furaje.
(3) M„surile luate se bazeaz„ pe normele legale Ón
vigoare, iar Ón cazul pericolelor noi sau al riscurilor
emergente, pe analiza de risc.
Reguli de confiden˛ialitate
Art. 15. — (1) Atunci c‚nd exist„ motive suficiente
pentru a considera c„ un aliment, furaj, material sau
produs care vine ori poate s„ vin„ Ón contact cu alimentele

∫i furajele poate implica un risc pentru s„n„tatea public„,
depinz‚nd de natura, gravitatea ∫i extinderea riscului,
autorit„˛ile competente vor lua m„surile necesare pentru a
informa publicul larg asupra naturii riscului, identific‚nd c‚t
mai complet posibil factorul incriminat, riscul asociat ∫i
m„surile care sunt luate sau urmeaz„ a fi luate pentru a
preveni, a reduce ∫i a elimina acel risc. C‚nd este cazul,
publicul va avea acces la informa˛ia privind datele de
identificare a factorului incriminat, natura riscului ∫i m„surile
adoptate.
(2) Membrii Sistemului rapid de alert„ vor lua m„surile
necesare pentru a se asigura c„ personalul angajat nu va
dezv„lui informa˛iile ob˛inute pentru scopurile sistemului,
care, prin natura lor, sunt protejate de secretul profesional,
cu excep˛ia cazului Ón care informa˛iile trebuie s„ devin„
publice, dac„ circumstan˛ele o cer, pentru a proteja
s„n„tatea public„.
(3) Protejarea secretului profesional nu va Ómpiedica
diseminarea de c„tre autorit„˛ile competente a informa˛iilor
relevante pentru eficien˛a supravegherii pie˛ei ∫i a aplic„rii
m„surilor necesare cu privire la siguran˛a alimentelor ∫i
furajelor.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
Art. 16. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, Ministerul S„n„t„˛ii,
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor ∫i
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale adopt„
acte normative sau prevederi administrative suplimentare
prezentei norme pentru a se asigura implementarea Ón
conformitate cu prevederile acesteia.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, Ministerul S„n„t„˛ii, Autoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor ∫i Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale vor lua m„surile
administrative adecvate pentru a sanc˛iona orice Ónc„lcare
a prevederilor prezentei norme.
Art. 17. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezenta norm„.
ANEXA Nr. 1
la norm„

CATEGORIILE

pericolelor notificate prin Sistemul rapid de alert„
1. Biologice
Microbiologic ∫i parazitologic — sursa contamin„rii are o
origine microbiologic„ sau parazitar„.
2. Chimice
Chimic — sursa contamin„rii este rezultatul unui proces
chimic intrinsec, al unei contamin„ri chimice directe sau
acumularea unor contaminan˛i proveni˛i din agricultur„,
mediu, industrie.
3. Fizice
Corpuri str„ine — produsul con˛ine corpuri str„ine care
pot periclita s„n„tatea public„.
4. Modific„ri organoleptice
Aspectul, mirosul, consisten˛a sau alte caracteristici
organoleptice ale produsului sunt modificate, indic‚nd astfel
modificarea st„rii de inocuitate a produsului.
5. Etichetare
De pe etichet„ lipsesc informa˛ii importante, ceea ce
poate duce la un posibil risc pentru s„n„tatea public„.

6. Falsificare
Produsul a fost falsificat ∫i prin aceasta reprezint„ un
risc pentru s„n„tatea public„.
7. Ambalaj
Ambalajul unui produs este Óntr-o stare care presupune
un risc de contaminare a produsului sau este un ambalaj
confec˛ionat din materiale care nu sunt permise Ón contact
cu alimentele. Contaminarea este datorat„ altor materiale
care vin sau pot s„ vin„ Ón contact cu alimentele.
8. Radia˛ii
Produsul este contaminat radioactiv peste nivelurile de
radioactivitate fixate pentru produsul Ón cauz„.
9. Altele
Natura pericolului este de alt„ natur„ dec‚t cele
men˛ionate mai sus.
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ANEXA Nr. 21)
la norm„

1)

Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 3*)
la norm„

*) Anexa nr. 3 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 4*)
la norm„

*) Anexa nr. 4 este reprodus„ Ón facsimil.
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