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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 398
din 12 iulie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare
la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de personal din sectorul bugetar,
precum ∫i a personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4)
din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului
de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, precum ∫i ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din
Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale
art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003
nr. 631/2002 ∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de
stat pe anul 2004 nr. 507/2003, excep˛ie ridicat„ de Elena
Eftimie, Mariana Zoican, Liana Ha˛egan, Georgiana Ionescu
∫i Ana Socea Ón Dosarul nr. 75/M/2005 al Tribunalului
Bra∫ov — Sec˛ia civil„, Ónregistrat„ la Curtea
Constitu˛ional„ sub nr. 348D/2005.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón dosarele
nr. 350D/2005 ∫i nr. 364D/2005, av‚nd ca obiect aceea∫i
excep˛ie de neconstitu˛ionalitate, ridicat„ de Adrian Mihai
Prosan, Ilie Virgil Jurca ∫i al˛ii Ón Dosarul nr. 2.238/2004 al
Tribunalului Constan˛a — Sec˛ia civil„, respectiv de Doina
Anghel, Lucian Popin„ ∫i al˛ii Ón Dosarul nr. 10/Cv/2005 al
Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea, av‚nd Ón vedere c„ obiectul excep˛iilor de
neconstitu˛ionalitate ridicate Ón dosarele sus-men˛ionate este
identic, pune Ón discu˛ie, din oficiu, problema conex„rii
cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 364D/2005 ∫i
nr. 350D/2005 la Dosarul nr. 348D/2005, care a fost primul
Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei

de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„, fa˛„ de deciziile
anterioare, pronun˛ate de Curtea Constitu˛ional„ Ón
solu˛ionarea aceleia∫i excep˛ii de neconstitu˛ionalitate, nu au
intervenit elemente noi de natur„ s„ impun„ schimbarea
jurispruden˛ei Cur˛ii, astfel c„ solicit„ men˛inerea acesteia ∫i
Ón prezenta cauz„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 6 aprilie, 2 ∫i 22 martie 2005,
pronun˛ate Ón dosarele nr. 75/M/2005, nr. 2.238/2004 ∫i
nr. 10/Cv/2005, Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia civil„,
Tribunalul Constan˛a — Sec˛ia civil„ ∫i Tribunalul Arge∫ —
Sec˛ia civil„ au sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind
unele m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor
publici ∫i a altor categorii de personal din sectorul bugetar,
precum ∫i a personalului din organele autorit„˛ii
judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de
stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea
bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum ∫i ale
art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003. Excep˛ia a fost ridicat„ de Elena Eftimie ∫i
al˛ii, de Adrian Mihai Prosan ∫i al˛ii, respectiv de Doina
Anghel ∫i al˛ii Ón cadrul unor cauze av‚nd ca obiect plata
primei de concediu.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, av‚nd un
con˛inut asem„n„tor, se arat„ c„ exerci˛iul dreptului la
prima de concediu, introdus prin Ordonan˛a Guvernului
nr. 83/2000 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 50/1996, a fost suspendat Ón mod succesiv ∫i îf„r„ nici
o justificare“, mai Ónt‚i prin art. III alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001, apoi prin legile bugetului
de stat pe anii 2002, 2003 ∫i 2004. Prin plata concediului
de odihn„ se Ón˛elege cumulul dintre indemniza˛ia de
concediu ∫i prima de vacan˛„, astfel c„ textele de lege
criticate contravin art. 41 alin. (2) din Constitu˛ie, care,
reglement‚nd dreptul la munc„ ∫i protec˛ia social„ a
muncii, se refer„ ∫i la concediul de odihn„ pl„tit. De
asemenea, se sus˛ine c„ îsuspendarea aplic„rii unei legi
prin care se recunoa∫te un drept echivaleaz„ cu
restr‚ngerea exerci˛iului acelui drept“, astfel fiind Ónc„lcate
∫i prevederile art. 53 din Constitu˛ie.
Œn final se solicit„ ca, îÓn baza principiului egalit„˛ii Ón
drepturi“, s„ se aib„ Ón vedere îc„ salarizarea personalului
din autoritatea judec„toreasc„ se Óntemeiaz„ pe raporturi
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de autoritate, nu pe principii contractuale“, ceea ce creeaz„
îo inechitate fa˛„ de personalul contractual al societ„˛ilor
comerciale care Ón baza negocierii beneficiaz„ de
asemenea prime de vacan˛„, precum ∫i de primele
reglementate de Codul fiscal“.
Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia civil„, exprim‚ndu-∫i opinia
Ón Dosarul nr. 348D/2005, apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„. Astfel, se arat„ c„
îprima de vacan˛„ prev„zut„ de Ordonan˛a Guvernului
nr. 83/2000 se Óncadreaz„ Ón sintagma «alte condi˛ii
specifice, stabilite de lege», prev„zut„ de art. 41 alin. (2)
din Constitu˛ie, av‚nd Ón vedere c„ aceasta este distinct„
de concediul de odihn„ pl„tit, Óns„ este specific„ categoriei
profesionale a magistra˛ilor ∫i a personalului auxiliar din
autoritatea judec„toreasc„ ∫i este prev„zut„ prin lege
special„“. Œn consecin˛„, suspendarea primei de vacan˛„,
îchiar dac„ ar fi considerat„ o restr‚ngere temporar„“, nu
este justificat„ din prisma prevederilor art. 53 din
Constitu˛ie, deoarece nu se Óncadreaz„ Ón nici una dintre
situa˛iile prev„zute limitativ de norma constitu˛ional„
invocat„, nu este necesar„ Óntr-o societate democratic„ ∫i
are ca efect atingerea dreptului Ón Óns„∫i substan˛a sa. Se
mai men˛ioneaz„ c„ actele normative ce con˛in dispozi˛iile
de lege criticate nu cuprind nici o expunere de motive care
s„ justifice luarea acestei m„suri, m„sur„ ce îeste de
natur„ a conduce la discriminarea autorit„˛ii judec„tore∫ti
fa˛„ de celelalte puteri ale statului“.
Tribunalul Constan˛a — Sec˛ia civil„, exprim‚ndu-∫i
opinia Ón Dosarul nr. 350D/2005, apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„, deoarece textele de
lege criticate contravin prevederilor art. 41 alin. (2) ∫i ale
art. 53 din Constitu˛ie. Œn plus, se mai sus˛ine c„ îdin
cuprinsul Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001
nu rezult„ motivele pentru care s-a dispus suspendarea
acord„rii acestei prime de concediu, Óns„ restr‚ngerea
exerci˛iului dreptului contravine ra˛iunii cuprinse Ón art. 1 din
Legea nr. 50/1996 ∫i Ón art. 1 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 9/1997, respectiv acordarea salariilor acestor categorii —
magistra˛i ∫i personalul autorit„˛ii judec„tore∫ti — Ón func˛ie
de rolul, r„spunderea, complexitatea, caracterul justi˛iei de
putere Ón stat, independent„ ∫i egal„ ca importan˛„ cu
puterea legislativ„ ∫i executiv„“.
Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia civil„, exprim‚ndu-∫i opinia
Ón Dosarul nr. 364D/2005, apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Se arat„ c„, Ón
spe˛e similare, Curtea Constitu˛ional„ a respins ca
inadmisibil„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001, precum ∫i a îdispozi˛iilor din legile bugetului
de stat pe anii 2002 ∫i 2003“, Óntruc‚t acestea nu mai
erau Ón vigoare la data sesiz„rii Cur˛ii.
Potrivit prevederilor 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 a transmis punctul s„u de vedere prin care
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 3 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001 este Óntemeiat„ pentru urm„toarele argumente:
concediul de odihn„ pl„tit este un drept al salaria˛ilor
garantat de art. 41 alin. (2) din Constitu˛ie, referitor la
m„surile de protec˛ie social„ a muncii; din îinterpretarea
coroborat„ a dispozi˛iilor Codului muncii ∫i ale Legii
nr. 188/1999“ rezult„ c„ dreptul la concediul de odihn„
are dou„ componente, care nu se pot disocia: una
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nepatrimonial„, const‚nd Ón Óns„∫i efectuarea concediului
prin suspendarea obliga˛iei salariatului de a presta munca
∫i cea patrimonial„, care acoper„ drepturile cuvenite
salariatului Ón perioada concediului de odihn„; îa admite
posibilitatea suspend„rii aplicabilit„˛ii prevederilor legale
care consacr„ dreptul la prima de concediu echivaleaz„ cu
recunoa∫terea implicit„ a posibilit„˛ii de suspendare a
exerci˛iului oric„rei componente a dreptului la concediu
pl„tit, inclusiv sub aspectul laturii nepatrimoniale“; art. 139
alin. (2) din Codul muncii prevede c„ dreptul la concediu
de odihn„ anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni,
renun˛„ri sau limit„ri. Œn consecin˛„, se apreciaz„ c„
suspendarea acord„rii dreptului la prima de concediu
reprezint„, Ón fapt, o suspendare a unui drept constitu˛ional
fundamental consacrat de art. 41 alin. (2) din Constitu˛ie“,
iar aceast„ suspendare îechivaleaz„ cu restr‚ngerea
nejustificat„ a acestui drept, f„r„ a fi incident„ vreuna
dintre situa˛iile de excep˛ie prev„zute de art. 53 din
Constitu˛ie, care s„ permit„ o astfel de restr‚ngere“. Mai
mult, se sus˛ine c„ îrestr‚ngerea adus„ de legiuitor prin
m„sura suspend„rii care, Ón fapt, anuleaz„ aplicarea unei
componente esen˛iale a dreptului constitu˛ional Ón discu˛ie,
aduce atingere Óns„∫i existen˛ei dreptului“, Ónc„lc‚nd
flagrant, ∫i sub acest aspect, dispozi˛iile art. 53 din Legea
fundamental„.
Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale
art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 ∫i ale art. 9
alin. (7) din Legea nr. 507/2003 se arat„ c„, prin Decizia
nr. 283/2004, Curtea Constitu˛ional„ s-a pronun˛at Ón sensul
c„ alin. (2) al art. 138 din Constitu˛ie consacr„ principiul
anualit„˛ii bugetului de stat. Astfel, legile criticate nu mai
sunt Ón vigoare ∫i, Ón temeiul art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, excep˛ia este inadmisibil„.
Avocatul Poporului a transmis punctul s„u de vedere,
prin care arat„ urm„toarele:
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 3 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 fa˛„ de prevederile art. 41 alin. (2)
din Constitu˛ie, se apreciaz„ c„ suspendarea dreptului la
prim„ ce se acord„ cu ocazia plec„rii Ón concediu de
odihn„ este conform„ cu norma constitu˛ional„ invocat„,
deoarece m„surile de protec˛ie social„ sunt cele îstabilite
de lege“. Pe de alt„ parte, referitor la critica de
neconstitu˛ionalitate fa˛„ de art. 53 din Constitu˛ie, se arat„
c„ îtextele legale criticate nu pun Ón discu˛ie restr‚ngeri ale
exerci˛iului unor drepturi sau libert„˛i fundamentale“.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale
art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 ∫i ale art. 9
alin. (7) din Legea nr. 507/2003 fa˛„ de acelea∫i norme
constitu˛ionale, se precizeaz„ c„, potrivit principiului
anualit„˛ii bugetului de stat, legile atacate au fost Ón
vigoare doar Ón cursul anului bugetar pentru care s-a
aprobat bugetul de stat. Prin urmare, la data sesiz„rii Cur˛ii
Constitu˛ionale cu prezenta excep˛ie de neconstitu˛ionalitate,
dispozi˛iile cuprinse Ón aceste acte normative nu mai erau
Ón vigoare, astfel c„ excep˛ia este inadmisibil„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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„ constat„ c„ este legal sesizat„ ∫i
este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
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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 cu care a fost sesizat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 386/2001, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 390 din
17 iulie 2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de
stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din
Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
precum ∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat
pe anul 2004 nr. 507/2003. Acestea au urm„torul cuprins:
— Art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti: îDe asemenea, se
suspend„ p‚n„ la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea
prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozi˛ii referitoare
la acordarea primei pentru concediul de odihn„ ∫i ale art. 45
alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se pl„tesc
orele lucrate peste durata normal„ a timpului de munc„ din
Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 563 din
18 noiembrie 1999, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului
din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000,
precum ∫i aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea
primei cu ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„ din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii
nr. 21/1999 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 614 din
29 noiembrie 2000.“;
— Art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul
2002 nr. 743/2001: îTermenele prev„zute la art. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele
m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor
categorii de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, aprobat„ ∫i
modificat„ prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc p‚n„ la data
de 31 decembrie 2002.“;
— Art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul
2003 nr. 631/2002: îTermenele prev„zute la art. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele
m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor
categorii de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 386/2001, cu modific„rile ulterioare,
se prelungesc p‚n„ la data de 31 decembrie 2003.“;
— Art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul
2004 nr. 507/2003: îAplicarea prevederilor din actele
normative Ón vigoare referitoare la primele ce se acord„ cu
ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„, precum ∫i a celor ale
art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func˛ionarilor publici, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se suspend„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2004.“
Aplicarea dispozi˛iilor art. 41 1 alin. (1) din Legea
nr. 50/1996 referitoare la acordarea primei pentru concediul

de odihn„ a fost suspendat„ ∫i prin Legea bugetului de
stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie
2004, care la art. 8 alin. (7) prevede c„: îAplicarea
prevederilor din actele normative Ón vigoare referitoare la
primele ce se acord„ cu ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„,
precum ∫i a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu
modific„rile ulterioare, se suspend„ p‚n„ la data de
31 decembrie 2005.“ Œn contextul criticilor formulate cu
privire la m„surile de suspendare referitoare la acordarea
primelor de concediu Ón anii 2002, 2003 ∫i 2004, stabilite
prin legile bugetare adoptate pentru ace∫ti ani, Curtea
Constitu˛ional„ urmeaz„, Ón consecin˛„, a se pronun˛a ∫i
asupra acestui text de lege.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate
autorii invoc„ Ónc„lcarea art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (2),
art. 53, precum ∫i a art. 115 alin. (4) din Constitu˛ie.
Aceste prevederi au urm„torul cuprins:
— Art. 16 alin. (1): îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“;
— Art. 41 alin. (2): îSalaria˛ii au dreptul la m„suri de
protec˛ie social„. Acestea privesc securitatea ∫i s„n„tatea
salaria˛ilor, regimul de munc„ al femeilor ∫i al tinerilor,
instituirea unui salariu minim brut pe ˛ar„, repausul
s„pt„m‚nal, concediul de odihn„ pl„tit, prestarea muncii Ón
condi˛ii deosebite sau speciale, formarea profesional„, precum
∫i alte situa˛ii specifice, stabilite prin lege.“;
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,
dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii.“;
— Art. 115 alin. (4): îGuvernul poate adopta ordonan˛e
de urgen˛„ numai Ón situa˛ii extraordinare a c„ror reglementare
nu poate fi am‚nat„, av‚nd obliga˛ia de a motiva urgen˛a Ón
cuprinsul acestora.“
Examin‚nd dispozi˛iile de lege criticate, raportate la
normele constitu˛ionale invocate, Curtea Constitu˛ional„
constat„ c„ excep˛ia urmeaz„ a fi respins„ pentru
urm„toarele considerente:
Dispozi˛iile de lege atacate au mai fost supuse, Ón
repetate r‚nduri, examenului de constitu˛ionalitate, prin
raportare la acelea∫i prevederi constitu˛ionale ca ∫i cele
invocate
de
autorii
prezentei
excep˛ii
de
neconstitu˛ionalitate. De exemplu, prin Decizia nr. 69 din
3 februarie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, sau prin Decizia
nr. 96 din 15 februarie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 227 din 18 martie 2005, Curtea
a re˛inut, Ón esen˛„, urm„toarele: dispozi˛iile art. III alin. (2)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 au
avut aplicabilitate temporar„, acestea fiind Ón vigoare Óntre
2 martie 2001 ∫i 1 ianuarie 2002; dispozi˛iile art. 12
alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002
nr. 743/2001, art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat
pe anul 2003 nr. 631/2002, precum ∫i ale art. 9 alin. (7)
din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
∫i-au Óncetat, de asemenea, aplicabilitatea, odat„ cu
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Óncheierea exerci˛iului anului bugetar corespunz„tor
perioadei de reglementare proprii fiec„reia dintre
respectivele legi ale bugetului de stat. Or, potrivit
dispozi˛iilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea
Constitu˛ional„ decide numai asupra excep˛iilor privind
neconstitu˛ionalitatea unei legi sau a unei ordonan˛e ori a
unei dispozi˛ii dintr-o lege sau ordonan˛„ Ón vigoare. Œn
consecin˛„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
de lege indicate este inadmisibil„.

5

Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 8 alin. (7) din Legea
nr. 511/2004, Curtea Constitu˛ional„ a re˛inut, Ón deciziile
mai sus amintite, c„ textul de lege este Ón vigoare ∫i nu
contravine prevederilor art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (2),
art. 53 ∫i ale art. 115 alin. (4) din Constitu˛ie.
Av‚nd Ón vedere c„ Ón prezenta cauz„ nu au intervenit
elemente noi, de natur„ a impune schimbarea acestei
jurispruden˛e, considerentele ∫i solu˛ia re˛inute Ón deciziile
indicate Ó∫i men˛in valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, 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:

I. Respinge, ca inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de personal
din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului
de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, precum ∫i
cele ale art. 9 alin.(7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, excep˛ie ridicat„ de Elena Eftimie, Mariana
Zoican, Liana Ha˛egan, Georgiana Ionescu ∫i Ana Socea Ón Dosarul nr. 75/M/2005 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia civil„,
de Adrian Mihai Prosan, Ilie Virgil Jurca ∫i al˛ii Ón Dosarul nr. 2.238/2004 al Tribunalului Constan˛a — Sec˛ia civil„,
respectiv de Doina Anghel, Lucian Popin„ ∫i al˛ii Ón Dosarul nr. 10/Cv/2005 al Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia civil„.
II. Respinge, ca neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de
stat pe anul 2005 nr. 511/2004.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 12 iulie 2005.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Claudia Margareta Ni˛„

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea art. 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 190/2005
privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat Ón proprietatea public„ a statului
∫i Ón administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, Ón vederea realiz„rii programului de construire
de locuin˛e pentru personalul acestei institu˛ii, precum ∫i pentru modificarea art. 1 alin. (1)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 570/2005 pentru modificarea regimului juridic al unui teren
aflat Ón proprietatea privat„ a statului ∫i Ón administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Articolul 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 190/2005
privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat Ón
proprietatea public„ a statului ∫i Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, Ón vederea realiz„rii
programului de construire de locuin˛e pentru personalul
acestei institu˛ii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 234 din 21 martie 2005, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Se aprob„ trecerea unui teren Ón
suprafa˛„ de 2,1154 ha, av‚nd datele de identificare
prev„zute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al statului ∫i din
administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul
privat al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, Ón vederea derul„rii, din fonduri private, a unui
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program de construire de locuin˛e, cu prioritate, pentru
cadrele militare Ón activitate, Ón rezerv„ sau Ón retragere,
precum ∫i pentru personalul civil al acestei institu˛ii.“
2. Alineatul (2) devine alineatul (3).
3. Dup„ alineatul (1) se introduce un alineat nou,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Œn cazul Ón care locuin˛ele nu au fost cump„rate Ón
totalitate de c„tre persoanele prev„zute la alin. (1),
completarea programului de construire de locuin˛e se poate
face cu personal Óncadrat Ón alte institu˛ii publice.“
Art. II. — Alineatul (1) al articolului 1 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 570/2005 pentru modificarea regimului juridic
al unui teren aflat Ón proprietatea privat„ a statului ∫i Ón

administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 540 din 24 iunie
2005, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Se aprob„ darea Ón folosin˛„ cu titlu
oneros a terenului proprietate privat„ a statului, prev„zut la
art. 1 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 190/2005
privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat Ón
proprietatea public„ a statului ∫i Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, Ón vederea realiz„rii
programului de construire de locuin˛e pentru personalul
acestei institu˛ii, c„tre proprietarii locuin˛elor, pe durata
existen˛ei construc˛iilor, pe baz„ de contracte Óncheiate Ón
condi˛iile legii.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Ion Mircea Pl‚ngu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 25 august 2005.
Nr. 990.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Codului de etic„ ∫i deontologie al poli˛istului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Codul de etic„ ∫i deontologie al
poli˛istului, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri, prin ordin al ministrului
administra˛iei ∫i internelor, vor fi nominalizate structurile
responsabile cu aplicarea ∫i evaluarea normelor Codului de

etic„ ∫i deontologie al poli˛istului, precum ∫i atribu˛iile
specifice Ón acest domeniu.
Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
Hot„r‚rea Guvernului nr. 438/2004 pentru aprobarea
Codului de etic„ ∫i deontologie al poli˛istului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 314 din 9 aprilie
2004, se abrog„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul integr„rii europene,
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici,
József Birtalan

Bucure∫ti, 25 august 2005.
Nr. 991.

ANEX√

CODUL
de etic„ ∫i deontologie al poli˛istului
CAPITOLUL I

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare ∫i principii generale

Domeniul de aplicare

ARTICOLUL 1
Responsabilitate ∫i demnitate

Respectarea principiilor ∫i a regulilor din prezentul cod
reprezint„ o datorie de onoare a poli˛istului.

(1) Prezentul cod stabile∫te regulile de conduit„ a
poli˛istului Ón exercitarea atribu˛iilor profesionale care decurg
din legisla˛ia aplicabil„ personalului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor. Orice persoan„ poate pretinde
poli˛istului respectarea acestor reguli de conduit„ Ón
raporturile sale cu acesta.
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Actele Óntocmite de poli˛ie pot face obiectul unui control
extern exercitat de c„tre puterea judec„toreasc„, potrivit
prevederilor legale Ón vigoare.

pentru situa˛ii similare de Ónc„lcare a normelor protejate de
lege, f„r„ a fi influen˛at de considerente etnice, de
na˛ionalitate, ras„, religie, opinie politic„ sau de orice alt„
opinie, v‚rst„, sex, orientare sexual„, avere, origine
na˛ional„, social„ sau decurg‚nd din orice alt„ situa˛ie;
c) transparen˛a — const„ Ón deschiderea pe care
poli˛istul trebuie s„ o manifeste fa˛„ de societate Ón limitele
stabilite de reglement„rile poli˛iene∫ti;
d) capacitatea ∫i datoria de exprimare — reprezint„
posibilitatea poli˛istului de a analiza situa˛iile profesionale
pe care le Ónt‚lne∫te ∫i de a-∫i exprima punctul de vedere,
potrivit preg„tirii ∫i experien˛ei sale, pentru a Ómbun„t„˛i
calitatea ∫i eficacitatea serviciului poli˛ienesc cu privire la
acestea;
e) disponibilitatea — presupune interven˛ia poli˛istului Ón
orice situa˛ie Ón care ia cuno∫tin˛„ despre atingerea adus„
vreuneia dintre valorile ap„rate de lege, indiferent de
momentul constat„rii acesteia, capacitatea de a asculta ∫i
de a rezolva problemele celor afla˛i Ón dificultate ori de a
Óndruma c„tre alte autorit„˛i cazurile care se situeaz„ Ón
afara competen˛ei ori atribu˛iilor sale;
f) prioritatea interesului public — se manifest„ prin aceea
c„ pentru Óndeplinirea atribu˛iilor func˛ionale poli˛istul acord„
prioritate realiz„rii serviciului Ón folosul comunit„˛ii;
g) profesionalismul — presupune aplicarea corect„ ∫i
responsabil„ a cuno∫tin˛elor teoretice ∫i a deprinderilor
practice pentru exercitarea atribu˛iilor de serviciu;
h) confiden˛ialitatea — determin„ obliga˛ia poli˛istului de
a garanta securitatea datelor ∫i informa˛iilor ob˛inute Ón
exercitarea autorit„˛ii conferite de lege;
i) respectul — se manifest„ prin considera˛ia pe care
poli˛istul o acord„ persoanelor, colegilor, superiorilor,
subordona˛ilor, drepturilor ∫i libert„˛ilor acestora, institu˛iilor,
legilor, valorilor sociale, normelor etice ∫i deontologice;
j) integritatea moral„ — presupune adoptarea unui
comportament conform normelor etice acceptate ∫i
practicate Ón societate;
k) independen˛a opera˛ional„ — const„ Ón Óndeplinirea
atribu˛iilor ∫i misiunilor potrivit competen˛elor stabilite pentru
nivelul ierarhic pe care Ól ocup„ Ón cadrul poli˛iei, f„r„
imixtiunea ilegal„ a altor poli˛i∫ti, persoane sau autorit„˛i;
l) loialitatea — se exprim„ prin ata∫amentul fa˛„ de
institu˛ie ∫i valorile promovate de aceasta, adeziunea
con∫tient„ manifestat„ de c„tre poli˛ist, din proprie ini˛iativ„,
fa˛„ de obiectivele institu˛iei, respectul fa˛„ de ierarhia
institu˛iei, onestitate Ón rela˛iile interpersonale, respectul fa˛„
de adev„r ∫i dreptate, con∫tiinciozitate Ón Óndeplinirea
atribu˛iilor, respectarea angajamentelor asumate, asigurarea
confiden˛ialit„˛ii informa˛iilor ob˛inute Ón procesul muncii.

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 7

Principii generale

Exercitarea atribu˛iilor

Principiile care guverneaz„ conduita profesional„ a
poli˛istului sunt urm„toarele:
a) legalitatea — Ón exercitarea atribu˛iilor sale poli˛istul
este obligat s„ respecte legea, precum ∫i drepturile ∫i
libert„˛ile constitu˛ionale ale persoanelor;
b) egalitatea, impar˛ialitatea ∫i nediscriminarea — Ón
Óndeplinirea atribu˛iilor profesionale poli˛istul aplic„
tratamente egale tuturor persoanelor, lu‚nd acelea∫i m„suri

(1) Ac˛iunile poli˛i∫tilor trebuie s„ fie conforme cu dreptul
intern, conven˛iile ∫i acordurile interna˛ionale la care
Rom‚nia este parte.
(2) Œn activitatea de aplicare a legii, poli˛istul trebuie s„
respecte principiul prezum˛iei de nevinov„˛ie, asigur‚nd
fiec„rei persoane care face obiectul cercet„rii exercitarea
deplin„ ∫i efectiv„ a drepturilor sale, Ón condi˛iile prev„zute
de lege.

(2) Scopul prezentului cod Ól constituie asigurarea
conduitei etice a poli˛istului prin formarea ∫i promovarea
unei culturi profesionale adecvate, formarea ∫i educarea
personalului Ón spiritul acesteia, prevenirea abaterilor
comportamentale, Ómbun„t„˛irea calit„˛ii serviciilor, protec˛ia
persoanelor ∫i a poli˛i∫tilor ∫i realizarea, pe aceast„ cale, a
echilibrului Óntre drepturile cet„˛enilor, interesele autorit„˛ilor
publice, drepturile ∫i obliga˛iile personalului institu˛iei.
(3) Prevederile prezentului cod sunt elaborate Ón
considerarea principiilor enun˛ate Ón Recomandarea REC
(2001)10 privind Codul european de etic„ al poli˛iei.
ARTICOLUL 3
Func˛iile principale ale poli˛iei

(1) Œn societatea rom‚neasc„, guvernat„ de principiile
statului de drept, principalele atribu˛ii ale poli˛iei sunt:
ap„rarea drepturilor ∫i libert„˛ilor persoanei, a propriet„˛ii
private ∫i publice, prevenirea, descoperirea ∫i combaterea
actelor ∫i faptelor infrac˛ionale, asigurarea ordinii ∫i
siguran˛ei publice. Prin Óndeplinirea acestora se
promoveaz„ Óncrederea reciproc„, respectul ∫i dezvoltarea
democratic„ a societ„˛ii.
(2) Activitatea poli˛iei constituie serviciu public specializat
care se realizeaz„ Ón interesul persoanei ∫i comunit„˛ii,
precum ∫i Ón sprijinul institu˛iilor statului, Ón conformitate cu
legisla˛ia intern„ ∫i interna˛ional„ aplicabil„ Ón domeniu.
ARTICOLUL 4
Despre poli˛ie ∫i cooperarea cu alte institu˛ii ale statului

(1) Poli˛ia Ó∫i Óndepline∫te misiunile sub autoritatea ∫i
r„spunderea institu˛iilor abilitate de lege.
(2) Poli˛ia coopereaz„ cu Ministerul Public Ón limitele
competen˛elor ce Ói revin Ón conformitate cu procedurile
prev„zute de lege.
(3) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor ce Ói revin poli˛ia trebuie s„
respecte independen˛a ∫i impar˛ialitatea judec„torilor.
(4) Œn cadrul poli˛iei se asigur„ dezvoltarea unui mediu
organiza˛ional bazat pe con∫tiin˛„, integritate profesional„,
nediscriminare, comunicare, transparen˛„, prevenirea ∫i
combaterea corup˛iei la toate nivelurile ierarhice.
(5) Œn Óndeplinirea misiunilor ce le revin serviciile
poli˛iene∫ti coopereaz„ ∫i cu alte structuri Óns„rcinate cu
aplicarea legii.
ARTICOLUL 5
Controlul poli˛iei
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(3) Poli˛istul trebuie s„ Óndeplineasc„ atribu˛iile ∫i
misiunile ce Ói revin Óntr-o manier„ echitabil„ ∫i obiectiv„,
cu respectarea ∫i protejarea drepturilor ∫i libert„˛ilor
fundamentale ale persoanei consacrate prin Constitu˛ie ∫i
prin alte legi, Ón conformitate cu Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului, Conven˛ia european„ a drepturilor
omului, Codul european de etic„ al poli˛iei ∫i cu dispozi˛iile
tratatelor la care Rom‚nia este parte.
(4) Pe timpul Óndeplinirii atribu˛iilor profesionale poli˛istul
ac˛ioneaz„ Ón parteneriat cu popula˛ia ∫i trebuie s„ acorde
persoanelor protec˛ie, asisten˛a de specialitate pe care
ace∫tia sunt Óndrept„˛i˛i s„ o primeasc„ ∫i servicii, conform
misiunilor ∫i atribu˛iilor poli˛iei.

drepturilor corespunz„toare calit„˛ii pe care o au Ón func˛ie
de situa˛ia creat„.
(3) Pe timpul aplic„rii m„surilor luate Ón condi˛iile
alin. (1), poli˛i∫tii evalueaz„ ∫i Óntreprind m„surile necesare
pentru siguran˛a persoanei, monitorizarea st„rii de s„n„tate,
realizarea condi˛iilor de igien„ ∫i de alimenta˛ie
corespunz„toare.
(4) Œn contactele realizate cu persoanele asupra c„rora
s-au dispus m„suri privative de libertate, precum ∫i pe
timpul desf„∫ur„rii cercet„rilor poli˛istul trebuie s„ respecte
cu stricte˛e normele procedurale prev„zute de lege.

ARTICOLUL 8

Rela˛ia poli˛istului cu diferite categorii de persoane

Protec˛ia poli˛istului Ón exercitarea atribu˛iilor

(1) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor ce Ói revin poli˛istul
beneficiaz„, conform legii, de protec˛ia institu˛iei care Ói
furnizeaz„ sprijin adecvat.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor sale personalul poli˛iei este
sprijinit de autorit„˛ile publice Ón conformitate cu normele
legale Ón vigoare.
ARTICOLUL 9
Utilizarea for˛ei

(1) Poli˛istul execut„ ac˛iuni Ón for˛„ ca m„sur„
excep˛ional„, Ón strict„ conformitate cu prevederile legale ∫i
numai Ón situa˛ii de absolut„ necesitate, pentru Óndeplinirea
unui obiectiv legitim.
(2) Ac˛iunile Ón for˛„ desf„∫urate de poli˛ie trebuie
subordonate principiilor necesit„˛ii, gradualit„˛ii ∫i
propor˛ionalit„˛ii.
(3) Mijloacele din dotare ce pot fi utilizate Ón timpul
ac˛iunilor Ón for˛„, inclusiv armele de foc, vor fi folosite
numai Ón caz de necesitate absolut„, cu respectarea strict„
a prevederilor legale.
(4) Œn momentul realiz„rii obiectivului legitim Ónceteaz„ ∫i
exercitarea ac˛iunii Ón for˛„.
(5) Œn executarea ac˛iunilor Ón for˛„ poli˛istul va avea Ón
permanen˛„ Ón vedere respectarea demnit„˛ii umane.
(6) C‚nd este confruntat cu violen˛a fizic„ ori cu
amenin˛„ri reale de folosire a for˛ei fizice Ómpotriva sa ori
Ómpotriva altor persoane, poli˛istul are obliga˛ia de a
interveni cu fermitate, Ón limitele legale, pentru restabilirea
ordinii.
ARTICOLUL 10
Deontologia m„surilor poli˛iene∫ti

(1) M„surile care pot fi luate de poli˛ie Ón condi˛iile legii
∫i care presupun privarea de libertate a unei persoane se
realizeaz„ numai Ón cazurile Ón care sunt cel pu˛in indicii
cu privire la existen˛a sau iminen˛a producerii unei
infrac˛iuni, cu respectarea procedurii prev„zute de lege, ∫i
nu trebuie s„ dep„∫easc„ perioada de timp strict necesar„
Óndeplinirii scopului acestora.
(2) Persoanele care fac obiectul unor m„suri luate Ón
condi˛iile alin. (1) trebuie s„ fie informate cu privire la
motivele priv„rii de libertate, la procedura aplicabil„ situa˛iei
respective ∫i s„ li se asigure posibilitatea exercit„rii

ARTICOLUL 11

(1) Poli˛istul trebuie s„ acorde sprijin, conform
competen˛elor legale, victimelor infrac˛iunilor atunci c‚nd
intr„ Ón contact cu acestea pe timpul ∫i Ón afara Óndeplinirii
atribu˛iilor de serviciu. Œn acest sens, victima este
Óndrumat„ c„tre serviciile specializate ale poli˛iei sau ale
altor institu˛ii cu responsabilit„˛i Ón domeniu ∫i este
informat„, dup„ caz, cu privire la modalit„˛ile de solu˛ionare
a situa˛iei sale.
(2) Rela˛ia poli˛istului cu martorii trebuie s„ se
desf„∫oare Ón limitele competen˛elor ∫i prevederilor legale,
cu respectarea drepturilor ∫i libert„˛ilor constitu˛ionale ale
acestora ∫i ale membrilor lor de familie, cu prec„dere a
celor care vizeaz„ via˛a, integritatea corporal„ sau
libertatea.
(3) Pe timpul ac˛iunilor poli˛istul trebuie s„ acorde
aten˛ie deosebit„ nevoilor specifice ale unor categorii
speciale sau vulnerabile de popula˛ie, cum ar fi: copiii,
femeile, b„tr‚nii, persoanele cu handicap.
CAPITOLUL II
Normele de conduit„ profesional„ a poli˛istului
ARTICOLUL 12
Conduita general„

Poli˛istul r„spunde la orice solicitare privind exercitarea
profesiei, evit„ comportamentul care ar putea afecta
Óncrederea popula˛iei, este disciplinat ∫i ap„r„ prestigiul
institu˛iei ∫i profesiei, exercit‚nd toate prerogativele ∫i
Óndatoririle specifice func˛iei publice pe care o de˛ine.
ARTICOLUL 13
Comportamentul poli˛istului

(1) Poli˛istul trebuie s„ se comporte civilizat ∫i s„ dea
dovad„ de amabilitate ∫i solicitudine, adopt‚nd o atitudine
politicoas„ ∫i ferm„.
(2) Poli˛istul trebuie s„ dovedeasc„ st„p‚nire de sine,
capacitate de comunicare, abilit„˛i de gestionare a situa˛iilor
conflictuale, dezvolt‚ndu-∫i prin sistemul de formare
continu„ puterea de Ón˛elegere a problemelor sociale,
culturale ∫i educa˛ionale specifice colectivit„˛ii Ón care Ó∫i
exercit„ profesia, precum ∫i, dup„ caz, capacit„˛ile
manageriale.
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(1) Poli˛istul Ón uniform„ trebuie s„ poarte Ónsemnele
distinctive ∫i echipamentul prev„zute de lege, pentru a fi
protejat ∫i recunoscut cu u∫urin˛„ pe timpul misiunilor.
(2) Poli˛istul are obliga˛ia de a-∫i face cunoscut„
identitatea Ón leg„tur„ cu Óndatoririle profesionale ce Ói
revin, contribuind astfel la realizarea interesului public,
asigurarea protec˛iei proprii ∫i crearea premiselor necesare
angaj„rii r„spunderii personale pentru ac˛iunile sau
inac˛iunile sale.

(2) Poli˛istului Ói este interzis s„ pretind„ sau s„ accepte
bani, bunuri ori valori Ón scopul de a Óndeplini sau de a nu
Óndeplini atribu˛iile profesionale ∫i s„ primeasc„ sarcini,
misiuni sau lucr„ri care excedeaz„ competen˛elor stabilite
prin fi∫a postului.
(3) Poli˛istul ia atitudine fa˛„ de actele de corup˛ie
manifestate Ón cadrul institu˛iei, av‚nd obliga˛ia de a
informa superiorii ∫i alte organe competente cu privire la
cazurile de corup˛ie despre care a luat cuno∫tin˛„.
(4) Poli˛istului Ói este interzis s„ uzeze de calitatea sau
de func˛ia Óndeplinit„ pentru rezolvarea unor interese de
ordin personal.

ARTICOLUL 15

ARTICOLUL 20

Raporturi Ón exercitarea profesiei

Sesizarea

Poli˛istul trebuie s„ promoveze ∫i s„ dezvolte f„r„
discriminare bunele raporturi Óntre institu˛ia pe care o
reprezint„ ∫i comunitate, asigur„ cooperarea efectiv„ cu
reprezentan˛ii autorit„˛ilor publice centrale ∫i locale, ai
organiza˛iilor neguvernamentale ∫i ai popula˛iei, ai grupurilor
minoritare, inclusiv ai celor etnice.

Persoanele care se consider„ lezate Ón drepturile ∫i
libert„˛ile lor pot contesta ac˛iunile sau m„surile poli˛iei, Ón
condi˛iile legii.

ARTICOLUL 16

(1) Poli˛istul este func˛ionarul public civil cu statut
special, care exercit„ atribu˛iile stabilite de lege pentru
poli˛ia rom‚n„ ∫i celelalte structuri poli˛iene∫ti din Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor.
(2) Œn conformitate cu statutul lor profesional, poli˛istii au
dreptul la protec˛ie social„ adecvat„, m„suri specifice de
protec˛ie a s„n„t„˛ii ∫i securit„˛ii individuale ∫i la retribu˛ie
corespunz„toare potrivit importan˛ei, riscurilor ∫i gradului de
pericol determinat de activitatea profesional„.
(3) Poli˛i∫tii se pot asocia pe criterii profesionale,
umanitare, tehnico-∫tiin˛ifice, culturale, religioase ∫i sportivrecreative, potrivit prevederilor legale.
(4) Pentru a-∫i ap„ra drepturile ∫i a-∫i promova
interesele, poli˛i∫tii pot deveni membri ai Corpului Na˛ional
al Poli˛i∫tilor.

Declinarea calit„˛ii

Parteneriatul cu comunitatea

Œn temeiul rela˛iilor de parteneriat dezvoltate Ón cadrul
comunit„˛ii, poli˛istul furnizeaz„ membrilor acesteia informa˛ii
privitoare la legisla˛ia Ón vigoare ∫i la activitatea sa
profesional„, Ón limita competen˛elor ce Ói revin ∫i f„r„ a
dezv„lui date ∫i informa˛ii clasificate, potrivit legii.
ARTICOLUL 17
Protec˛ia datelor ∫i informa˛iilor

(1) Poli˛istul are obliga˛ia s„ p„streze, Ón condi˛iile legii,
asigur‚nd respectarea drepturilor persoanelor, secretul de
stat ∫i secretul de serviciu, precum ∫i confiden˛ialitatea
deplin„ a datelor ∫i informa˛iilor pe care le de˛ine ∫i s„ nu
le utilizeze abuziv sau Ón folos personal.
(2) Culegerea, stocarea ∫i utilizarea datelor cu caracter
personal de c„tre poli˛ist se fac Ón condi˛iile legii ∫i vor fi
limitate strict la ceea ce este necesar pentru realizarea
obiectivelor legale legitime ∫i specifice poli˛iei.
ARTICOLUL 18
Respectarea demnit„˛ii umane

(1) Poli˛istului Ói este interzis s„ aplice, s„ Óncurajeze ∫i
s„ tolereze, Ón nici o Ómprejurare, acte de tortur„,
tratamente ∫i pedepse inumane sau degradante,
constr‚ngeri fizice ori psihice.
(2) Œn cazul Ón care poli˛istul ia cuno∫tin˛„, prin orice
mijloace, despre s„v‚r∫irea de c„tre alt poli˛ist a faptelor
prev„zute la alin. (1), ia m„surile care se impun, dup„ caz,
pentru determinarea Óncet„rii acestui comportament ∫i
pentru informarea superiorilor cu privire la situa˛ia sesizat„.
ARTICOLUL 19
Atitudinea fa˛„ de corup˛ie

(1) Poli˛istului Ói este interzis s„ tolereze actele de
corup˛ie ∫i s„ utilizeze abuziv autoritatea public„ pe care
i-o confer„ statutul s„u.

ARTICOLUL 21
Statutul ∫i drepturile poli˛i∫tilor

ARTICOLUL 22
Legalitatea ac˛iunilor

Poli˛istul are obliga˛ia de a verifica sistematic ∫i de a
asigura legalitatea ac˛iunilor sale, Ónaintea ∫i Ón timpul
desf„∫ur„rii acestora, at‚t din perspectiva respect„rii
legisla˛iei na˛ionale, c‚t ∫i a documentelor interna˛ionale la
care Rom‚nia este parte.
ARTICOLUL 23
R„spunderea poli˛i∫tilor

(1) Poli˛istul r„spunde personal pentru ac˛iunile,
inac˛iunile ∫i omisiunile sale, Ón condi˛iile legii. El are
datoria s„ se ab˛in„ de la executarea ordinelor ∫i misiunilor
v„dit ilegale, av‚nd obliga˛ia de a-∫i informa de Óndat„ ∫efii
despre aceasta, pe cale ierarhic„, at‚t verbal, c‚t ∫i prin
raport scris.
(2) Ab˛inerea de la executarea ordinelor ∫i misiunilor Ón
condi˛iile alin. (1) nu atrage r„spunderea disciplinar„ a
poli˛istului.
(3) Poli˛istul care de˛ine o func˛ie de conducere
r„spunde pentru dispozi˛iile date subordona˛ilor Ón temeiul
autorit„˛ii pe care o exercit„ potrivit prevederilor legale.
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(4) Prin modul de organizare a rela˛iilor ierarhice Ón
cadrul poli˛iei se asigur„ posibilitatea identific„rii superiorului
responsabil de ac˛iunile sau inac˛iunile poli˛istului Ón
exercitarea atribu˛iilor profesionale.
(5) M„surile disciplinare se stabilesc ∫i se aplic„ numai
dup„ efectuarea cercet„rii prealabile. Œn cazurile Ón care
prin aplicarea sanc˛iunilor disciplinare se dispune am‚narea
promov„rii Ón grade profesionale sau func˛ii superioare ori
se aduce atingere raporturilor de serviciu ale poli˛istului,
cercetarea prealabil„ este urmat„ Ón mod obligatoriu de
consultarea consiliilor de disciplin„ special constituite.
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale

ARTICOLUL 25
Aplicabilitate

(1) Prezentul cod se aplic„ personalului aflat sub
inciden˛a prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul
poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum
∫i personalului Jandarmeriei Rom‚ne aflat sub inciden˛a
prevederilor Legii nr. 550/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Jandarmeriei Rom‚ne, indiferent de structura
Ón care este Óncadrat ∫i de func˛ia pe care o de˛ine.
(2) Dispozi˛iile deontologice ale prezentului cod sunt
obligatorii pe toat„ durata particip„rii, potrivit prevederilor
legale, la ac˛iunile poli˛iei ∫i pentru celelalte categorii de
personal din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor care
Óndeplinesc misiuni Ón cooperare.

ARTICOLUL 24

ARTICOLUL 26

Cadrul general al r„spunderii

Evaluare

Œnc„lcarea principiilor ∫i regulilor prev„zute de prezentul
cod atrage r„spunderea disciplinar„, civil„ sau penal„ a
celui vinovat, Ón condi˛iile legii.

Normele prezentului cod ∫i aplicarea acestuia vor fi
supuse unor evalu„ri periodice efectuate de structurile
competente Ón domeniu.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea renun˛„rii la cet„˛enia rom‚n„
unor persoane
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 30
din Legea cet„˛eniei rom‚ne nr. 21/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ renun˛area la cet„˛enia rom‚n„ persoanelor
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
p. Ministrul afacerilor externe,
Valentin Naumescu,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

Bucure∫ti, 1 septembrie 2005.
Nr. 1.002.
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ANEX√*)

LISTA
persoanelor care au promisiunea altei cet„˛enii, pentru care comisia a avizat favorabil
cererea de renun˛are la cet„˛enia rom‚n„ Ón temeiul art. 26
din Legea cet„˛eniei rom‚ne nr. 21/1991, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea cet„˛eniei rom‚ne unor persoane
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i al
art. 11 din Legea cet„˛eniei rom‚ne nr. 21/1991, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se acord„ cet„˛enia rom‚n„ persoanelor prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
p. Ministrul afacerilor externe,
Valentin Naumescu,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 1 septembrie 2005.
Nr. 1.004.
ANEX√*)

LISTA
persoanelor c„rora li s-a aprobat acordarea cet„˛eniei rom‚ne

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
Nr. 1.153 din 12 august 2005

MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR
Nr. 772 din 24 august 2005

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului finan˛elor publice ∫i al ministrului administra˛iei
∫i internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componen˛ei Comisiei de autorizare
a jocurilor de noroc, cu modific„rile ulterioare
Œn baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i
ale art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 251/1999 privind condi˛iile de autorizare,
organizare ∫i exploatare a jocurilor de noroc, cu modific„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice ∫i ministrul administra˛iei ∫i internelor emit urm„torul ordin:
Art. I. — Articolul I din Ordinul ministrului finan˛elor
publice ∫i al ministrului administra˛iei ∫i internelor
nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componen˛ei Comisiei
de autorizare a jocurilor de noroc, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 207 din 11 martie 2005,
modificat prin Ordinul ministrului finan˛elor publice ∫i al
ministrului administra˛iei ∫i internelor nr. 843/714/2005,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 568
din 1 iulie 2005, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. I. — Œn vederea emiterii, suspend„rii sau anul„rii,
Ón condi˛iile legii, a licen˛elor pentru exploatarea jocurilor de
noroc, se constituie Comisia de autorizare a jocurilor de
noroc, cu urm„toarea componen˛„:
— doamna Mara RÓmniceanu, secretar de stat Ón cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice — pre∫edinte
Din partea Ministerului Finan˛elor Publice:
1. directorul Direc˛iei de autoriz„ri sau Ónlocuitorul
acestuia — vicepre∫edinte;

2. directorul general al Direc˛iei generale juridice sau
Ónlocuitorul acestuia — membru.
Din partea Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„:
1. vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ pe probleme de control sau Ónlocuitorul acestuia —
membru;
2. directorul general al Direc˛iei generale de
reglementare a colect„rii crean˛elor bugetare sau
Ónlocuitorul acestuia — membru;
3. comisarul general al G„rzii Financiare sau Ónlocuitorul
acestuia — membru.
Din partea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor:
— ∫eful Direc˛iei de investigare a fraudelor din
Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne sau Ónlocuitorul
acestuia — membru.“
Art. II. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 734/2004
privind stabilirea componen˛ei comisiei de privatizare a Casei de Economii
∫i Consemna˛iuni C.E.C. — S.A., modificat prin ordinele ministrului finan˛elor publice
nr. 805/2004, nr. 209/2005 ∫i nr. 530/2005
Œn temeiul art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 1 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 19/2004 privind unele m„suri premerg„toare lans„rii procesului de privatizare,
inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii ∫i Consemna˛iuni C.E.C. — S.A., aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 328/2004, precum ∫i al Memorandumului aprobat de primul-ministru, Ónregistrat sub nr. 5/5.046/C.P.T./2005,
privind numirea pre∫edintelui comisiei de privatizare a Casei de Economii ∫i Consemna˛iuni C.E.C. — S.A.,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. I. — Œncep‚nd cu data prezentului ordin,
componen˛a comisiei de privatizare a Casei de Economii ∫i
Consemna˛iuni C.E.C. — S.A., prev„zut„ la art. 1 din
Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 734/2004 privind
stabilirea componen˛ei comisiei de privatizare a Casei de

Economii ∫i Consemna˛iuni C.E.C. — S.A., publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 454 din 20 mai
2004, cu modific„rile ulterioare, se modific„ prin numirea
domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu, ministrul
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privatizare, Ón locul domnului Ionel Popescu.
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Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 31 august 2005.
Nr. 1.259.
´
RECTIFIC√RI
Œn Protocolul adi˛ional la Acordul european instituind o asociere Óntre Rom‚nia, pe de o parte, ∫i
Comunit„˛ile Europene ∫i statele membre ale acestora, pe de alt„ parte, pentru a ˛ine cont de aderarea
Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare,
Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia ∫i Republicii Slovace la Uniunea European„, ratificat
prin Legea nr. 220/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 589 din 7 iulie 2005, se fac
urm„toarele rectific„ri*) (care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“ Partea I):

*) Rectific„rile sunt reproduse Ón facsimil.
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