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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 450
din 15 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i stimularea ocup„rii for˛ei de munc„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Cristina Toma
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pre∫edinte
judec„tor
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judec„tor
judec„tor
judec„tor
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judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i stimularea
ocup„rii for˛ei de munc„, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îUniversal Selena“ — S.R.L. din Dej Ón Dosarul
nr. C64/2005 al Judec„toriei Dej.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca fiind neÓntemeiat„, Óntruc‚t
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dispozi˛iile de lege criticate nu contravin prevederilor art. 44
alin. (8) ∫i ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitu˛ie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 23 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. C64/2005, Judec„toria Dej a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i stimularea ocup„rii
for˛ei de munc„, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îUniversal Selena“ — S.R.L. din Dej Óntr-o
cauz„ ce are ca obiect o contesta˛ie la executare silit„
pentru penalit„˛i.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 89 alin.(1) din Legea
nr. 76/2002 îsunt neconstitu˛ionale Ón m„sura Ón care prin
aceste dispozi˛ii se prevede c„ penalitatea se pl„te∫te ∫i
Ón situa˛ia Ón care creditul este rambursat Ón Óntregime, iar
dob‚nda aferent„ acesteia este pl„tit„“. Consider„ c„,
Óntr-o astfel de interpretare, textul de lege criticat Óncalc„
prevederile art. 44 alin. (8) din Constitu˛ie, prev„z‚nd Ón
realitate confiscarea averii dob‚ndite Ón mod licit. Œncalc„,
de asemenea, ∫i prevederile art. 135 alin. (2) lit. a) din
Constitu˛ie, fiind contrare obliga˛iei statului de a asigura
libertatea comer˛ului, concuren˛a loial„ ∫i crearea condi˛iilor
favorabile pentru valorificarea tuturor factorilor de produc˛ie.
Judec„toria Dej
apreciaz„
c„
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este îprofund neÓntemeiat„“,
Óntruc‚t dispozi˛iile art. 89 alin. (1) din Legea nr. 76/2002
nu sunt de natur„ s„ Óngr„deasc„ libertatea comer˛ului,
protec˛ia concuren˛ei loiale, crearea cadrului favorabil
pentru valorificarea tuturor factorilor de produc˛ie, iar aceste
dispozi˛ii legale, reglement‚nd sanc˛iuni pentru
nerespectarea condi˛iilor de acordare a creditului, nu au
nici o leg„tur„ cu prevederile art. 44 alin. (8) din
Constitu˛ie.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ penalitatea instituit„ de art. 89
alin. (1) din Legea nr. 76/2002 are natura juridic„ a unei
sanc˛iuni legale speciale aplicabile angajatorului Ón cazul
nerespect„rii uneia dintre condi˛iile esen˛iale Ón baza c„rora
se acord„ credite Ón condi˛ii avantajoase, ra˛iunea acord„rii
unor asemenea credite fiind aceea de a stimula Óncadrarea
Ón munc„ a ∫omerilor. Apreciaz„ c„ penalitatea instituit„ nu
are natura unei confisc„ri, devenind aplicabil„ Ón cazul
nerespect„rii unor obliga˛ii asumate de c„tre beneficiarul
creditului la Óncheierea contractului.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale. Arat„ c„ aplicarea ∫i
executarea unor sanc˛iuni pecuniare, fiind consecin˛a unor
Ónc„lc„ri ale legii, nu sunt contrare dispozi˛iilor
constitu˛ionale privind ocrotirea propriet„˛ii private.
Consider„ c„ aceste dispozi˛ii legale fac parte din m„surile
adoptate de legiuitor pentru protec˛ia persoanelor supuse
riscului de ∫omaj ∫i pentru asigurarea unui nivel ridicat al
ocup„rii for˛ei de munc„.
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 Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului ∫i dispozi˛iile de
lege criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i 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. 89 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i stimularea ocup„rii
for˛ei de munc„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, astfel cum a fost
modificat„ prin Legea nr. 107/2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 338 din 19 aprilie 2004.
Textul de lege criticat are urm„torul cuprins:
— Art. 89 alin. (1): îŒn cazul nerespect„rii condi˛iei
prev„zute la art. 86 alin. (7) lit. c), angajatorul va suporta o
penalitate egal„ cu m„rimea creditului acordat pentru fiecare
loc de munc„ creat ∫i neocupat.“
Dispozi˛iile art. 86 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 76/2002,
la care face referire textul de lege criticat, au urm„torul
con˛inut:
— Art. 86 alin. (7) lit. c): îBeneficiarii de credite acordate
Ón condi˛iile prev„zute la alin. (2)—(4) trebuie s„ Óndeplineasc„
urm„toarele condi˛ii: [...]
c) pe cel pu˛in 50% din num„rul locurilor de munc„ noucreate prin Ónfiin˛area sau dezvoltarea de Óntreprinderi mici ∫i
mijlocii sau de unit„˛i cooperatiste s„ fie Óncadrat personal
provenind din r‚ndul ∫omerilor Ónregistra˛i la agen˛iile pentru
ocuparea for˛ei de munc„.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile art. 44 alin. (8) ∫i ale art. 135 alin. (2)
lit. a) din Constitu˛ie, care au urm„torul con˛inut:
— Art. 44 alin. (8): îAverea dob‚ndit„ licit nu poate fi
confiscat„. Caracterul licit al dob‚ndirii se prezum„.“;
— Art. 135 alin. (2) lit. a): îStatul trebuie s„ asigure:
a) libertatea comer˛ului, protec˛ia concuren˛ei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
produc˛ie.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i, Ón
consecin˛„, urmeaz„ s„ fie respins„ pentru urm„toarele
considerente:
Obliga˛ia suport„rii penalit„˛ilor prev„zute de art. 89
alin. (1) din Legea nr. 76/2002 intervine Ón cazul Ón care
angajatorul a beneficiat, Ón situa˛iile ∫i pentru motivele
stabilite de art. 86 din aceea∫i lege, de credite Ón condi˛ii
avantajoase din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, dar
ulterior nu a respectat condi˛ia de a fi Óncadrat pe cel pu˛in
50% din locurile de munc„ nou-create personal provenind
din r‚ndul ∫omerilor Ónregistra˛i la agen˛iile pentru ocuparea
for˛ei de munc„.
Rezult„, deci, c„ penalitatea reprezint„ o sanc˛iune
contractual„ pentru neÓndeplinirea unei obliga˛ii legale, la
care angajatorul s-a supus de bun„voie atunci c‚nd a
solicitat acordarea creditului. Restituirea creditului, chiar ∫i a
dob‚nzilor stabilite Ón condi˛ii avantajoase, nu-l absolv„ de
r„spunderea pentru neÓndeplinirea condi˛iei referitoare la
Óncadrarea Ón munc„ a unui num„r corespunz„tor de
∫omeri.
Obligarea la plata unor sanc˛iuni pecuniare, la
desp„gubiri civile, la penalit„˛i sau la major„ri legale nu
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lezeaz„ Ón nici un fel principiul constitu˛ional al garant„rii ∫i
ocrotirii propriet„˛ii private. De asemenea, nu reprezint„
neÓndeplinirea obliga˛iei statului de a asigura cadrul
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de produc˛ie.
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Creditul Ón condi˛ii avantajoase a fost acordat Ón acest
scop, pe l‚ng„ cel de a contribui la o mai bun„ ocupare a
for˛ei de munc„, angajatorul fiind, Ón spe˛a de fa˛„, cel
care nu a respectat condi˛iile acord„rii creditului.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 89 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i stimularea ocup„rii for˛ei de munc„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îUniversal
Selena“ — S.R.L. din Dej Ón Dosarul nr. C64/2005 al Judec„toriei Dej.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina Toma

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea finan˛„rii proiectului îBisericile de lemn din Maramure∫ — album de art„“
din fondurile pentru promovarea imaginii externe a Rom‚niei pe anul 2005
Av‚nd Ón vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 163/2001 privind
reglementarea unor m„suri financiare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 364/2002, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ finan˛area proiectului îBisericile de
lemn din Maramure∫ — album de art„“ realizat de
Episcopia Ortodox„ a Maramure∫ului ∫i S„tmarului.
Art. 2. — Finan˛area proiectului prev„zut la art. 1,
aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului Interministerial pentru
imagine extern„ nr. 7 din 29 septembrie 2005, se asigur„
prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor cu
suma de 300 mii lei (RON) ∫i diminuarea corespunz„toare a
bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la
capitolul 72.01 îAlte ac˛iuni“, subcapitolul 13 îPrograme de
informare ∫i prezentare a imaginii Rom‚niei“, titlul
îTransferuri“.

Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate se diminueaz„
bugetul Ministerului Culturii ∫i Cultelor ∫i se suplimenteaz„
bugetul Secretariatului General al Guvernului la
capitolul 72.01 îAlte ac˛iuni“, subcapitolul 13 îPrograme de
informare ∫i prezentare a imaginii Rom‚niei“, titlul
îTransferuri“, p‚n„ la data de 30 noiembrie 2005.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorilor principali de credite,
modific„rile ce rezult„ din aplicarea prevederilor prezentei
hot„r‚ri Ón bugetele Secretariatului General al Guvernului ∫i
Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.134.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul culturii ∫i cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

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

pentru finalizarea lucr„rilor de execu˛ie la obiectivul de
investi˛ii îAlimentarea gravita˛ional„ cu ap„ a comunei
Ghelari, jude˛ul Hunedoara“.
Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se utilizeaz„ de c„tre
ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.137.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea finan˛„rii unor cheltuieli pentru repara˛ia ∫i amenajarea
unor unit„˛i de asisten˛„ social„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 5 alin. (1) lit. d) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de solidaritate, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art.1. — (1) Se aprob„ acordarea sumei de 2.098.481 lei
(RON) Ón vederea finan˛„rii unor cheltuieli pentru repara˛ia
∫i amenajarea unor unit„˛i de asisten˛„ social„.
(2) Unit„˛ile de asisten˛„ social„ beneficiare ∫i sumele
acordate acestora sunt prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Sumele prev„zute la art. 1 se asigur„ din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, Ón limita creditelor bugetare alocate cu
aceast„ destina˛ie ∫i potrivit destina˛iilor aprobate.

(2) Sumele se acord„ Ón tran∫e, pe baza documentelor
justificative Óntocmite de beneficiari, avizate ∫i prezentate de
direc˛iile de munc„, solidaritate social„ ∫i familie jude˛ene
la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
Art. 3. — Sarcina execu˛iei bugetare ∫i controlul modului
de utilizare a sumelor alocate revin direc˛iilor de munc„,
solidaritate social„ ∫i familie jude˛ene Ón a c„ror raz„
teritorial„ Ó∫i au sediul unit„˛ile de asisten˛„ social„.
Art. 4. — Respectarea legisla˛iei privind achizi˛iile
publice revine unit„˛ilor de asisten˛„ social„ beneficiare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.138.

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd unit„˛ile de asisten˛„ social„ beneficiare, categoria lucr„rilor finan˛ate ∫i sumele acordate
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beneficiarul

Unitatea de asisten˛„ social„

Categoria lucr„rilor finan˛ate

Consiliul Local al Ora∫ului ™tei,
jude˛ul Bihor
Consiliul Jude˛ean Ia∫i

Centrul de zi pentru persoane
cu dizabilit„˛i — ™tei
Centrul de Óngrijire ∫i asisten˛„ —
H‚rl„u
Consiliul Local al Ora∫ului Bor∫a,
Centrul multifunc˛ional pentru
jude˛ul Maramure∫
persoane v‚rstnice — Bor∫a
Consiliul Local al Comunei ™uletea, Centrul de zi pentru copii din
jude˛ul Vaslui
familii dezavantajate — ™uletea
Consiliul Local al Ora∫ului B„beni,
Centrul de recuperare ∫i
jude˛ul V‚lcea
reabilitare neuropsihiatric„ —
B„beni
Consiliul Local al Comunei Lunge∫ti, Centrul de Óngrijire ∫i asisten˛„ —
jude˛ul V‚lcea
Lunge∫ti
Consiliul Local al Comunei M„ciuca, Centrul de recuperare ∫i
jude˛ul V‚lcea
reabilitare neuropsihiatric„ —
M„ciuca
Consiliul Local al Comunei Z„treni, Centrul de Óngrijire ∫i asisten˛„ —
jude˛ul V‚lcea
Z„treni

Repara˛ii ∫i amenaj„ri cl„diri

485.700

Repara˛ii ∫i amenaj„ri cl„diri

510.000

Repara˛ii ∫i amenaj„ri cl„diri

407.600

Repara˛ii ∫i amenaj„ri cl„diri

160.342

Repara˛ii ∫i amenaj„ri cl„diri

56.583

Repara˛ii ∫i amenaj„ri cl„diri

237.074

Repara˛ii ∫i amenaj„ri cl„diri

124.934

Repara˛ii ∫i amenaj„ri cl„diri

116.248

TOTAL:

DECIZII

ALE

Suma
— RON —

2.098.481

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind aprobarea componen˛ei nominale a Comisiei pentru managerii publici
Av‚nd Ón vedere art. 3 alin. (3) ∫i art. 21 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 56/2004 privind
crearea statutului special al func˛ionarului public denumit manager public, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 452/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i art. 62 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare
a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al func˛ionarului public denumit
manager public, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 783/2005,
˛in‚nd cont de propunerea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor transmis„ prin Adresa nr. 17.005 din
26 septembrie 2005,
Ón temeiul art. 12 alin. (2) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 alin. (4) din Normele metodologice de
aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al func˛ionarului public
denumit manager public, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 783/2005,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. — (1) Se aprob„ componen˛a nominal„ a
Comisiei pentru managerii publici prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
(2) Pe durata derul„rii proiectelor din domeniul reformei
func˛iei publice din administra˛ia public„, finan˛ate prin
programul PHARE, se aprob„ completarea componen˛ei
nominale prev„zute la alin. (1) cu 2 membri dintre cei
3 exper˛i din state ale Uniunii Europene, prev„zu˛i Ón anexa
nr. 2, conform nominaliz„rii f„cute de echipa de asisten˛„
tehnic„ a proiectului PHARE RO 551.03.01 îDezvoltarea
unui corp de manageri publici profesioni∫ti“.

Art. 2. — Un membru al Comisiei pentru managerii
publici, aflat Ón imposibilitatea de a participa la una dintre
∫edin˛ele acesteia, situa˛ie de natur„ a Ónc„lca cvorumul
minim de ∫edin˛„, poate da, Ón mod excep˛ional, mandat
personal de reprezentare unei alte persoane care Óndepline∫te
criteriile legale de eligibilitate ∫i care are acordul persoanei
juridice care a nominalizat membrul Ón cauz„.
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 461.
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ANEXA Nr. 1
COMPONENﬁA NOMINAL√

a Comisiei pentru managerii publici
Nr.
crt.

Numele ∫i prenumele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Elena Ciocan
Sorin Ioni˛„
Mihaela Cristina Cerchez
Cristian Bitea
Adrian Gorun
Mirela ™i˛oiu
Ion Gibescu
Florentina Gheorghe
Armenia Androniceanu
Marta Maria Rotaru
Teodor Victor Alistar
Cristian P‚rvulescu
Daniel Budurescu
Valer Suciu
Florian Costache
Marius Profiroiu
R„zvan Corne˛eanu

Institu˛ia/Structura pe care o reprezint„

Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Unitatea Central„ pentru Reforma Administra˛iei Publice
Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici
Institutul Na˛ional de Administra˛ie
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Ministerul Finan˛elor Publice
Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
Ministerul Integr„rii Europene
Cancelaria Primului-Ministru
Secretariatul General al Guvernului
Asocia˛ia Rom‚n„ pentru Transparen˛„ îTransparency International Romania“
Asocia˛ia Pro Democra˛ia
Federa˛ia Autorit„˛ilor Locale din Rom‚nia
Federa˛ia Na˛ional„ a Sindicatelor din Administra˛ia Public„ Local„
Patronatul Na˛ional Rom‚n
Asocia˛ia ™colilor ∫i Institutelor de Administra˛ie Public„
Ringier Rom‚nia — S.R.L.
ANEXA Nr. 2
TABEL

cu exper˛ii din state ale Uniunii Europene, nominaliza˛i pentru a face parte
din Comisia pentru managerii publici
Nr.
crt.

Numele ∫i prenumele

1.

Yvon Ollivier

2.
3.

Margaret Prythergch
Alastair Nicolson

Statut/Institu˛ia sau structura pe care o reprezint„

Inspectoratul General de Finan˛e — Ministerul Economiei, Finan˛elor ∫i Industriei,
Fran˛a
Consiliul de selec˛ie pentru func˛ia public„, Marea Britanie
Consultant independent pentru func˛ia public„, Marea Britanie
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Ion Agafi˛ei din func˛ia public„ de secretar general
al Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Av‚nd Ón vedere art. 67 din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitar-veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data prezentei decizii,
domnul Ion Agafi˛ei se elibereaz„ din func˛ia public„ de
secretar general al Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare

∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, de˛inut„ temporar Ón temeiul
Deciziei primului-ministru nr. 378/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 561 din 30 iunie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2005.
Nr. 465.
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR
DECIZIE
privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a brokerului de asigurare Societatea Comercial„
îSmart Asigur„ri“ — S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor, cu sediul social Ón municipiul Bucure∫ti, str. amiral Constantin B„lescu
nr. 18, sectorul 1, cod de Ónregistrare fiscal„ nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentat„ legal de pre∫edinte, Ón temeiul
art. 4 alin. (19), precum ∫i al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societ„˛ile de asigurare ∫i supravegherea
asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor, adoptat„ Ón ∫edin˛a din data de 18 august
2005, conform prevederilor art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón
cadrul c„reia a fost analizat„ documenta˛ia aferent„ Notei nr. 15.701 din 28 iulie 2005, s-a hot„r‚t retragerea autoriza˛iei
de func˛ionare a Societ„˛ii Comerciale îSmart Asigur„ri“ — S.R.L., cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Str. Jude˛ului nr. 17,
bl. 20, sc. B, ap. 38, sectorul 3, Ónregistrat„ la Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J40/6.206/2001, cod unic de
Ónregistrare nr. 14005814, reprezentat„ legal de domnul Gheorghe Kovacs, Ón calitate de administrator,
av‚ndu-se Ón vedere urm„toarele motive de drept ∫i de fapt:
Prin Decizia nr. 3.369 din 20 mai 2005 s-a dispus efectuarea unui control de fond asupra activit„˛ii desf„∫urate
de brokerul de asigurare Ón perioada 9 noiembrie 2001 — 20 mai 2005, conform Tematicii de control de fond nr. 14.380
din 31 martie 2005. Astfel, echipa de control a procedat la verificarea activit„˛ii societ„˛ii la sediul social al Societ„˛ii
Comerciale îTeaha Management Consulting“ — S.R.L. din Bucure∫ti, bd. Octavian Goga nr. 21, bl. M103, et. 6, ap. 58,
sectorul 3; verificarea a avut la baz„ documentele ∫i situa˛iile prezentate ∫i Óntocmite sub responsabilitatea reprezentan˛ilor
societ„˛ii, constat‚ndu-se urm„toarele:
1. Conform prevederilor art. 2 lit. b) coroborate cu prevederile art. 6 lit. a) din Normele privind autorizarea
brokerilor de asigurare ∫i/sau de reasigurare, puse Ón aplicare prin Ordinul pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor nr. 3.110/2004, brokerii de asigurare ∫i/sau de reasigurare autoriza˛i la data intr„rii Ón vigoare a prezentelor
norme aveau obliga˛ia ca p‚n„ la data de 30 iunie 2005 s„ aib„ un capital social v„rsat Ón form„ b„neasc„, a c„rui
valoare nu poate fi mai mic„ de 250 milioane lei.
Brokerul de asigurare nu s-a conformat prevederilor legale Ón vigoare, Ón sensul c„ p‚n„ la data de 30 iunie
2005 nu a majorat capitalul social v„rsat Ón limita minim„, Ónc„lc‚nd astfel prevederile art. 16 coroborate cu prevederile
art. 39 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i prevederile art. 2 lit. b)
coroborate cu art. 6 lit. a) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare ∫i/sau de reasigurare puse Ón aplicare
prin Ordinul pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor nr. 3.110/2004.
2. Societatea nu a avut Ón vigoare poli˛e de r„spundere civil„ profesional„ pentru perioadele 18 septembrie 2002 —
22 ianuarie 2003, 22 ianuarie 2004 — 2 iunie 2004 ∫i 30 martie 2005 — 20 mai 2005, Ónc„lc‚ndu-se astfel dispozi˛iile
art. 35 alin. (5) lit. c) ∫i f) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, coroborate cu dispozi˛iile
art. 2 lit. c) din Normele puse Ón aplicare prin Ordinul nr. 4/2001, modificat ∫i completat prin Ordinul pre∫edintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigur„rilor nr. 3.108/2003 (Ón vigoare la data s„v‚r∫irii faptei) ∫i ale art. 2 pct. c) din Normele privind
autorizarea brokerilor de asigurare ∫i/sau de reasigurare puse Ón aplicare prin Ordinul nr. 3.110/2004.
3. Œn perioada 1 ianuarie 2005 — 20 mai 2005 societatea nu a desf„∫urat activitate de brokeraj, iar contractele
Óncheiate cu societ„˛i de asigurare, Ón vigoare la data controlului, au fost reziliate.
4. Societatea nu a respectat prevederile art. 237 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicat„, Ón sensul c„
Óncep‚nd cu data de 31 ianuarie 2004 aceasta nu mai de˛ine sediu social.
5. Œncep‚nd cu data de 1 decembrie 2004 societatea nu mai are conducere executiv„.
6. Societatea nu a respectat prevederile art. 158 alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 31/1990, republicat„, Ón sensul c„
Ón perioada 2001—2004 activul net a fost Ón permanen˛„ sub 50% din valoarea capitalului social subscris ∫i v„rsat.
Pentru aceste motive, Ón temeiul art. 4 alin. (1) ∫i al art. 8 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (1) ∫i alin. (3)
lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Œn conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3)
lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se retrage autoriza˛ia de func˛ionare a brokerului
de asigurare Societatea Comercial„ îSmart Asigur„ri“ —
S.R.L., cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Str. Jude˛ului
nr. 17, bl. 20, sc. B, ap. 38, sectorul 3, Ónregistrat„ la
Oficiul registrului comer˛ului cu nr. J40/6.206/2001, cod unic
de Ónregistrare nr. 14005814, reprezentat„ legal de domnul
Gheorghe Kovacs, Ón calitate de administrator, ca urmare a
s„v‚r∫irii faptelor prev„zute Ón prezenta decizie, conform
prevederilor art. 39 alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 32/2000,

cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i la
cererea acestuia.
Art. 2. — Societ„˛ii Comerciale îSmart Asigur„ri“ — S.R.L.
i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desf„∫urarea
activit„˛ii de broker de asigurare Ón Rom‚nia, conform
prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale normelor date Ón aplicarea acesteia.
Art. 3. — Brokerul de asigurare are obliga˛ia s„ Ó∫i
notifice clien˛ii, Ón termen de 3 zile de la data primirii
prezentei decizii, Ón vederea efectu„rii pl„˛ii ratelor scadente
la contractele Ón curs de derulare direct la asiguratori,
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r„m‚n‚nd direct r„spunz„tor pentru Óndeplinirea obliga˛iilor
asumate prin contractele Ón vigoare, la data emiterii
prezentei decizii.

(2) Œn conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea
nr. 32/2000, pl‚ngerea adresat„ cur˛ii de apel nu suspend„
pe timpul solu˛ion„rii acesteia executarea deciziei emise de
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor.

Art. 4. — (1) Œmpotriva prezentei decizii, Societatea
Comercial„ îSmart Asigur„ri“ — S.R.L. poate face pl‚ngere
la curtea de apel, Ón termen de 30 de zile de la
comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea
nr. 32/2000 privind societ„˛ile de asigurare ∫i
supravegherea asigur„rilor.

Art. 5. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, conform prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Nicolae Eugen Cri∫an
Bucure∫ti, 30 august 2005.
Nr. 3.456.


RECTIFIC√RI

Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.045/2005 privind transmiterea unui imobil, aflat Ón domeniul
public al statului, din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i
Cultelor, pentru Arhiepiscopia Craiovei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 836 din
15 septembrie 2005, se face urm„toarea rectificare (care apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— Ón coloana Ónt‚i, Ón loc de: îLocalitatea G‚lta,...“ se va citi: îLocalitatea B‚lta,...“.


Œn Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 12/2005 privind pia˛a secundar„ a titlurilor de stat
administrat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 882 din
30 septembrie 2005, se face urm„toarea rectificare (care apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la art. 21 alin. (2), Ón loc de: î... Banca Na˛ional„ a Rom‚niei poate atrage calitatea de intermediar...” se
va citi: î... Banca Na˛ional„ a Rom‚niei poate retrage calitatea de intermediar...”.
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