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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 464
din 20 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001
privind procedura soma˛iei de plat„
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judec„tor

™erban Viorel St„noiu
Aurelia Rusu
Valentina B„rb„˛eanu

— judec„tor
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001
privind procedura soma˛iei de plat„, excep˛ie ridicat„ de
Sanda Ionescu Ón Dosarul nr. 3.597/2005 al Judec„toriei
Sectorului 6 Bucure∫ti.
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La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de
care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza afl‚ndu-se Ón stare de judecat„, Curtea acord„
cuv‚ntul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ca neÓntemeiat„. Precizeaz„ c„ textul de lege criticat a mai
fost supus controlului de constitu˛ionalitate, Curtea
resping‚nd acea excep˛ie. Consider„ c„ nu au intervenit
elemente noi, de natur„ s„ conduc„ la reconsiderarea
solu˛iei pronun˛ate cu acel prilej.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 17 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 3.597/2005, Judec„toria Sectorului 6 Bucure∫ti a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„.
Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ de
Sanda Ionescu, Óntr-o cauz„ civil„ av‚nd ca obiect
emiterea unei soma˛ii de plat„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ textul de lege criticat contravine
dispozi˛iilor art. 21 alin. (2) din Constitu˛ie, care garanteaz„
accesul liber la justi˛ie, Óntruc‚t elimin„ posibilit„˛ile de
probare a netemeiniciei cererii formulate de creditor,
Ónc„lc‚nd astfel dreptul la ap„rare. De asemenea,
consider„ c„ art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001
Óngr„de∫te dreptul la un proces echitabil.
Judec„toria Sectorului 6 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Consider„ c„ textul de lege criticat nu Óncalc„ dreptul la
ap„rare al debitorului, Óntruc‚t procedura reglementat„ de
Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 este o procedur„
special„, derogatorie de la dreptul comun, caracterizat„ Ón
special prin celeritate. Precizeaz„ c„ limitarea mijloacelor
de prob„ doar la Ónscrisuri, completate cu explica˛ii ∫i
l„muriri date de p„r˛i, a fost determinat„ tocmai de
caracterul special al procedurii soma˛iei de plat„. Mai arat„
c„ aceast„ limitare îeste deopotriv„ valabil„ pentru ambele
p„r˛i, ele av‚nd condi˛ii identice pentru exercitarea dreptului
la ap„rare, f„r„ a se Ónc„lca prin aceasta egalitatea Ón
drepturi sau accesul liber la justi˛ie ∫i la un proces
echitabil“. Œn plus, debitorul nemul˛umit de solu˛ia
pronun˛at„ de judec„tor Ón cadrul procedurii soma˛iei de
plat„ îpoate formula cerere Ón anulare, care se
solu˛ioneaz„ de instan˛a competent„ pentru judecarea
fondului cauzei Ón prim„ instan˛„, iar rezolvarea definitiv„ a
litigiului se face dup„ normele dreptului comun, fiind
asigurate, astfel, toate cerin˛ele unui proces echitabil,
precum ∫i toate condi˛iile pentru exercitarea lui“. Pentru
aceste motive, consider„ c„ textul de lege criticat este Ón
acord ∫i cu prevederile art. 6 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
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„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Apreciaz„ c„ prevederile art. 6 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 îtrateaz„ Ón mod echitabil
∫i egal ambele p„r˛i Ón cauz„, oferind at‚t creditorului, c‚t
∫i debitorului posibilitatea s„-∫i sus˛in„ interesele pe baza
actelor depuse, precum ∫i prin explica˛ii ∫i l„muriri date
judec„torului“. Œn continuare arat„ c„ debitorul poate
formula cerere de anulare a ordonan˛ei judec„torului,
instan˛a competent„ urm‚nd s„ o judece Ón condi˛iile
exercit„rii drepturilor procesuale prev„zute de dreptul
comun. Aminte∫te ∫i jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón
materie, ∫i anume deciziile nr. 251/2004 ∫i nr. 29/2005.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ prevederile art. 6 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 sunt constitu˛ionale. Œn
opinia sa, textul de lege ce formeaz„ obiectul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate înu con˛ine norme contrare dreptului
p„r˛ilor interesate de a se adresa justi˛iei pentru ap„rarea
drepturilor, libert„˛ilor ∫i intereselor lor legitime, de a
beneficia de un proces echitabil, precum ∫i de judecarea
cauzei lor Óntr-un termen rezonabil“. Arat„ c„ îprin
Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 se reglementeaz„ o
procedur„ special„, simplificat„ ∫i accelerat„, derogatorie
de la normele generale ale procedurii civile, pentru a
asigura recuperarea Óntr-un termen c‚t mai scurt a
crean˛elor al c„ror caracter cert, lichid ∫i exigibil rezult„ din
Ónscrisuri, singurele dovezi care se administreaz„ Ón cadrul
acestei proceduri, Ón afar„ de l„muririle ∫i explica˛iile date
de p„r˛i“. Mai arat„ c„ îmijloacele procedurale puse la
Óndem‚na p„r˛ilor difer„ tocmai datorit„ caracterului special
al procedurii, iar p„r˛ile au oric‚nd deschis„ calea unei
ac˛iuni pe dreptul comun“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i 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
prevederile art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001
privind procedura soma˛iei de plat„, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 295/2002, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 380 din
5 iunie 2002. Ca urmare a modific„rilor ∫i complet„rilor
aduse Ordonan˛ei Guvernului nr. 5/2001 prin Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 142/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie
2002, aprobat„ la r‚ndul ei prin Legea nr. 5/2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 26
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din 20 ianuarie 2003, precum ∫i a rectific„rii publicate Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 492 din
23 august 2001, conform c„reia îÓn loc de «...soma˛ia de
plat„ c„tre creditor...» se va citi: «....soma˛ia de plat„ c„tre
debitor...»“, textul de lege criticat are urm„torul con˛inut:
— Art. 6: î(1) Dac„ nu a intervenit Ónchiderea dosarului Ón
condi˛iile art. 5, judec„torul va examina cererea pe baza
actelor depuse, precum ∫i a explica˛iilor ∫i l„muririlor p„r˛ilor,
ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.
(2) C‚nd Ón urma examin„rii prev„zute la alin. (1) constat„
c„ preten˛iile creditorului sunt justificate, judec„torul emite
ordonan˛a care va con˛ine soma˛ia de plat„ c„tre debitor,
precum ∫i termenul de plat„.
(3) Termenul de plat„ nu va fi mai mic de 10 zile ∫i nici nu
va dep„∫i 30 de zile. Judec„torul va putea stabili alt termen
potrivit Ón˛elegerii p„r˛ilor.
(4) Ordonan˛a se va Ónm‚na p„r˛ii prezente sau se va
comunica fiec„rei p„r˛i de Óndat„, prin scrisoare recomandat„
cu confirmare de primire.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
textul de lege criticat contravine dispozi˛iilor art. 21 alin. (2)
din Constitu˛ie, conform c„ruia nici o lege nu poate Óngr„di
nici unei persoane exercitarea dreptului de a se adresa
justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a
intereselor sale legitime. Din motivarea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate se poate deduce c„ autorul acesteia Ó∫i
raporteaz„ critica de neconstitu˛ionalitate ∫i la prevederile
art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie, referitor la dreptul la un
proces echitabil, ∫i la cele ale art. 24 alin. (1) din Legea
fundamental„, care garanteaz„ dreptul la ap„rare.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ a mai fost sesizat„ cu solu˛ionarea excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„.
Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 611
din 6 iulie 2004, Curtea Constitu˛ional„ a respins excep˛ia
ca neÓntemeiat„, prin raportare la acelea∫i prevederi
constitu˛ionale ca ∫i Ón prezenta cauz„. Cu acel prilej,
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Curtea a re˛inut c„ îOrdonan˛a Guvernului nr. 5/2001
reglementeaz„ o procedur„ special„, simplificat„ ∫i
accelerat„ pentru recuperarea crean˛elor al c„ror caracter
cert, lichid ∫i exigibil rezult„ din Ónscrisuri, singurele dovezi
care se administreaz„ Ón cadrul acestei proceduri Ón afar„
de l„muririle ∫i explica˛iile date de c„tre p„r˛i“. Conform
celor statuate de Curtea Constitu˛ional„ Ón Decizia nr. 434
din 18 noiembrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, îacest
caracter special al procedurii a determinat limitarea
mijloacelor de prob„, utilizabile Ón prima faz„, la Ónscrisuri,
completate de explica˛iile ∫i l„muririle date de p„r˛i“. Œn
ceea ce prive∫te pretinsa Ónc„lcare a dreptului de acces
liber la justi˛ie, Curtea a observat c„ îscopul emiterii
Ordonan˛ei Guvernului nr. 5/2001 a constat tocmai Ón
instituirea unei proceduri speciale ∫i accelerate, derogatorie
de la normele generale ale procedurii civile, pentru a
asigura recuperarea Óntr-un termen c‚t mai scurt a
crean˛elor“. De asemenea, prin Decizia nr. 447 din
26 octombrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2005, Curtea a
re˛inut c„ îŒntruc‚t ordonan˛a privind soma˛ia de plat„, ce
urmeaz„ a fi emis„ de judec„tor, se va referi doar la obliga˛ii
de plat„ a unor sume de bani rezultate din Ónscrisuri Ónsu∫ite de
p„r˛i, este justificat„ cerin˛a ca dovada acestora s„ se fac„ prin
Ónscrisuri. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre p„r˛i
urmeaz„ a fi rezolvate conform reglement„rilor din dreptul
comun. Limitarea este deopotriv„ valabil„ pentru ambele p„r˛i,
ele av‚nd condi˛ii identice pentru exercitarea dreptului la
ap„rare, f„r„ a se Ónc„lca prin aceasta egalitatea Ón drepturi
sau accesul liber la justi˛ie ∫i la un proces echitabil“.
Argumentele care au condus la pronun˛area solu˛iilor din
deciziile precizate Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón prezenta
cauz„, motiv pentru care excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001
privind procedura soma˛iei de plat„ va fi respins„ ca
neÓntemeiat„.

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 prevederilor art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura soma˛iei de plat„, excep˛ie ridicat„ de Sanda Ionescu Ón Dosarul nr. 3.597/2005 al Judec„toriei Sectorului 6
Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Valentina B„rb„˛eanu
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind m„surile ce se aplic„ ca urmare a suspiciunii influen˛ei aviare
Av‚nd Ón vedere situa˛ia epidemiologic„ interna˛ional„ a influen˛ei aviare ∫i suspiciunea de influen˛„ aviar„ pe
teritoriul Rom‚niei,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Pe teritoriul Rom‚niei se intensific„ ac˛iunile
de supraveghere a p„s„rilor s„lbatice ∫i domestice prin
examene clinice, anatomopatologice ∫i de laborator.
Art. 2. — (1) Ministerele care sunt reprezentate Ón
Comandamentul antiepizootic central au obliga˛ia s„
Óntreprind„ ac˛iunile specifice cu privire la m„surile de
prevenire ∫i combatere a virusului influen˛ei aviare.
(2) Ministerul S„n„t„˛ii are obliga˛ia s„ asigure stocurile
de medicamente necesare eventualelor tratamente curative
∫i vaccinul necesar vaccin„rii antigripale umane.
(3) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale au obliga˛ia
s„ asigure neutralizarea de∫eurilor de origine animal„.
Art. 3. — (1) Œn scopul diminu„rii riscului contactului
direct al omului cu sursele de infec˛ie ale influen˛ei aviare,
se interzice:
a) v‚narea exemplarelor din speciile prev„zute de Legea
fondului cinegetic ∫i a protec˛iei v‚natului nr. 103/1996,
republicat„, pe teritoriul Rezerva˛iei Biosferei îDelta Dun„rii“,
precum ∫i pe raza administrativ-teritorial„ a jude˛ului Tulcea
p‚n„ Ón momentul stingerii bolii;
b) v‚narea exemplarelor din speciile de p„s„ri prev„zute
Ón Legea nr. 103/1996, republicat„, pe Óntregul teritoriu al
˛„rii p‚n„ Ón momentul stingerii bolii.
(2) Œn condi˛iile apari˛iei suspiciunii influen˛ei aviare pe
raza administrativ-teritorial„ a unui jude˛, pre∫edintele

Comandamentului antiepizootic central interzice v‚n„toarea
exemplarelor din speciile de mamifere prev„zute de Legea
nr. 103/1996, republicat„, prin decizie, pe teritoriul jude˛ului
respectiv.
(3) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1) ∫i (2), Ón
scopul asigur„rii monitoriz„rii st„rii de s„n„tate a popula˛iei
de v‚nat, organele sanitare veterinare stabilesc ∫i solicit„
gestionarilor fondurilor de v‚n„toare Ómpu∫carea de
exemplare.
(4) Autorizarea Ómpu∫c„rii Ón condi˛iile alin. (3) se face
de c„tre gestionarii fondurilor de v‚n„toare la solicitarea
scris„ a organelor sanitare veterinare, Ómpu∫carea
realiz‚ndu-se exclusiv de personalul de specialitate al
gestionarilor fondurilor de v‚n„toare, Ón afara cotei de
recolt„.
Art. 4. — Nerespectarea obliga˛iilor prev„zute la art. 3
alin. (1) lit. a) ∫i b) constituie infrac˛iunea de braconaj la
v‚n„toare ∫i se pedepse∫te conform art. 35 alin. (1) lit. b)
din Legea fondului cinegetic ∫i a protec˛iei v‚natului
nr. 103/1996, republicat„.
Art. 5. — Sumele necesare asigur„rii derul„rii ac˛iunilor
de prevenire ∫i combatere a bolii, precum ∫i cele necesare
pentru acordarea de desp„gubiri se asigur„ din Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului ∫i se aprob„ prin
hot„r‚re a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
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
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 octombrie 2005.
Nr. 140.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului S„n„t„˛ii din Fondul de interven˛ie
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005,
pentru finan˛area unor m„suri de prevenire a riscului epidemiologic ∫i a Ómboln„virilor
Ón r‚ndul popula˛iei afectate de calamit„˛ile naturale produse de inunda˛ii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. b) 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 bugetului Ministerului
S„n„t„˛ii pe anul 2005, din Fondul de interven˛ie la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, cu suma de 25.000 mii lei (RON) la capitolul 58.01
îS„n„tate“, titlul 20 îCheltuieli materiale ∫i servicii“.
Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se utilizeaz„ pentru
finan˛area m„surilor de prevenire a riscului epidemiologic ∫i
a Ómboln„virilor Ón r‚ndul popula˛iei afectate de calamit„˛ile
naturale produse de inunda˛ii.
Art. 3. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
m„surilor prev„zute la art. 2 se suplimenteaz„ Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului cu suma de 25.000 mii
lei (RON) din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 4. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile ce decurg din aplicarea prezentei
hot„r‚ri Ón structura bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i
structura bugetului Ministerului S„n„t„˛ii pe anul 2005.
Art. 5. — Ministerul S„n„t„˛ii r„spunde de modul de
utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumelor
alocate potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri.
Art. 6. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal
de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul s„n„t„˛ii,
Virgil P„unescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.206.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i al Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005,
pentru m„surile ce trebuie s„ se aplice ca urmare a suspiciunii influen˛ei aviare Ón jude˛ul Tulcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 ∫i al
art. 26 alin. (6) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia

Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, cu
suma de 4.000 mii lei (RON), la capitolul 67.01 îAgricultur„
∫i silvicultur„“, titlul îSubven˛ii“.
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(2) Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale din Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, cu suma de 1.000 mii lei (RON), la
capitolul 67.01 îAgricultur„ ∫i silvicultur„“, titlul îTransferuri“,
alineatul îDesp„gubiri pentru animale sacrificate Ón vederea
prevenirii ∫i combaterii epizootiilor“.
(3) Pentru asigurarea fondurilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2)
se suplimenteaz„ Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului cu suma de 5.000 mii lei (RON) din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005.
(4) Fondurile prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se utilizeaz„
pentru m„suri de delimitare a difuz„rii bolii influen˛ei aviare
Ón teritoriu, pentru intensificarea supravegherii prin examene
serologice ∫i virusologice la p„s„rile domestice ∫i s„lbatice
din jude˛ul Tulcea ∫i jude˛ele limitrofe, precum ∫i pentru

plata desp„gubirilor acordate proprietarilor pentru animalele
t„iate, ucise sau altfel afectate.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorilor principali de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón structura
bugetului de stat, Ón volumul ∫i Ón structura bugetului
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, precum ∫i Ón volumul ∫i Ón structura bugetului
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe anul
2005.
Art. 3. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale r„spund de modul de
utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumelor
alocate potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
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
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 10 octombrie 2005.
Nr. 1.217.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind constituirea ∫i componen˛a Comandamentului antiepizootic central
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 26 alin. (5) 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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ constituirea Comandamentului
antiepizootic central, Ón componen˛a prev„zut„ Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Atribu˛iile ∫i r„spunderile Comandamentului
antiepizootic central sunt cele prev„zute de Ordonan˛a

Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitarveterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 215/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri
se
abrog„
Hot„r‚rea
Guvernului
nr. 1.004/2001 privind constituirea ∫i componen˛a

Comandamentului antiepizootic central, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 647 din
16 octombrie 2001.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
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
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Florin Bejan,
secretar de stat
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Iuliu Winkler,
ministru delegat pentru comer˛
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea

p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
p. Ministrul integr„rii europene,
Leonard Orban,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei

Bucure∫ti, 10 octombrie 2005.
Nr. 1.218.

ANEX√
COMPONENﬁA COMANDAMENTULUI ANTIEPIZOOTIC CENTRAL

Pre∫edinte
— ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
Vicepre∫edinte — pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor
Secretar
— directorul general al Direc˛iei generale sanitare veterinare din structura
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Membri:
— reprezentan˛i, cadre de conducere ale urm„toarelor ministere:
— Ministerul Integr„rii Europene
— Ministerul Finan˛elor Publice
— Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
— Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
— Ministerul Afacerilor Externe
— Ministerul S„n„t„˛ii
— Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
— Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
— Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
— Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
— Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
— Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
— Ministerul Justi˛iei
— Secretariatul General al Guvernului
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru acoperirea
cheltuielilor ocazionate de organizarea ∫i desf„∫urarea, Ón Rom‚nia,
Ón perioada 20—21 octombrie 2005, a unei ∫edin˛e comune a Guvernului Rom‚niei
∫i Guvernului Republicii Ungare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„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. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, cu suma de 550.000 lei (RON) la
capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul 20 îCheltuieli
materiale ∫i servicii“.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea ∫i
desf„∫urarea, Ón Rom‚nia, Ón perioada 20—21 octombrie
2005, a unei ∫edin˛e comune a Guvernului Rom‚niei ∫i
Guvernului Republicii Ungare.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat

∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Secretariatului General
al Guvernului pe anul 2005.
Art. 3. — (1) Secretariatul General al Guvernului
r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate cu
prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
(2) Limitele de cheltuieli privind organizarea ∫i
desf„∫urarea ac˛iunii prev„zute la art. 1 alin. (2) se aprob„
prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului.
Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal
de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 octombrie 2005.
Nr. 1.219.
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