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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) lit. a) ∫i alin. (5)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i
regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de
Mohamad Ibrahim Mustafa Salim Al Mahdi Ón Dosarul
nr. 417/RF/2005 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a
pentru conflicte de munc„, asigur„ri sociale, contencios
administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, personal,
Ónso˛it de traduc„tor autorizat, domnul Bassam Dalati, ∫i
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asistat de avocat, doamna Eugenia Cr‚ngariu. Se constat„
lipsa celeilalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost
legal Óndeplinit„.
Cauza afl‚ndu-se Ón stare de judecat„, Curtea acord„
cuv‚ntul reprezentantului autorului excep˛iei, care solicit„
admiterea acesteia, Óntruc‚t dispozi˛iile de lege criticate
contravin dreptului la un proces echitabil ∫i nu asigur„
accesul la dublul grad de jurisdic˛ie. De asemenea,
consider„ c„ prevederile art. 21 alin. (4) lit. a) ∫i alin. (5)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 sunt contrare ∫i
dispozi˛iilor art. 18 din Constitu˛ie, referitoare la protec˛ia
cet„˛enilor str„ini ∫i apatrizi, care include ∫i dreptul lor la
ap„rare; or, Ón practic„, termenul de 10 zile, stabilit de
textul criticat, nu poate fi respectat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii
de respingere ca neÓntemeiat„ a excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate. Precizeaz„ c„ accesul liber la justi˛ie
nu presupune existen˛a mai multor grade de jurisdic˛ie, iar
stabilirea acestora este atributul exclusiv al legiuitorului.
Apreciaz„ c„ termenul de 10 zile este Ón concordan˛„ cu
prevederile Conven˛iei pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale, care vizeaz„ celeritatea
procesului.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 21 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 417/RF/2005, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia
a VIII-a pentru conflicte de munc„, asigur„ri sociale,
contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 21 alin. (4) lit. a) ∫i alin. (5) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul
refugia˛ilor Ón Rom‚nia.
Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ de
Mohamad Ibrahim Mustafa Salim Al Mahdi Óntr-o cauz„
civil„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea recursului formulat
Ómpotriva sentin˛ei prin care Judec„toria Sectorului 5
Bucure∫ti a respins pl‚ngerea Ómpotriva hot„r‚rii Oficiului
Na˛ional pentru Refugia˛i de respingere a cererii de
acordare a statutului de refugiat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ textul de lege criticat
Óngr„de∫te exercitarea dreptului de liber acces la justi˛ie cu
privire la un al doilea grad de jurisdic˛ie, precum ∫i dreptul
la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un
termen rezonabil, f„r„ a exista vreunul dintre motivele
precizate Ón art. 53 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie.
Œn argumentarea acestor afirma˛ii arat„ c„ termenul de
10 zile, prev„zut de art. 21 alin. (4) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000, nu poate fi considerat un termen
rezonabil, Óntruc‚t înu ofer„ timpul material minim strict
necesar“ realiz„rii actului de justi˛ie îcu respectarea tuturor
garan˛iilor unui proces echitabil, inclusiv a dreptului la
ap„rare“. Œn acest sens arat„ c„ procedura accelerat„ de
solu˛ionare a cererilor de acordare a statutului de refugiat
presupune intervievarea petentului de c„tre instan˛a de
judecat„, cu asigurarea unui interpret, propunerea probelor
∫i administrarea acestora. Probele sunt reprezentate de

Ónscrisuri care atest„, pe de o parte, statutul personal al
petentului, care trebuie traduse, de regul„, Óntr-o form„
legalizat„, iar pe de alt„ parte, rela˛iile referitoare la
evolu˛ia situa˛iei din ˛ara de origine a acestuia, furnizate de
Consiliul Na˛ional Rom‚n pentru Refugia˛i. De aceea,
autorul excep˛iei apreciaz„ c„ termenul de 10 zile
îcontravine intervalului minim de timp rezonabil care este
necesar at‚t ap„r„rii, c‚t ∫i instan˛ei de judecat„ pentru a
solu˛iona pl‚ngerea cu administrarea tuturor probelor
necesare“. F„c‚nd o analogie cu tratamentul juridic de
care se bucur„ str„inii Ón materia procedurii privitoare la
ob˛inerea cet„˛eniei rom‚ne, apreciaz„ c„ Ón procedura de
acordare a unei forme de protec˛ie se impune Ónl„turarea
at‚t a alternativei procedurii accelerate, c‚t ∫i a restric˛iei
exercit„rii c„ii de atac a recursului. De asemenea,
consider„ c„ prin introducerea, Ón art. 19 alin. (2) lit. a)—d)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000, a unor criterii,
enumerate Ón mod limitativ, de apreciere a temeiniciei
cererilor se Óncalc„ principiul independen˛ei justi˛iei,
prev„zut de art. 124 alin. (3) din Constitu˛ie. Œn final, Ón
ceea ce prive∫te garantarea dublului grad de jurisdic˛ie,
autorul excep˛iei face referire ∫i la dispozi˛iile art. 20 din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 ∫i la cele
ale art. 2821 din Codul de procedur„ civil„.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a pentru conflicte
de munc„, asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i
fiscal apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate nu
este Óntemeiat„. Consider„ c„ textul de lege criticat nu
Óngr„de∫te accesul la justi˛ie, petentul av‚nd posibilitatea
s„ sesizeze instan˛a de judecat„ cu o pl‚ngere Ómpotriva
hot„r‚rii date asupra cererii sale, analizat„ Ón procedura
accelerat„. Limitarea accesului la mai multe grade de
jurisdic˛ie nu reprezint„ o Ónc„lcare a liberului acces la
justi˛ie, Óntruc‚t o instan˛„ a analizat sus˛inerile solicitantului
statutului de refugiat, care a beneficiat de un proces
echitabil, desf„∫urat Óntr-un termen rezonabil, f„r„
Ónc„lcarea dreptului la ap„rare.
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„. Arat„ c„ stabilirea regulilor de
desf„∫urare a procesului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti
este de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului, care poate
institui, Ón considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli
speciale de procedur„ at‚t Ón ceea ce prive∫te termenele
de solu˛ionare a cererilor, c‚t ∫i posibilitatea exercit„rii
c„ilor de atac Ómpotriva hot„r‚rilor pronun˛ate. Men˛ioneaz„
Ón acest sens Decizia Plenului Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 1/1994 ∫i Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 16/1999. Mai
arat„ c„ stabilirea termenului de 10 zile pentru solu˛ionarea
pl‚ngerii nu reprezint„ un impediment Ón deplina exercitare
a drepturilor de care pot beneficia str„inii care urmeaz„
procedura de acordare a unei forme de protec˛ie, îacest
termen fiind conceput s„ vin„ Ón sprijinul persoanelor care
solicit„ acordarea statutului de refugiat ∫i ale c„ror cauze
comport„ o urgen˛„ evident„, prin asigurarea unui proces
rapid“. Observ„ c„ Ón nici una dintre cauzele supuse
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judec„˛ii Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului cerin˛a
termenului rezonabil nu a fost interpretat„ Ón sensul
oblig„rii statelor de a asigura un proces mai lung, ci,
dimpotriv„, solu˛ia constant„ a fost aceea c„ îjusti˛ia nu
trebuie realizat„ cu Ónt‚rzieri de natur„ s„ Ói compromit„
eficacitatea ∫i credibilitatea“. Citeaz„ hot„r‚rile pronun˛ate
Ón cauzele Moreira de Azevedo Ómpotriva Portugaliei (1990)
∫i H. Ómpotriva Fran˛ei (1989). De asemenea, arat„ c„ nici
prevederile constitu˛ionale, nici cele ale Conven˛iei pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale nu
consacr„ expres sau implicit dreptul la dublul grad de
jurisdic˛ie, drept ce este recunoscut doar Ón materie penal„.
Consider„ c„ nu este Ónc„lcat dreptul la ap„rare ∫i nici nu
este restr‚ns exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i,
petentul bucur‚ndu-se de garan˛iile ∫i drepturile procesuale
prev„zute Ón art. 14 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„
c„ textele de lege criticate nu aduc atingere dispozi˛iilor
constitu˛ionale invocate de autorul excep˛iei. Precizeaz„ c„
prevederile art. 21 alin. (4) lit. a) ∫i alin. (5) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 înu Óngr„desc sub nici un aspect
posibilitatea p„r˛ilor de a se adresa justi˛iei pentru ap„rarea
drepturilor, libert„˛ilor ∫i intereselor lor legitime“. Petentul
are posibilitatea de a formula pl‚ngere Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti cu privire la hot„r‚rea pronun˛at„ de Oficiul
Na˛ional pentru Refugia˛i ∫i de a beneficia pe tot parcursul
acestei proceduri de toate garan˛iile necesare asigur„rii
unui proces echitabil. Men˛ioneaz„ Ón acest sens deciziile
Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 140/2005, nr. 389/2004 ∫i
nr. 389/2003. Apreciaz„ c„ nu este Óntemeiat„ nici critica
prin raportare la dispozi˛iile art. 24 din Constitu˛ie, Óntruc‚t
str„inul care solicit„ acordarea statutului de refugiat are
posibilitatea de a formula preten˛ii ∫i ap„r„ri. Arat„ c„
art. 14 ∫i 53 din Constitu˛ie nu au inciden˛„ Ón solu˛ionarea
cauzei.
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, punctul de vedere al
Guvernului ∫i al Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile autorului excep˛iei,
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. 21 alin. (4) lit. a) ∫i alin. (5) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul
refugia˛ilor Ón Rom‚nia, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, care
au urm„torul con˛inut:
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— Art. 21 alin. (4) lit. a) ∫i alin. (5): î(4) Instan˛a
solu˛ioneaz„ pl‚ngerea Ón termen de 10 zile ∫i pronun˛„ o
hot„r‚re motivat„, prin care:
a) respinge pl‚ngerea pentru cel pu˛in unul dintre motivele
prev„zute la art. 19 alin. (1); [...]
(5) Hot„r‚rea instan˛ei este definitiv„ ∫i irevocabil„.“
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia face trimitere ∫i
la prevederile art. 2 lit. a), b) ∫i c), ale art. 19 alin. (1)
lit. a) ∫i alin. (2) lit. a)—d) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000, Óns„ obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
este circumscris la dispozi˛iile art. 21 alin. (4) lit. a) ∫i
alin. (5) din ordonan˛„, a∫a cum Tribunalul Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a pentru conflicte de munc„, asigur„ri sociale,
contencios administrativ ∫i fiscal a precizat Ón Óncheierea de
sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale.
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
astfel cum a fost exprimat„ Ón fa˛a instan˛ei de judecat„,
textele de lege criticate contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale
ale art. 14 alin. (1), art. 21 alin. (1), (2) ∫i (3), art. 24 ∫i
ale art. 53. C‚t prive∫te invocarea art. 14 din Constitu˛ie,
Curtea observ„ c„, at‚t din motivarea excep˛iei, c‚t ∫i din
precizarea expres„ formulat„ Ón scris ∫i depus„ la dosarul
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón ∫edin˛a public„ din 15 septembrie
2005, rezult„ c„, Ón realitate, textele din Constitu˛ie la care
Ó∫i raporteaz„ autorul excep˛iei critica de neconstitu˛ionalitate sunt art. 18 alin. (1), art. 21 alin. (1), (2) ∫i
(3), art. 24 ∫i art. 53. Acestea au urm„torul cuprins:
— Art. 18 alin. (1): îCet„˛enii str„ini ∫i apatrizii care
locuiesc Ón Rom‚nia se bucur„ de protec˛ia general„ a
persoanelor ∫i a averilor, garantat„ de Constitu˛ie ∫i de alte
legi.“;
— Art. 21 alin. (1), (2) ∫i (3): î(1) Orice persoan„ se
poate adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor
∫i a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.
(3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea
cauzelor Óntr-un termen rezonabil.“;
— Art. 24: î(1) Dreptul la ap„rare este garantat.
(2) Œn tot cursul procesului, p„r˛ile au dreptul s„ fie asistate
de un avocat, ales sau numit din oficiu.“;
— 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.“
De asemenea, autorul excep˛iei invoc„ Ón sus˛inerea
acesteia ∫i art. 6 — îDreptul la un proces echitabil“ —
paragraful 1 ∫i art. 14 — îInterzicerea discrimin„rii“, ambele
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale.
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Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine:
O prim„ observa˛ie const„ Ón aceea c„ Ón urma
renumerot„rii ∫i republic„rii Ordonan˛ei Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón
Rom‚nia, Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, prevederile art. 21
alin. (4) lit. a) ∫i alin. (5), ce fac obiectul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, au c„p„tat con˛inutul fostului art. 20
alin. (4) lit. a) ∫i alin. (5) din ordonan˛„, Ón redactarea
anterioar„ republic„rii. Curtea constat„, de asemenea, c„
dispozi˛iile acestui din urm„ articol au mai format obiectul
controlului de constitu˛ionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 389
din 30 septembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.077 din 19 noiembrie 2004,
Curtea Constitu˛ional„, resping‚nd excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 20 alin. (4) lit. a) ∫i
alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind
statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, a re˛inut, Ón
esen˛„, urm„toarele: Ón leg„tur„ cu invocarea Ónc„lc„rii
dreptului la un proces echitabil, const‚nd Ón imposibilitatea
de a ataca la o instan˛„ superioar„ hot„r‚rea definitiv„ ∫i
irevocabil„ a instan˛ei de judecat„ care solu˛ioneaz„
pl‚ngerea, nici art. 21 din Constitu˛ie, nici art. 6 pct. 1 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale nu consacr„ expres sau implicit dreptul la
dublul grad de jurisdic˛ie, drept ce este recunoscut doar Ón
materie penal„. De asemenea, termenul de 10 zile, impus
de art. 21 alin. (4) lit. a) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000, pentru solu˛ionarea pl‚ngerii Ómpotriva
hot„r‚rii de respingere a cererii de acordare a statutului de
refugiat, înu este de natur„ s„ impieteze asupra
independen˛ei judec„torilor ∫i nu reprezint„ un impediment
Ón deplina exercitare a drepturilor de care pot beneficia
str„inii care urmeaz„ procedura de acordare a unei forme
de protec˛ie din partea statului rom‚n. Aceast„ protec˛ie
const„ Ón dreptul str„inului de a fi asistat de un avocat
sau de un reprezentant al organiza˛iilor neguvernamentale
Ón domeniul drepturilor omului, de a beneficia de serviciile
unui interpret, precum ∫i de toate celelalte garan˛ii

procesuale care dau con˛inut conceptului de proces
echitabil“. Œn plus, prin Decizia nr. 140 din 10 martie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 406
din 13 mai 2005, Curtea Constitu˛ional„ a constatat c„
termenul de 10 zile, stabilit de art. 21 alin. (4) lit. a) din
ordonan˛„, îse circumscrie condi˛iei termenului rezonabil,
a∫a cum apare acesta Ón interpretarea Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului. Astfel, observ„ c„ Ón nici una dintre
cauzele supuse judec„˛ii Cur˛ii de la Strasbourg aceast„
cerin˛„ nu a fost interpretat„ Ón sensul obliga˛iei statelor ∫i
a autorit„˛ilor de a asigura un proces mai lung. Din contr„,
solu˛ia constant„ a fost aceea c„ «justi˛ia nu trebuie
realizat„ cu Ónt‚rzieri de natur„ s„-i compromit„ eficacitatea
∫i credibilitatea», sens Ón care pot fi amintite hot„r‚rile
pronun˛ate Ón cauzele Moreira de Azevedo contra
Portugaliei (1990) ∫i H. contra Fran˛ei (1989)“.
De altfel, Ón jurispruden˛a sa constant„, Curtea
Constitu˛ional„ a statuat, cu valoare de principiu, c„
stabilirea regulilor de desf„∫urare a procesului Ón fa˛a
instan˛elor judec„tore∫ti este de competen˛a exclusiv„ a
legiuitorului, care poate institui, Ón considerarea unor situa˛ii
deosebite, reguli speciale de procedur„ at‚t Ón ceea ce
prive∫te termenele de solu˛ionare a cererilor, c‚t ∫i relativ
la posibilitatea exercit„rii c„ilor de atac Ómpotriva hot„r‚rilor
pronun˛ate.
Cele statuate prin deciziile men˛ionate Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t Ón spe˛„ nu au
fost aduse elemente noi care s„ justifice schimbarea
acestei jurispruden˛e a Cur˛ii Constitu˛ionale.
Curtea observ„ c„ nu poate fi re˛inut„ nici critica prin
raportare la prevederile art. 18 alin. (1) din Constitu˛ie,
dispozi˛iile art. 21 alin. (4) lit. a) ∫i alin. 5) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 neafect‚nd Ón nici un fel protec˛ia
general„ a persoanelor ∫i a propriet„˛ii, garantat„ str„inilor
∫i apatrizilor prin prevederile constitu˛ionale men˛ionate. De
asemenea, Curtea constat„ c„ textul de lege criticat nu
instituie restr‚ngeri ale exerci˛iului dreptului de acces liber
la justi˛ie, astfel Ónc‚t nu se poate re˛ine critica referitoare
la pretinsa Ónc„lcare a dispozi˛iilor art. 53 din Constitu˛ie.

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. 21 alin. (4) lit. a) ∫i alin. (5) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Mohamad Ibrahim Mustafa
Salim Al Mahdi Ón Dosarul nr. 417/RF/2005 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a pentru conflicte de munc„,
asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal.
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,
Valentina B„rb„˛eanu
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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea
∫i func˛ionarea Consiliului de onoare
al Ordinului Meritul Sportiv
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. III
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Regulamentul pentru organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul Sportiv, prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale
pentru Sport,
Florian Gheorghe
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.202.
ANEX√

REGULAMENT
pentru organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul Sportiv
Œn temeiul dispozi˛iilor Legii nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv ∫i Medalia Meritul Sportiv ∫i ale art. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 29/2000, se adopt„ prezentul
regulament.
Art. 1. — (1) Se constituie Consiliul de onoare al
Ordinului Meritul Sportiv, denumit Ón continuare consiliul de
onoare.
(2) Consiliul de onoare prev„zut la alin. (1) judec„ sub
aspect moral, Ón condi˛iile legii, faptele dezonorante care
aduc prejudicii morale membrilor Ordinului Meritul Sportiv,
altele dec‚t faptele penale sanc˛ionate cu o pedeaps„
privativ„ de libertate, prin hot„r‚re judec„toreasc„ r„mas„
definitiv„.
Art. 2. — (1) Consiliul de onoare este format din
5 membri, dup„ cum urmeaz„:
a) un membru ales din r‚ndul Ordinului Meritul Sportiv
clasa a III-a;
b) doi membri ale∫i din r‚ndul Ordinului Meritul Sportiv
clasa a II-a;
c) doi membri ale∫i din r‚ndul Ordinului Meritul Sportiv
clasa I.
(2) Pre∫edintele consiliului de onoare va fi, de regul„,
cel mai Ón v‚rst„ membru din clasa I.
(3) Œn cazul absen˛ei de la ∫edin˛a consiliului de onoare
a pre∫edintelui ales, membrii prezen˛i vor desemna ca
pre∫edinte, pentru ∫edin˛a respectiv„, pe cel mai Ón v‚rst„
dintre ace∫tia, av‚nd clasa cea mai Ónalt„.

Art. 3. — (1) Membrii consiliului de onoare sunt ale∫i
pentru un mandat de 5 ani, cu prilejul primei Óntruniri a
cavalerilor Ordinului Meritul Sportiv, ce va avea loc de ziua
ordinului.
(2) P‚n„ la alegerea consiliului de onoare potrivit
alin. (1), competen˛ele acestuia vor fi Óndeplinite de un
consiliu numit prin decret al Pre∫edintelui Rom‚niei pe o
perioad„ de 3 ani.
(3) La expirarea mandatului consiliului de onoare pot fi
reale∫i pentru un nou mandat cel mult trei dintre membrii
vechiului consiliu, dintre care cel pu˛in unul trebuie s„
provin„ din cele dou„ clase inferioare (clasa a III-a ∫i clasa
a II-a).
(4) Œn cazul decesului unui membru al consiliului de
onoare, num„rul membrilor se completeaz„ cu o persoan„
care face parte din aceea∫i clas„ a Ordinului Meritul Sportiv
cu cel decedat.
Art. 4. — (1) Consiliul de onoare judec„ ∫i faptele
persoanelor decorate cu Medalia Meritul Sportiv, prev„zute
la art. 1 alin. (2), situa˛ie Ón care Ón consiliul de onoare vor
fi coopta˛i ∫i doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de
vot deliberativ.
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(2) Nominalizarea celor dou„ persoane va fi f„cut„ prin
tragere la sor˛i dintre cei cu cea mai mare vechime Ón
distinc˛ia respectiv„.
Art. 5. — (1) Cavalerii Ordinului Meritul Sportiv pot
semnala consiliului de onoare fapte comise de al˛i membri
ai Ordinului Meritul Sportiv, considerate c„ aduc prejudicii
morale acestora.
(2) Ca urmare a sesiz„rii, dup„ Ón∫tiin˛area Cancelariei
Ordinelor se convoac„ consiliul de onoare ∫i persoana
Ónvinuit„, Ón termen de maximum 30 de zile de la sesizare.
Art. 6. — (1) Cavalerii Ordinului Meritul Sportiv pot
semnala Cancelariei Ordinelor atitudini ∫i fapte pe care le
consider„ dezonorante, comise de al˛i cavaleri ai ordinului,
care le aduc prejudicii morale ∫i ating demnitatea ∫i
onoarea ordinului.
(2) La primirea sesiz„rii Cancelaria Ordinelor va
convoca consiliul de onoare ∫i va invita persoana Ónvinuit„,
data ∫edin˛ei urm‚nd a avea loc Ón cel mult 45 de zile de
la data primirii sesiz„rii.
(3) Œn cazul Ón care persoana Ónvinuit„ nu se prezint„
la termenul fixat de Cancelaria Ordinelor, consiliul de
onoare o convoac„ la alt termen, dar nu mai mare de
15 zile de la prima convocare, iar Ón cazul neprezent„rii ∫i
a doua oar„, cazul va fi judecat Ón lips„.
(4) Consiliul de onoare adopt„ hot„r‚ri Ón prezen˛a
majorit„˛ii membrilor s„i.
(5) Consiliul de onoare delibereaz„ ∫i poate decide
imediat sau dup„ cercetarea cazului, Óns„ nu mai t‚rziu de
60 de zile de la prima Óntrunire.
Art. 7. — (1) Consiliul de onoare adopt„ hot„r‚ri cu
votul a cel pu˛in jum„tate plus unu din num„rul membrilor
s„i. Votul este secret.
(2) Hot„r‚rea consiliului de onoare, motivat„, se
comunic„ Cancelariei Ordinelor, cu propunerea de retragere
a decora˛iei sau de respingere a sesiz„rii, dup„ caz.

Art. 8. — Cancelaria Ordinelor ia act de hot„r‚rea
consiliului de onoare ∫i Ónainteaz„ Pre∫edintelui Rom‚niei,
spre aprobare, decretul privind retragerea ordinului sau a
medaliei respective.
Art. 9. — (1) Dup„ publicarea Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, a decretului de retragere a ordinului,
Cancelaria Ordinelor va solicita persoanei c„reia i s-a
retras decora˛ia s„ Ónapoieze Ónsemnul Ómpreun„ cu
brevetul respectiv, solicit‚nd pentru aceasta, dac„ este
cazul, ∫i sprijinul organelor de ordine.
(2) Cancelaria Ordinelor va comunica Ón scris membrilor
consiliului de onoare radierea din eviden˛a ordinului a
persoanei c„reia i s-a retras decora˛ia.
Art. 10. — (1) Cheltuielile necesare pentru desf„∫urarea
reuniunilor de lucru ale consiliilor de onoare (deplasare,
cazare, diurn„ etc.) vor fi suportate din bugetul institu˛iei
de resort (minister sau agen˛ie), care va asigura ∫i spa˛iul
de lucru necesar.
(2) Cancelaria Ordinelor va ˛ine, Óntr-un dosar special,
procesele-verbale pentru constituirea consiliului de onoare,
realegerea membrilor acestuia, sesiz„rile primite,
convoc„rile trimise, materialele ∫edin˛elor ∫i hot„r‚rile luate
Ón cadrul fiec„rei ∫edin˛e.
Art. 11. — (1) La reuniunile de lucru ale consiliului de
onoare poate participa f„r„ drept de vot, Ón calitate de ∫ef
al tuturor ordinelor, Pre∫edintele Rom‚niei.
(2) La reuniunile de lucru ale consiliului de onoare
particip„ f„r„ drept de vot Cancelarul Ordinelor sau alt„
persoan„ desemnat„ de acesta.
(3) Lucr„rile de secretariat ale consiliului de onoare se
asigur„ de Cancelaria Ordinelor.
Art. 12. — Dispozi˛iile prezentului regulament se
completeaz„ cu prevederile Legii nr. 29/2000 privind
sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAﬁIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
privind aprobarea graficului de desf„∫urare a examenelor de certificare/absolvire
a Ónv„˛„m‚ntului profesional, liceal filier„ tehnologic„ ∫i postliceal
Ón anul ∫colar 2005—2006
Av‚nd Ón vedere prevederile Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ graficul de desf„∫urare a examenului de
profesionale ale absolven˛ilor clasei a X-a — ∫coala de arte ∫i meserii
sesiunea iunie:
— Ónscrierea candida˛ilor:
— actualizarea listei candida˛ilor Ónscri∫i:
— desf„∫urarea ∫i sus˛inerea probei practice:
— afi∫area rezultatelor:

certificare a competen˛elor
— nivelul I de calificare —
22—31 mai 2006;
19—23 iunie 2006;
26—28 iunie 2006;
29 iunie 2006.
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Art. 2. — Se aprob„ graficul de desf„∫urare a examenului de certificare a competen˛elor
profesionale ale absolven˛ilor anului de completare — nivelul II de calificare — sesiunea iunieiulie:
— Ónscrierea candida˛ilor:
22—31 mai 2006;
— actualizarea listei candida˛ilor Ónscri∫i:
19—23 iunie 2006;
— desf„∫urarea ∫i sus˛inerea probei:
29 iunie—1 iulie 2006;
— afi∫area rezultatelor:
2 iulie 2006.
Art. 3. — Se aprob„ graficul de desf„∫urare a examenului de absolvire a Ónv„˛„m‚ntului
profesional — nivelul 1 de calificare, din cadrul programului îA doua ∫ans„“:
— Ónscrierea candida˛ilor:
23—31 ianuarie 2006;
— actualizarea listei candida˛ilor Ónscri∫i:
3 februarie 2006;
— sus˛inerea probei practice:
7—9 februarie 2006;
— afi∫area rezultatelor:
10 februarie 2006.
Art. 4. — Se aprob„ graficul de desf„∫urare a examenului de absolvire a Ónv„˛„m‚ntului
special:
— Ónscrierea candida˛ilor:
22—31 mai 2006;
— actualizarea listei candida˛ilor Ónscri∫i:
17—18 iunie 2006;
— desf„∫urarea probei practice:
19—20 iunie 2006;
— desf„∫urarea probei scrise:
21 iunie 2006;
— afi∫area rezultatelor la proba scris„
22 iunie 2006;
— depunerea ∫i solu˛ionarea contesta˛iilor la proba scris„:
22 iunie 2006;
— sus˛inerea proiectului:
23—24 iunie 2006;
— afi∫area rezultatelor finale:
26 iunie 2006.
Art. 5. — Se aprob„ graficul de desf„∫urare a examenului de absolvire la Ónv„˛„m‚ntul
postliceal — cursuri serale:
— Ónscrierea candida˛ilor:
16—20 ianuarie 2006;
— sus˛inerea examenelor de selec˛ie pentru unit„˛ile
de Ónv„˛„m‚nt particular f„r„ autorizare de Óncredere:
23—27 ianuarie 2006;
— actualizarea listei candida˛ilor Ónscri∫i:
28—29 ianuarie 2006;
— desf„∫urarea probei practice:
6—7 februarie 2006;
— desf„∫urarea probei scrise:
8 februarie 2006;
— afi∫area rezultatelor la proba scris„:
9 februarie 2006;
— depunerea ∫i solu˛ionarea contesta˛iilor la proba scris„:
9 februarie 2006;
— sus˛inerea proiectului:
10—11 februarie 2006;
— afi∫area rezultatelor finale:
13 februarie 2006.
Art. 6. — Se aprob„ graficul de desf„∫urare a examenului de absolvire la Ónv„˛„m‚ntul
postliceal — cursuri de zi:
— Ónscrierea candida˛ilor:
22—31 mai 2006;
— sus˛inerea examenelor de selec˛ie pentru unit„˛ile
de Ónv„˛„m‚nt particular f„r„ autorizare de Óncredere:
12—16 iunie 2006;
— actualizarea listei candida˛ilor Ónscri∫i:
12—16 iunie 2006;
— desf„∫urarea probei practice:
19—20 iunie 2006;
— desf„∫urarea probei scrise:
21 iunie 2006;
— afi∫area rezultatelor la proba scris„:
22 iunie 2006;
— depunerea ∫i solu˛ionarea contesta˛iilor la proba scris„:
22 iunie 2006;
— sus˛inerea proiectului:
23—24 iunie 2006;
— afi∫area rezultatelor finale:
26 iunie 2006.
Art. 7. — Se aprob„ graficul de desf„∫urare a examenului de absolvire la ∫coala postliceal„,
domeniul sanitar, specializarea îAsistent medical generalist“:
— Ónscrierea candida˛ilor:
31 iulie—4 august 2006;
— sus˛inerea examenelor de selec˛ie pentru unit„˛ile
de Ónv„˛„m‚nt particular f„r„ autorizare de Óncredere:
7—11 august 2006;
— desf„∫urarea probei practice:
14—17 august 2006;
— desf„∫urarea probei scrise:
18 august 2006;
— afi∫area rezultatelor la proba scris„:
19 august 2006;
— depunerea ∫i solu˛ionarea contesta˛iilor la proba scris„:
21—22 august 2006;
— sus˛inerea proiectului:
23—25 august 2006;
— afi∫area rezultatelor finale:
26 august 2006.
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Art. 8. — Se aprob„ graficul de desf„∫urare a examenului de
profesionale ale absolven˛ilor clasei a X-a — ∫coala de arte ∫i meserii
sesiunea august:
— Ónscrierea candida˛ilor:
— desf„∫urarea ∫i sus˛inerea probei practice:
— afi∫area rezultatelor:

certificare a competen˛elor
— nivelul I de calificare —
14—18 august 2006;
21–22 august 2006;
23 august 2006.

Art. 9. — Se aprob„ graficul de desf„∫urare a examenului de certificare a competen˛elor
profesionale ale absolven˛ilor anului de completare — nivelul II de calificare — sesiunea august:
— Ónscrierea candida˛ilor:
14–18 august 2006;
— sus˛inerea proiectului:
23—24 august 2006;
— afi∫area rezultatelor:
25 august 2006.
Art. 10. — Graficul examenului de certificare a competen˛elor profesionale pentru absolven˛ii
liceelor tehnologice se va elabora de fiecare unitate de Ónv„˛„m‚nt Ón perioada 2—31 mai 2006,
Ón conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii ∫i al ministrului muncii ∫i
solidarit„˛ii sociale nr. 4.330/534/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare ∫i desf„∫urare
a examenului pentru certificarea competen˛elor profesionale Ón Ónv„˛„m‚ntul liceal, filierele
tehnologic„ ∫i voca˛ional„.
Art. 11. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 12. — Direc˛ia general„ Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, Direc˛ia general„ Ónv„˛„m‚nt Ón limbile
minorit„˛ilor, Direc˛ia general„ buget-finan˛e, patrimoniu ∫i investi˛ii, Centrul Na˛ional de Dezvoltare
a Œnv„˛„m‚ntului Profesional ∫i Tehnic, inspectoratele ∫colare jude˛ene, respectiv al municipiului
Bucure∫ti, ∫i unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 5.051.
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