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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 477
din 22 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 60 alin. (1)
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 60 alin. (1) din Legea
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
excep˛ie ridicat„ de Ioana Elisabeta Cantacuzino Ón Dosarul
nr. 829/2005 al Cur˛ii de Apel Ploie∫ti — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin
avocat, lipsesc celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de
citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul autorului excep˛iei consider„ c„
men˛inerea valabilit„˛ii Listei cuprinz‚nd monumentele,
ansamblurile ∫i siturile istorice, aprobat„ de Comisia
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Na˛ional„ a Monumentelor, Ansamblurilor ∫i Siturilor Istorice
Ón anii 1991—1992, este de natur„ a Ónc„lca prevederile
art. 21, 44 ∫i 51 din Constitu˛ie. Se consider„ c„, Ón acest
mod, este limitat nejustificat atributul de dispozi˛ie al
dreptului de proprietate. Totodat„, se apreciaz„ c„ sunt
Ónc„lcate prevederile art. 21 din Constitu˛ie, Óntruc‚t, prin
men˛inerea valabilit„˛ii listei Ón cauz„, proprietarii imobilelor
clasate ca monumente istorice nu au fost Ón m„sur„ s„
atace Ón contencios administrativ Ónscrierea efectuat„.
Autorul excep˛iei solicit„ constatarea neconstitu˛ionalit„˛ii
prevederilor art. 38 din Legea nr. 422/2001, care sunt
Óntr-o str‚ns„ leg„tur„ cu cele ale art. 60 alin. (1) din lege,
Óntruc‚t acestea, de∫i limiteaz„ dreptul de proprietate, au
fost adoptate printr-o lege ordinar„ ∫i nu printr-o lege
organic„. Œn consecin˛„, se solicit„ admiterea excep˛iei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca fiind
inadmisibil„, Ón temeiul art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale. Œn acest sens se apreciaz„ c„ dispozi˛iile
criticate au caracter tranzitoriu ∫i prelungesc efectele
aplic„rii listei Ón cauz„ pe o perioad„ de maximum 3 ani.
Or, prin intrarea Ón vigoare a Ordinului ministrului culturii ∫i
cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizat„, ∫i a Listei monumentelor
istorice disp„rute la 16 iunie 2004, prevederile art. 60
alin. (1) din Legea nr. 422/2001 ∫i-au Óncetat aplicabilitatea.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 13 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 829/2005, Curtea de Apel Ploie∫ti — Sec˛ia
civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 60 alin. (1) din
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, excep˛ie ridicat„ de Ioana Elisabeta Cantacuzino
Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea apelului Ómpotriva
sentin˛ei prin care a fost respins„ o ac˛iune pentru
constatarea nulit„˛ii absolute a unui contract de v‚nzarecump„rare Óncheiat la data de 4 septembrie 2003, cu
privire la un imobil clasificat monument istoric.
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia sus˛ine c„
dispozi˛iile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 Óncalc„
textele constitu˛ionale ale art. 20, ale art. 21 alin. (1)—(3),
ale art. 44 alin. (1) ∫i (2) teza Ónt‚i ∫i ale art. 51.
Totodat„, se consider„ c„ sunt Ónc„lcate ∫i prevederile
art. 6 pct. 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, precum ∫i ale art. 1
pct. 1 din Protocolul adi˛ional la conven˛ie.
Autorul excep˛iei consider„ c„ textul legal criticat,
men˛in‚nd, îÓn mod arbitrar ∫i nelegal“, calitatea de
monument istoric a unui imobil, realizeaz„, îpractic, o nou„
na˛ionalizare“, ceea ce este de natur„ a Ónc„lca prevederile
art. 44 din Constitu˛ie ∫i ale art. 1 pct. 1 din Protocolul
adi˛ional la conven˛ie. De asemenea, se apreciaz„ c„, de∫i
îLegea nr. 422/2001 prevede dreptul proprietarului
imobilului de a contesta ordinul ministrului de clasificare a
bunului“, dispozi˛iile legale criticate nu ofer„ proprietarilor
aceast„ posibilitate cu privire la monumentele Ónscrise Ón
lista aprobat„ Ón anii 1991—1992 ∫i, Ón consecin˛„, sunt
Ónc„lcate prevederile art. 21 ∫i 51 din Constitu˛ie, îcare
garanteaz„ accesul la justi˛ie ∫i dreptul de a formula cereri
pentru ap„rarea drepturilor proprii“.
De asemenea, astfel cum reiese din motivarea
excep˛iei, autorul acesteia consider„ c„ textul art. 60
alin. (1) din Legea nr. 422/2001 contravine ∫i prevederilor

art. 1 alin. (3), ale art. 11 alin. (2) ∫i (3), ale art. 12
alin. (4), ale art. 13 alin. (2) ∫i ale art. 15 alin. (2) din
aceea∫i lege.
Curtea de Apel Ploie∫ti — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„.
Œn argumentarea acestei opinii instan˛a arat„ c„ dispozi˛iile
legale criticate îreprezint„ norme juridice tranzitorii ∫i
prev„d prelungirea efectelor clas„rii stabilite Ón baza
Ordonan˛ei Guvernului nr. 27/1992 pe o perioad„ de
maximum 3 ani de la data intr„rii Ón vigoare a Legii
nr. 422/2001, respectiv p‚n„ la data de 24 iulie 2004“. De
asemenea, se apreciaz„ c„ îexisten˛a unei liste de clasare
a monumentelor istorice ∫i stabilirea unui regim special de
protejare a acestor bunuri imobile nu contravine dispozi˛iilor
art. 44 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, dimpotriv„, sunt Ón
concordan˛„ cu dispozi˛iile art. 44 alin. (7) din Constitu˛ie“.
Instan˛a consider„ c„ existen˛a unui drept de
preemp˛iune al statului, Ón cazul clas„rii unui bun Ón calitate
de monument istoric, nu poate fi considerat„ o Óngr„dire a
dreptului de proprietate. Totodat„, se arat„ c„ dispozi˛iile
legale criticate nu Óncalc„ prevederile art. 1 pct. 1 din
Protocolul adi˛ional la conven˛ie, av‚nd Ón vedere c„
îpct. 2 al aceluia∫i articol recunoa∫te statelor dreptul de a
reglementa prin lege folosin˛a bunurilor conform interesului
general“.
Œn opinia instan˛ei, nu sunt Ónc„lcate nici dispozi˛iile
art. 21 ∫i ale art. 51 alin. (1) din Constitu˛ie ∫i nici cele
ale art. 6 pct. 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, Óntruc‚t îproprietarii
bunurilor declarate ca monumente istorice pot solicita
Ministerului Culturii declasarea bunului, iar Ón ipoteza unui
r„spuns negativ, pot contesta acest refuz Ón justi˛ie,
conform procedurii contenciosului administrativ“.
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
a dispozi˛iilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 este
neÓntemeiat„, av‚nd Ón vedere faptul c„ îlegiuitorul este
Óndrituit s„ reglementeze diferitele aspecte legate [de
dreptul de proprietate] Ón concordan˛„ cu interesul na˛ional,
legisla˛ia european„ tras‚nd doar reguli ∫i principii
generale“. Œn ceea ce prive∫te posibilitatea legiuitorului de a
stabili con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate,
Guvernul invoc„ deciziile Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 127 din
16 noiembrie 1994 ∫i nr. 564 din 16 decembrie 2004.
Se apreciaz„ c„ prevederile legale criticate nu Óncalc„
principiul constitu˛ional al liberului acces la justi˛ie, ci
exprim„ îdoar op˛iunea legiuitorului de a stabili reguli
speciale [...], ceea ce Ónseamn„ c„ o persoan„ Ó∫i poate
valorifica dreptul de proprietate, dar numai Ón anumite
condi˛ii stabilite de legiuitor“. Guvernul arat„ c„ îtextul
art. 60 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 nu Óngr„de∫te
dreptul de dispozi˛ie al proprietarului [...], un astfel de
proprietar poate cere declasarea bunului ∫i poate urma
procedura contenciosului administrativ Ón cazul unui r„spuns
negativ“. Totodat„, se apreciaz„ c„ prevederile criticate nu
contravin textului art. 51 din Constitu˛ie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„. Œn sus˛inerea
acestui punct de vedere se arat„ c„ îdispozi˛iile legale
criticate nu Óngr„desc sub nici un aspect liberul acces la
justi˛ie ∫i nici dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil, la
solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil, ace∫tia
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beneficiind de toate garan˛iile procesuale“. Avocatul
Poporului apreciaz„ c„ textul art. 60 alin. (1) din Legea
nr. 422/2001 nu opereaz„ un transfer de proprietate ∫i, Ón
consecin˛„, înu aduce atingere dreptului de proprietate al
persoanelor fizice“.
Totodat„, se consider„ c„ textul legal criticat înu
con˛ine norme contrare dreptului cet„˛enilor de a se adresa
autorit„˛ilor publice prin peti˛ii formulate numai Ón numele
semnatarilor“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
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 p„r˛ii prezente ∫i ale
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea 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), 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. 60 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001,
care au urm„torul cuprins: î(1) Lista cuprinz‚nd
monumentele, ansamblurile ∫i siturile istorice, aprobat„ de
Comisia Na˛ional„ a Monumentelor, Ansamblurilor ∫i Siturilor
Istorice Ón anii 1991—1992, r„m‚ne Ón vigoare ∫i produce
efecte ca atare timp de maximum 3 ani de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi, perioad„ Ón care aceasta va fi
actualizat„ potrivit art. 3, 7 ∫i 21.“
Textele constitu˛ionale invocate, Ón mod expres, Ón
sus˛inerea excep˛iei sunt cele ale art. 20, ale art. 21
alin. (1)—(3), ale art. 44 alin. (1) ∫i (2) teza Ónt‚i ∫i ale
art. 51. Este de re˛inut faptul c„, de∫i autorul excep˛iei
invoc„ Ón sus˛inerea acesteia Óntregul text al art. 51 din
Constitu˛ie, Ón realitate, astfel cum rezult„ din motivarea
criticii de neconstitu˛ionalitate, aceasta se refer„ numai la
prevederile art. 51 alin. (1) din Constitu˛ie. Aceste texte
constitu˛ionale au urm„torul cuprins:
— Art. 20: î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile
∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón
concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu
pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.
(2) Dac„ exist„ neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au prioritate
reglement„rile interna˛ionale, cu excep˛ia cazului Ón care
Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai favorabile.“;
— Art. 21 alin. (1)—(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. 44 alin. (1) ∫i (2) teza Ónt‚i: î(1) Dreptul de
proprietate, precum ∫i crean˛ele asupra statului, sunt
garantate. Con˛inutul ∫i limitele acestor drepturi sunt stabilite
de lege.
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(2) Proprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod
egal de lege, indiferent de titular [...].“;
— Art. 51 alin. (1): îCet„˛enii au dreptul s„ se adreseze
autorit„˛ilor publice prin peti˛ii formulate numai Ón numele
semnatarilor.“
Totodat„, Ón sus˛inerea criticii de neconstitu˛ionalitate,
sunt invocate ∫i prevederile art. 6 pct. 1 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, precum ∫i ale art. 1 paragraful 1 din Primul
protocol adi˛ional la conven˛ie, care au urm„torul cuprins:
— Art. 6 pct. 1 din Conven˛ie: î1. Orice persoan„ are
dreptul la judecarea Ón mod echitabil, Ón mod public ∫i Óntr-un
termen rezonabil a cauzei sale, de c„tre o instan˛„
independent„ ∫i impar˛ial„, instituit„ de lege, care va hot„rÓ fie
asupra Ónc„lc„rii drepturilor ∫i obliga˛iilor sale cu caracter civil,
fie asupra temeiniciei oric„rei acuza˛ii Ón materie penal„
Óndreptate Ómpotriva sa. Hot„r‚rea trebuie s„ fie pronun˛at„ Ón
mod public, dar accesul Ón sala de ∫edin˛„ poate fi interzis
presei ∫i publicului pe Óntreaga durat„ a procesului sau a unei
p„r˛i a acestuia Ón interesul moralit„˛ii, al ordinii publice ori al
securit„˛ii na˛ionale Óntr-o societate democratic„, atunci c‚nd
interesele minorilor sau protec˛ia vie˛ii private a p„r˛ilor la
proces o impun, sau Ón m„sura considerat„ absolut necesar„
de c„tre instan˛„ atunci c‚nd, Ón Ómprejur„ri speciale,
publicitatea ar fi de natur„ s„ aduc„ atingere intereselor
justi˛iei.“;
— Art. 1 paragraful 1 din Primul protocol adi˛ional la
conven˛ie: îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale
dreptului interna˛ional.“
Œn esen˛„, autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
sus˛ine c„ men˛inerea Ón vigoare a Listei cuprinz‚nd
monumentele, ansamblurile ∫i siturile istorice, aprobat„ de
Comisia Na˛ional„ a Monumentelor, Ansamblurilor ∫i
Siturilor Istorice Ón anii 1991—1992, este de natur„ a
contraveni at‚t prevederilor art. 21 alin. (1)—(3), ale art. 44
alin. (1) ∫i (2) teza Ónt‚i ∫i ale art. 51 alin. (1) din
Constitu˛ie, c‚t ∫i celor ale art. 6 pct. 1 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, respectiv ale art. 1 paragraful 1 din Primul
protocol adi˛ional la conven˛ie.
Curtea observ„ c„ textul legal criticat face parte din
titlul VII — Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale — al Legii
nr. 422/2001, fiind o norm„ juridic„ tranzitorie cu aplicare
limitat„ Ón timp, potrivit art. 66 alin. (1) din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„ pentru
elaborarea actelor normative, republicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004. Astfel,
dispozi˛iile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 prev„d
prelungirea efectelor clas„rii stabilite Ón baza Ordonan˛ei
Guvernului nr. 27/1992 pe o perioad„ de maximum 3 ani
de la data intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 422/2001, respectiv
p‚n„ la data de 24 iulie 2004.
Totodat„, Curtea observ„ c„, anterior sesiz„rii sale, Ón
baza dispozi˛iilor art. 60 alin. (1) din lege, a fost emis
Ordinul ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.314/2004 privind
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizat„, ∫i a
Listei monumentelor istorice disp„rute, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 646 din 16 iulie 2004,
list„ care cuprinde ∫i monumentele istorice clasate ca atare
prin Lista cuprinz‚nd monumentele, ansamblurile ∫i siturile
istorice, aprobat„ de Comisia Na˛ional„ a Monumentelor,
Ansamblurilor ∫i Siturilor Istorice Ón anii 1991—1992.
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Œn consecin˛„, potrivit art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea
nr. 47/1992, Curtea constat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„ este inadmisibil„, Óntruc‚t textul legal criticat nu mai este
Ón vigoare, acesta Óncet‚ndu-∫i efectele la data de 16 iulie 2004,

c‚nd a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei Ordinul
nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice,
actualizat„, ∫i a Listei monumentelor istorice disp„rute, emis de
ministrul culturii ∫i cultelor.

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 ca fiind inadmisibil„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 60 alin. (1) din Legea
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, excep˛ie ridicat„ de Ioana Elisabeta Cantacuzino Ón Dosarul
nr. 829/2005 al Cur˛ii de Apel Ploie∫ti — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Benke Károly

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti
la 21 februarie 2005 ∫i 22 iunie 2005 ∫i la Zagreb la 27 iunie 2005 ∫i 25 august 2005
Óntre Guvernul Rom‚niei, prin Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, la Acordul de Ómprumut
(Proiectul privind reabilitarea drumurilor — etapa a II-a) dintre Rom‚nia
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele ∫i al art. 3 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 23/1997 pentru ratificarea Acordului de Ómprumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor — etapa a II-a)
dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997, aprobat„ prin
Legea nr. 184/1997, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Amendamentul convenit prin
schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti la 21 februarie 2005
∫i 22 iunie 2005 ∫i la Zagreb la 27 iunie 2005 ∫i 25 august
2005 Óntre Guvernul Rom‚niei, prin Ministerul Finan˛elor
Publice, ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare, la Acordul de Ómprumut (Proiectul privind

reabilitarea drumurilor — etapa a II-a) dintre Rom‚nia ∫i Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la
Washington D.C. la 1 iulie 1997, ratificat prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 23/1997, aprobat„ prin Legea nr. 184/1997, cu
modific„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr 1.167.
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ROM¬NIA
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat
Grupul B„ncii Mondiale
Biroul zonal pentru Europa de Sud ∫i Central„
Trg. J.K. Kennedya 6b
Zagreb, Croa˛ia
HR — 1000
Fax: 3851 2357 200

Bucure∫ti,
21 februarie 2005

Œn aten˛ia domnului Anand Seth, director
Unitatea de ˛ar„ pentru Europa de Sud ∫i Central„ ∫i zona Asia Central„
Copie c„tre: Doamna Doina Visa, ofi˛er de proiect
Referitor la: Modul de finan˛are a cheltuielilor ce urmeaz„ a fi f„cute p‚n„ la data limit„ de tragere a sumelor din Ómprumut
(30 septembrie 2005)
Stimate domn,
Referitor la Proiectul privind reabilitarea drumurilor — etapa a II-a (Acord de Ómprumut nr. 4.178 — RO), dorim s„ v„
inform„m cu privire la solicitarea transmis„ de Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
(CNADNR), cu privire la:
— modificarea modalit„˛ii de finan˛are a cheltuielilor ce urmeaz„ a fi efectuate p‚n„ la data limit„ de tragere a sumelor din
Ómprumut (30 septembrie 2005), Ónsemn‚nd c„ respectivele cheltuieli efectuate p‚n„ la aceast„ dat„ (exclusiv taxe) se vor finan˛a Ón
propor˛ie de 100% din sumele Ómprumutului. Cheltuielile ce urmeaz„ a fi f„cute ulterior acestei date se vor finan˛a din contribu˛ia
Guvernului Rom‚niei aferent„ acestui Ómprumut. Œn consecin˛„, coloana referitoare la î% din cheltuielile care urmeaz„ s„ fie finan˛ate“
din anexa nr. 1 se modific„ conform tabelului anexat;
— solicitarea privind acordul B„ncii referitor la tragerea unor sume pe parcursul unei perioade extinse (maximum 4 luni)
peste data limit„ de tragere (30 septembrie 2005), pentru bunuri, lucr„ri ∫i servicii furnizate p‚n„ la data limit„ de tragere.
CNADNR a informat Ministerul Finan˛elor Publice despre faptul c„ articolele mai sus men˛ionate au fost discutate ∫i acceptate,
Ón principiu, de c„tre ofi˛erii de proiect ai B„ncii.
Prin urmare, v„ rug„m s„ ave˛i amabilitatea de a ne transmite amendamentul la Acordul de Ómprumut nr. 4.178 — RO
(Proiectul privind reabilitarea drumurilor — etapa a II-a) — îFluidizarea traficului pe DN1 Óntre km 8+100 ∫i 17+100 ∫i Centura rutier„
Ón zona de nord a municipiului Bucure∫ti“.
Cu stim„,
Drago∫ Neac∫u,
secretar de stat
ANEXA Nr. 1
la acord
Suma alocat„ din Ómprumut
(Exprimat„ Ón dolari S.U.A.)

Categoria

(1) Lucr„ri Ón cadrul p„r˛ii B a Proiectului
(2) Bunuri Ón cadrul p„r˛ilor B ∫i C ale Proiectului

(3) Servicii de consultan˛„ Ón cadrul p„r˛ilor
B ∫i C ale Proiectului
(4) Costuri suplimentare de operare
(5) Nealocate
TOTAL:

127.282.427,55
15.787.033,89

6.230.538,56

%
din cheltuielile care urmeaz„ s„ fie finan˛ate

100% din cheltuielile externe
cheltuielile locale
100% din cheltuielile externe
cheltuielile locale (costul franco
din cheltuielile locale pentru
achizi˛ionate pe plan local
100%

∫i 100% din
∫i 100% din
uzin„) ∫i 80%
alte articole

700.000
0,00
150.000.000,00

ROM¬NIA
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat
Grupul B„ncii Mondiale
Biroul zonal pentru Europa de Sud ∫i Central„
Trg. J. K. Kennedya 6b
Zagreb, Croa˛ia
HR — 1000
Fax: 3851 2357 200

Bucure∫ti,
22 iunie 2005

Œn aten˛ia domnului Anand Seth, director
Unitatea de ˛ar„ pentru Europa de Sud ∫i Central„ ∫i zona Asia Central„
Copie c„tre: Domnul Qwaise Saadat, director de ˛ar„
Doamna Doina Visa, ofi˛er de proiect
Referitor la: Amendamentul la Acordul de Ómprumut nr. 4.178—RO (Proiect privind reabilitarea drumurilor — etapa a II-a) —
extinderea datei limit„ de tragere ∫i cre∫terea procentului de finan˛are
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Stimate domn,
Referitor la Proiectul privind reabilitarea drumurilor — etapa a II-a (Acord de Ómprumut nr. 4.178—RO) ∫i drept consecin˛„ a
ultimei discu˛ii cu reprezentan˛ii Misiunii B„ncii Mondiale din 18—28 aprilie 2005, v„ rug„m s„ ave˛i amabilitatea de a v„ exprima
acordul cu urm„toarele modific„ri:
— cre∫terea procentului de finan˛are din Ómprumutul extern (exclusiv TVA) de la 60% la 100%;
— extinderea datei limit„ de tragere a sumelor din Ómprumut de la data de 30 septembrie 2005 la data de 30 iunie 2006.
Lu‚nd Ón considerare faptul c„ aprobarea prezentului amendament a fost condi˛ionat„ de Óncheierea de c„tre Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. (CNADNR — S.A.) a Protocolului cu beneficiarii re˛elei de utilit„˛i, v„
Ónaint„m anexat scrisoarea datat„ 15 iunie 2005 transmis„ de c„tre CNADNR — S.A. Ministerului Finan˛elor Publice (MFP) ∫i
Protocolul.
Men˛ion„m c„ scopul amendamentului a fost deja discutat ∫i agreat, Ón principiu, cu reprezentan˛ii BIRD.
Av‚nd Ón vedere urgen˛a elabor„rii acestui amendament Ón scopul bunei realiz„ri a Proiectului, v„ rug„m s„ transmite˛i acest
document Ministerului Finan˛elor Publice, Ón form„ oficial„.
Cu stim„,
Drago∫ Neac∫u,
secretar de stat
Banca Mondial„
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
Asocia˛ia pentru Dezvoltare Interna˛ional„
27 iunie 2005
Excelen˛ei Sale Domnului Ionel Popescu
Ministerul Finan˛elor Publice
Bucure∫ti, Rom‚nia
Stimate domnule Popescu,
Proiectul privind reabilitarea drumurilor (Acord de Ómprumut nr. 4.178—RO)
Notificarea Œmprumutatului cu privire la data limit„ de tragere
Ca urmare a scrisorii dumneavoastr„ din data de 22 iunie 2005, prin care solicita˛i B„ncii Interna˛ionale pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare (Banca) s„ extind„ data limit„ de tragere pentru proiectul mai sus men˛ionat, am pl„cerea s„ v„ informez c„ Banca a
stabilit data de 30 iunie 2006 ca termen limit„ pentru scopurile sec˛iunii 2.03 a Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banc„, datat
1 iulie 1997.
Anand K. Seth,
director de ˛ar„,
Unitatea de ˛ar„ pentru Europa de Sud ∫i Central„
Zona Europa ∫i Asia Central„
Copii c„tre:
Excelen˛a Sa Gheorghe Dobre
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Bucure∫ti, Rom‚nia
Domnul Drago∫ Neac∫u
Secretar de stat, Ministerul Finan˛elor Publice
Domnul Septimiu Buza∫u
Secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Domnul ™tefan Petrescu
Director general, Ministerul Finan˛elor Publice
Bucure∫ti, Rom‚nia
Domnul Aurel B„lu˛
Director general, Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
Bucure∫ti, Rom‚nia
Doamna Liliana Barna,
Director general, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Bucure∫ti, Rom‚nia
Domnul Adrianus Melkert
Director executiv, Banca Mondial„
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Banca Mondial„
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
Asocia˛ia pentru Dezvoltare Interna˛ional„
Biroul zonal pentru Europa de Sud ∫i Central„
Trg. J. F. Kennedya 6b
HR-1000 Zagreb, Croa˛ia
Tel.:(385)+ 235-7222
Fax: (385) 1 235-7293
25 august 2005
Excelen˛ei Sale
Domnului Sebastian Vl„descu
Ministerul Finan˛elor Publice
Bucure∫ti, Rom‚nia
Stimate domnule ministru Vl„descu:
Referitor la: Proiectul privind reabilitarea drumurilor, etapa a II-a (Acord de Ómprumut nr. 4.178—RO)
Notificarea Œmprumutatului cu privire la realocarea sumelor Ómprumutului
Am primit scrisoarea datat„ 21 februarie 2005 din partea domnului Drago∫ Neac∫u, secretar de stat la Ministerul Finan˛elor
Publice, prin care Banca este solicitat„ s„ modifice procentul de tragere a sumelor din Ómprumutul mai sus men˛ionat, de la 60% la
100%, cu referire la perioada aferent„ Ómprumutului r„mas pentru finan˛area lucr„rilor de drumuri Ón lucru, p‚n„ la data limit„ de
tragere a sumelor din Ómprumut programat„ la 30 septembrie 2005.
Consecutiv acordului asupra parametrilor financiari de ˛ar„ pentru Rom‚nia, care a intrat Ón vigoare la 15 iulie 2005, ne face
pl„cere s„ confirm„m faptul c„ Banca agreeaz„ aceast„ solicitare ∫i, al„turat, modific„ procentul de tragere a sumelor din Ómprumut,
dup„ cum s-a stabilit Ón paragraful 1 din anexa nr. 1 la Acordul de Ómprumut dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Banca Interna˛ional„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, datat 1 iulie 1997.
Sumele alocate diferitelor categorii din anexa nr. 1 la Acordul de Ómprumut r„m‚n acelea∫i, numai procentul aferent
cheltuielilor care urmeaz„ s„ fie finan˛ate din sumele Ómprumutului se va modifica Ón cadrul categoriei (1) îLucr„ri Ón cadrul p„r˛ii B a
Proiectului“ ∫i Ón cadrul categoriei (2) îBunuri Ón cadrul p„r˛ilor B ∫i C ale Proiectului“, dup„ cum urmeaz„:
Suma alocat„ din Ómprumut
(Exprimat„ Ón dolari S.U.A.)

Categoria

(1) Lucr„ri Ón cadrul p„r˛ii B a Proiectului

127.282.427,55

(2) Bunuri Ón cadrul p„r˛ilor B ∫i C ale Proiectului

15.787.033,89

(3) Servicii de consultan˛„ Ón cadrul p„r˛ilor B ∫i C ale Proiectului
(4) Costuri suplimentare de operare
(5) Nealocate

6.230.538,56
700.000
0,00

% din cheltuielile care urmeaz„ s„ fie finan˛ate

100% din cheltuielile externe ∫i 100% din
cheltuielile locale, pentru lucr„rile de la data de
1 martie 2005 p‚n„ la data limit„ de tragere a
sumelor din Ómprumut, 30 iunie 2006
100% din cheltuielile externe ∫i 100% din
cheltuielile locale (costul franco uzin„) ∫i 100%
din cheltuielile locale pentru alte articole
achizi˛ionate pe plan local
100%
100%
-

150.000.000,00

TOTAL:

Cu sinceritate,
Anand K. Seth,
director
Unitatea de ˛ar„ pentru Europa de Sud ∫i Central„
Zona Europa ∫i Asia central„
Copii c„tre:
Excelen˛a Sa Gheorghe Dobre
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
Bucure∫ti, Rom‚nia
Domnul Drago∫ Neac∫u
secretar de stat, Ministerul Finan˛elor Publice
Bucure∫ti, Rom‚nia
Domnul Septimiu Buza∫u
secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Domnul Aurel B„lu˛
Director general, Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
Bucure∫ti, Rom‚nia
Domnul ™tefan Petrescu
Director general, Ministerul Finan˛elor Publice
Bucure∫ti, Rom‚nia
Doamna Liliana Barna
Director general, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Bucure∫ti, Rom‚nia
Doamna Alexandra Stan
Director, Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
Bucure∫ti, Rom‚nia
Domnul Adrianus Melkert
Director executiv, Banca Mondial„
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REPUBLIC√RI
O R D O N A N ﬁ A G U V E R N U L U I Nr. 66/1997*)
privind regimul investi˛iilor str„ine Ón Rom‚nia, realizate prin cump„rarea de titluri de stat
Art. 1. — Œn Ón˛elesul prezentei ordonan˛e, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) titluri de stat — Ónscrisuri care constituie datoria
public„ a Rom‚niei, sub form„ de bonuri, certificate de
trezorerie ∫i alte instrumente cu scaden˛e de un an sau
p‚n„ la un an, obliga˛iuni ∫i alte instrumente cu scaden˛e
mai mari de un an, constituind Ómprumuturile statului, Ón
moneda na˛ional„ ∫i/sau Ón valut„, pe termen scurt, mediu
∫i lung;
b) investi˛ie de portofoliu — dob‚ndirea de titluri de stat
de pe pie˛ele organizate ale titlurilor de stat de c„tre o
persoan„ fizic„ sau juridic„ nerezident„, prin intermediari
autoriza˛i Ón opera˛iuni cu titluri de stat;
c) investitori nereziden˛i — persoane fizice sau juridice
nerezidente care investesc Ón Rom‚nia Ón titluri de stat;
d) intermediari autoriza˛i Ón opera˛iunile cu titluri de stat pe
pia˛a primar„ — b„nci, societ„˛i de valori mobiliare sau alte
institu˛ii autorizate de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei s„
participe pe pia˛a primar„ a titlurilor de stat.
Art. 2. — (1) Investitorii nereziden˛i pot achizi˛iona titluri
de stat de pe pia˛a primar„ prin intermediari autoriza˛i Ón
opera˛iuni cu titluri de stat pe pia˛a primar„, Ón condi˛iile
stabilite de Ministerul Finan˛elor Publice, cu avizul prealabil
al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ∫i Ón conformitate cu
reglement„rile Ón vigoare privind tranzac˛iile cu titluri de
stat.
(2) Tranzac˛ionarea titlurilor de stat pe pia˛a secundar„
poate fi efectuat„ de persoanele nerezidente prin
intermediari autoriza˛i de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei Ón
opera˛iuni cu titluri de stat.
(3) Participarea investitorilor nereziden˛i pe pia˛a titlurilor
de stat este autorizat„ prin prospectul de emisiune.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice va indica, prin
ordin al ministrului, acele serii de titluri de stat deschise
particip„rii investitorilor nereziden˛i.
Art. 4. — Dreptul de proprietate ∫i tranzac˛iile cu titluri
de stat sunt eviden˛iate prin Ónregistr„rile efectuate Ón

conformitate cu reglement„rile Ón vigoare privind tranzac˛iile
cu titluri de stat.
Art. 5. — (1) Opera˛iunile de repatriere a capitalului
investit ∫i a veniturilor realizate Ón urma investi˛iei de
portofoliu ob˛inute prin cump„rarea de titluri de stat se pot
efectua Óncep‚nd cu data decont„rii tranzac˛iei.
(2) Tranzac˛iile valutare cu privire la investi˛iile str„ine Ón
titluri de stat se vor supune reglement„rilor privind
efectuarea opera˛iunilor valutare elaborate de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei.
Art. 6. — Repatrierea investi˛iei de portofoliu efectuate,
a veniturilor realizate din tranzac˛iile cu titluri de stat se
efectueaz„ Ón valut„ convertibil„, este liber„ ∫i nu face
obiectul impozit„rii Ón Rom‚nia.
NOT√:

Reproducem mai jos art. II—IV din Legea nr. 792/2001,
care nu sunt Óncorporate Ón textul republicat al Ordonan˛ei
Guvernului nr. 66/1997.
îArt. II. — Referirile la titlurile de stat din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investi˛iilor
str„ine Ón Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, se elimin„.
Art. III. — Opera˛iunile cu titluri de stat emise de
Ministerul Finan˛elor Publice p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare
a Ordonan˛ei Guvernului nr. 131 din 31 august 1998, al
c„ror termen de scaden˛„ se Ómpline∫te dup„ aceast„ dat„,
sunt supuse prevederilor legale Ón vigoare la data emiterii
lor.
Art. IV. — Ordonan˛a Guvernului nr. 131 din 31 august
1998 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 66/1997
privind regimul investi˛iilor str„ine Ón Rom‚nia, realizate prin
cump„rarea de titluri de stat, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, se
abrog„.“

*) Republicat„ Ón temeiul art. V din Legea nr. 792/2001 pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investi˛iilor str„ine
Ón Rom‚nia, realizate prin cump„rarea de titluri de stat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 23 din 16 ianuarie 2002, d‚ndu-se
textelor o nou„ numerotare.
Ordonan˛a Guvernului nr. 66/1997 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, ∫i, ulterior adopt„rii,
a mai fost modificat„ prin Ordonan˛a Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investi˛iilor str„ine Ón
Rom‚nia, realizate prin cump„rarea de titluri de stat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, respins„ prin
Legea nr. 761/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 23 din 16 ianuarie 2002.
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