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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind instituirea sistemului de certificate de import ∫i de export pentru produse agricole
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
CAPITOLUL I
Obiective
Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementeaz„ instituirea
sistemului de certificate de import ∫i de export pentru
produse agricole, care constituie autorizare ∫i d„ na∫tere
unei obliga˛ii, respectiv de a importa sau de a exporta sub
certificat, cu excep˛ia cazurilor de for˛„ major„, cantitatea
specificat„ de produse sau de m„rfuri men˛ionate.
(2) Prezenta lege modific„ art. 3 din Legea nr. 1/2004
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de
Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

(3) Opera˛iunile de import ∫i de export cu produse
agricole se efectueaz„ Ón baza certificatului de import sau
a certificatului de export.
(4) Produsele agricole pentru care se elibereaz„
certificate de import ∫i de export se stabilesc prin hot„r‚re
a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu avizul Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului ∫i al Ministerului Finan˛elor
Publice.
Art. 2. — Œn sensul prezentei legi, termenii ∫i expresiile
de mai jos se definesc astfel:
a) autoritate competent„ — Agen˛ia de Pl„˛i ∫i
Interven˛ie pentru Agricultur„;
b) extras — documentul emis Ón baza unui certificat de
import sau de export existent, av‚nd aceea∫i for˛„ juridic„
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ca ∫i certificatul dup„ care a fost emis ∫i fiind eliberat
pentru cantit„˛i mai mici dec‚t cele prev„zute pe certificat;
c) opera˛iuni de natur„ necomercial„ — introducerea sau
scoaterea Ón/din teritoriul vamal al Rom‚niei de bunuri fie
de c„tre persoane fizice, fie de c„tre persoane juridice, Ón
afara activit„˛ii de comer˛ exterior, Ón condi˛iile prev„zute de
reglement„rile vamale.
CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare a certificatelor
Art. 3. — (1) Produsele agricole care sunt supuse
prelucr„rii Ón cadrul opera˛iunilor de perfec˛ionare activ„,
astfel cum este definit„ la art. 111 din Legea nr. 141/1997
privind Codul vamal al Rom‚niei, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, fac obiectul emiterii de certificate de
import.
(2) La exportul produselor compensatoare, a∫a cum
sunt definite la art. 111 din Legea nr. 141/1997, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulteioare, rezultate Ón urma unei
opera˛iuni de perfec˛ionare activ„ prev„zute la alin. (1),
este necesar certificat de export, cu excep˛ia cazului Ón
care produsul compensator rezultat nu este supus regimului
de emitere a certificatelor la export.
Art. 4. — (1) Nu se elibereaz„ certificat pentru
opera˛iuni de natur„ necomercial„ sau c‚nd cantit„˛ile
specificate nu dep„∫esc o cantitate maxim„ prestabilit„.
(2) Lista produselor ∫i cantit„˛ilor maxime din acestea,
care pot fi importate sau exportate f„r„ a fi necesar„
eliberarea unui certificat, va fi aprobat„ prin hot„r‚re a
Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale, cu avizul Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului ∫i al Ministerului Finan˛elor Publice.
(3) Nu se elibereaz„ certificat de export pentru
produsele agricole expediate de persoanele fizice autorizate
Ón condi˛iile legii, Ón scopul distribuirii acestora ca ajutor
umanitar, c‚nd sunt Óndeplinite cumulativ urm„toarele
condi˛ii:
a) nu se solicit„ plata unei prime de export Ón cazul Ón
care produsele respective beneficiaz„ de o asemenea
facilitate; men˛iunea îf„r„ prim„“ se va Ónscrie Ón declara˛ia
vamal„ de export;
b) expedierile sunt ocazionale ∫i includ produse variate
care nu dep„∫esc cantitatea de 30 tone/mijloc de transport;
c) autoritatea competent„ are dovezi suficiente asupra
destina˛iei ∫i/sau folosin˛ei produselor ∫i asupra desf„∫ur„rii
corespunz„toare a opera˛iunii.
Art. 5. — Nu se elibereaz„ certificate pentru produsele
importate care au statut de bunuri returnate.
Art. 6. — (1) Certificatul de export nu este necesar Ón
cazul reexportului dac„, la momentul accept„rii declara˛iei
de reexport pentru un produs, exportatorul prezint„ dovada
c„ pentru marfa Ón cauz„ exist„ o decizie favorabil„ privind
returnarea contravalorii taxelor vamale de import, pentru
produsul respectiv.
(2) Certificatul de export este necesar Ón cazul
reexportului, dac„ produsul Ón cauz„ este supus sistemului
de certificate de export ∫i dac„ declara˛ia de reexport este
acceptat„ de autorit„˛ile competente Ónainte de adoptarea

unei decizii privind returnarea taxelor vamale de import; Ón
acest caz, primele de export nu sunt permise.
CAPITOLUL III
Aria de aplicare a certificatelor ∫i extraselor
Art. 7. — (1) Certificatul de import sau de export
reprezint„ documentul care autorizeaz„ efectuarea
opera˛iunii de import sau de export. Certificatul d„ na∫tere
obliga˛iei de˛in„torului de a importa sau de a exporta Ón
perioada de valabilitate cantitatea specificat„ pe certificat
din produsele respective, cu excep˛ia cazurilor de for˛„
major„.
(2) Œn cazul Ón care produsul pentru care s-a emis
certificatul beneficiaz„ ∫i de o prim„ de export, atunci
certificatul de export determin„ ∫i dreptul posesorului de a
primi prima de export.
Art. 8. — (1) Eliberarea certificatului de import sau de
export d„ na∫tere obliga˛iei de a importa sau de a exporta
produsul care face obiectul certificatului Ón ˛ara sau Ón
grupul de ˛„ri specificat Ón certificat, Ón cantit„˛ile aprobate.
(2) Œn cazul Ón care obliga˛ia de a importa sau de a
exporta nu a fost Óndeplinit„, garan˛ia se re˛ine Ón
conformitate cu prevederile legii privind instituirea sistemului
de garan˛ii pentru importul ∫i exportul produselor agricole.
Art. 9. — (1) Œn cazul Ón care cantitatea efectiv
importat„ sau exportat„ este mai mare cu nu mai mult de
5% fa˛„ de cantitatea Ónscris„ Ón certificat, cantitatea
respectiv„ se consider„ a fi importat„ sau exportat„ Ón
cadrul certificatului.
(2) Œn cazul Ón care cantitatea efectiv importat„ sau
exportat„ este mai mic„ cu nu mai mult de 5% fa˛„ de
cantitatea Ónscris„ Ón certificat, obliga˛ia de a importa sau
de a exporta se consider„ Óndeplinit„.
Art. 10. — Œn cazul Ón care cantitatea Ónscris„ Ón
certificat este un num„r cu zecimale, rezultatul calculului
pragului de 5% va fi rotunjit Ón plus la primul num„r Óntreg,
iar Ón cazul animalelor, la num„rul Óntreg de capete.
Art. 11. — Œn cazul Ón care un certificat de import sau
de export se utilizeaz„ Ón prima zi lucr„toare care urmeaz„
ultimei zile a termenului de valabilitate, se consider„ c„
certificatul a fost utilizat Ón ultima zi a termenului de
valabilitate Ónscris pe certificat.
Art. 12. — (1) Obliga˛iile care deriv„ dintr-un certificat
nu sunt transferabile.
(2) Drepturile care deriv„ dintr-un certificat pot fi
transferate de c„tre titularul certificatului Ón cadrul
termenului de valabilitate; transferul poate fi f„cut Ón
favoarea unui singur beneficiar pentru fiecare certificat sau
extras al acestuia.
(3) Pot face obiectul transferului numai drepturile
aferente cantit„˛ilor care nu au fost importate sau
exportate.
(4) Beneficiarul unui transfer men˛ionat la alin. (2) nu
poate transfera drepturile sale c„tre ter˛e persoane, ci
numai c„tre titularul ini˛ial, iar Ón aceste cazuri autoritatea
competent„ Ónscrie pe certificatul de import sau de export
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urm„toarea men˛iune: îdrepturi transferate titularului ini˛ial la
data de ...“.
(5) Transferul drepturilor se face numai cu aprobarea
autorit„˛ii competente, care Ónscrie pe certificat sau pe
extras, dup„ caz, numele ∫i adresa beneficiarului
transferului sau formula men˛ionat„ la alin. (4), precum ∫i
data la care s-a f„cut men˛iunea, certificat„ prin ∫tampil„.
(6) Transferul drepturilor este valabil de la data Ónscrierii
pe certificat a men˛iunilor prev„zute la alin. (4) ∫i (5).
Art. 13. — Certificatele eliberate de autoritatea
competent„ sunt valabile numai pe teritoriul Rom‚niei.
CAPITOLUL IV
Cererea pentru eliberarea certificatelor
Art. 14. — Cererile pentru eliberarea sau retragerea
certificatelor se prezint„ de c„tre operatorul economic la
autoritatea competent„ ∫i sunt acceptate de aceasta dac„
sunt respectate condi˛iile prev„zute Ón normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 15. — (1) Cererile pentru eliberarea certificatelor,
care con˛in alte condi˛ii dec‚t cele stipulate Ón prezenta
lege se resping.
(2) Cererile pentru eliberarea certificatelor sunt acceptate
numai Ón cazul Ón care se face dovada constituirii unei
garan˛ii Ón favoarea autorit„˛ii competente, Ón condi˛iile
stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei
legi.
(3) Garan˛iile aferente importului ∫i exportului de
produse agricole sunt reglementate prin lege.
Art. 16. — (1) Cererile pentru eliberarea certificatelor de
import sau de export, care sunt transmise Ón vederea
derul„rii unei opera˛iuni de ajutor umanitar, a∫a cum este
aceasta definit„ la art. 10 alin. (4) din Acordul privind
agricultura, Óncheiat Ón cadrul Rundei Uruguay, ale c„rei
rezultate au fost aprobate prin Legea nr. 133/1994 pentru
ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea
Organiza˛iei Mondiale de Comer˛, a Acordului interna˛ional
privind carnea de bovin„ ∫i a Acordului interna˛ional privind
produsele lactate, Óncheiate la Marrakech la 15 aprilie
1994, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 360 din 27 decembrie 1994, con˛in men˛iunea îCertificat
GATT — ajutor alimentar“.
(2) Certificatul ob˛inut se utilizeaz„ numai pentru
opera˛iunea umanitar„ pentru care a fost emis.
Art. 17. — (1) Formularele-tip privind cererea pentru
eliberarea certificatelor, precum certificatele ∫i extrasele din
acestea se stabilesc Ón normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
(2) Formularele se completeaz„ conform instruc˛iunilor
prev„zute Ón normele metodologice de aplicare a prezentei
legi.
Art. 18. — Certificatele se Óntocmesc Ón dou„
exemplare, din care primul, denumit exemplarul titularului ∫i
marcat nr. 1, se elibereaz„ solicitantului, iar al doilea,
denumit exemplarul autorit„˛ii competente ∫i marcat nr. 2,
se re˛ine de c„tre autoritatea competent„.
Art. 19. — (1) Extrasele aferente unui certificat se emit
de c„tre autoritatea competent„, la solicitarea titularului
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certificatului sau a beneficiarului transferului de drepturi. Œn
vederea eliber„rii unui extras, solicitantul trebuie s„
prezinte autorit„˛ii competente exemplarul nr. 1 al
certificatului.
(2) Extrasele se elibereaz„ Ón dou„ exemplare: primul,
denumit exemplarul titularului, inscrip˛ionat cu nr. 1, se
pred„ solicitantului, iar cel de-al doilea, denumit exemplarul
autorit„˛ii competente, se inscrip˛ioneaz„ cu nr. 2 ∫i se
re˛ine de c„tre autoritatea competent„.
(3) Autoritatea competent„ men˛ioneaz„ pe exemplarul
nr. 1 al certificatului cantitatea aferent„ extrasului, la care
se adaug„ toleran˛a acceptat„; cuv‚ntul extras va fi
men˛ionat l‚ng„ cantitatea Ónscris„ pe exemplarul nr. 1 al
certificatului.
(4) Nu mai pot fi emise noi extrase din extrasul unui
certificat.
(5) Exemplarul nr. 1 al extrasului, care a fost utilizat
sau care a expirat, se returneaz„ autorit„˛ii competente,
Ómpreun„ cu exemplarul nr. 1 al certificatului aferent, astfel
Ónc‚t autoritatea competent„ s„ poat„ face modificarea
necesar„ a cantit„˛ilor Ónscrise Ón certificat.
Art. 20. — (1) Œn scopul calcul„rii termenului de
valabilitate, certificatele se consider„ eliberate Ón ziua
depunerii cererii pentru eliberarea certificatului, ziua
respectiv„ fiind inclus„ Ón calculul termenului de valabilitate.
Certificatele nu pot fi utilizate dec‚t dup„ emiterea lor
efectiv„.
(2) Œn condi˛iile prev„zute Ón normele metodologice de
aplicare a prezentei legi, autoritatea competent„ poate
decide ca termenul de valabilitate al certificatelor s„
Ónceap„ Ón ziua Ón care acestea au fost emise efectiv, caz
Ón care ziua emiterii se ia Ón considerare la calculul
termenului de valabilitate.
CAPITOLUL V
Utilizarea certificatelor
Art. 21. — Exemplarul nr. 1 al certificatului se remite Ón
scopul efectu„rii men˛iunilor necesare biroului vamal care a
acceptat, Ón cazul certificatului de import, declara˛ia vamal„
de import, iar Ón cazul certificatului de export, declara˛ia
vamal„ de export.
Art. 22. — Biroul vamal competent Ónscrie pe
exemplarul nr. 1 al certificatului cantitatea net„ a m„rfurilor,
Ónscris„ Ón declara˛ia vamal„, pentru care s-a acordat
liberul de vam„, ∫i Ól Ónapoiaz„ operatorului economic.
Art. 23. — (1) Informa˛iile Ónscrise pe certificat sau pe
extras nu pot fi modificate dup„ eliberarea acestora dec‚t
de c„tre autoritatea competent„.
(2) Œn cazul Ón care este pus„ la Óndoial„ acurate˛ea
informa˛iilor de pe certificat sau de pe extras, acesta
trebuie returnat autorit„˛ii competente de c„tre titular sau
de c„tre biroul vamal.
(3) Dac„ autoritatea competent„ consider„ necesar„
efectuarea unei rectific„ri, atunci certificatul respectiv
Ómpreun„ cu toate extrasele emise Ón baza acestuia se
retrag, se anulez„ ∫i se emit altele noi Ón aceea∫i zi; noile
certificate sau extrase poart„ men˛iunea îcertificat corectat
la data de...“, respectiv îextras corectat la data de...“, ∫i se
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Ónscriu pe acestea toate men˛iunile existente pe
documentele ini˛iale.
(4) Œn cazul Ón care nu este necesar„ efectuarea de
rectific„ri, Ón conformitate cu prevederile alin. (2) ∫i (3),
autoritatea competent„ Ónscrie pe certificat sau pe extras
men˛iunea îverificat la data de...“, conform prevederilor
art. 22, ∫i aplic„ ∫tampila.
Art. 24. — (1) La cererea autorit„˛ii competente, titularul
este obligat s„ returneze certificatul ∫i extrasele aferente.
(2) Œn cazul Ón care un document care face obiectul
prevederilor art. 22 este re˛inut de autoritatea competent„,
aceasta elibereaz„, la cererea expres„ a titularului de
certificat, un document care s„ dovedeasc„ acest fapt.
CAPITOLUL VI
Pierderea certificatelor
Art. 25. — (1) La cererea titularului certificatului sau a
beneficiarului transferului de drepturi, autoritatea competent„
elibereaz„ un certificat sau extras Ónlocuitor al certificatului
ori al extrasului care a fost pierdut, cu respectarea
prevederilor alin. (2).
(2) Autoritatea competent„ poate refuza eliberarea
certificatului sau a extrasului Ónlocuitor, dac„ solicitantul nu
a f„cut dovada c„ a luat toate m„surile necesare astfel
Ónc‚t s„ Ómpiedice pierderea certificatului sau extrasului
original.
(3) Certificatul sau extrasul Ónlocuitor con˛ine acelea∫i
informa˛ii ∫i men˛iuni ca ∫i documentul pe care Ól
Ónlocuie∫te ∫i se elibereaz„ pentru o cantitate de produse
egal„ cu cantitatea neexportat„ prev„zut„ Ón certificat.
(4) Solicitan˛ii trebuie s„ men˛ioneze aceast„ cantitate Ón
scris. Œn cazul Ón care cantitatea men˛ionat„ de solicitant
este mai mare dec‚t cea care reiese din informa˛iile
autorit„˛ii competente, cantitatea care se Ónscrie Ón
certificatul sau Ón extrasul Ónlocuitor va fi cea confirmat„ de
autoritatea competent„.
(5) Œn cazul Ón care certificatul sau extrasul Ónlocuitor al
unui certificat ori extras original este pierdut, nu se
elibereaz„ un nou document Ónlocuitor al certificatului sau
extrasului respectiv.
(6) Eliberarea unui certificat sau extras Ónlocuitor se
face cu condi˛ia constituirii unei garan˛ii Ón favoarea
autorit„˛ii competente. Modalit„˛ile specifice de stabilire a
garan˛iei se definesc Ón normele metodologice de aplicare
a legii privind instituirea sistemului de garan˛ii pentru
importul ∫i exportul produselor agricole.
Art. 26. — (1) Cu excep˛ia cazurilor prev„zute la
alin. (2), autoritatea competent„ nu elibereaz„ certificat sau
extras Ónlocuitor pentru produsele pentru care eliberarea de
certificate este suspendat„.
(2) Œn cazul Ón care titularul certificatului sau al
extrasului demonstreaz„ autorit„˛ii competente c„ certificatul
ori extrasul a fost utilizat par˛ial sau c„ fost neutilizat ∫i c„
acesta nu mai poate fi utilizat, Ón special datorit„ distrugerii
totale ori par˛iale, autoritatea competent„ care a eliberat
certificatul Ónlocuitor ori extrasul ini˛ial elibereaz„ un certificat
Ónlocuitor ori extras Ónlocuitor pentru cantitatea de produse
r„mas„ disponibil„ din certificatul sau extrasul original.

Art. 27. — (1) Œn cazul Ón care certificatul sau un extras
din acesta este pierdut, iar documentul pierdut a fost
utilizat Ón totalitate ori par˛ial, Ón mod excep˛ional,
autoritatea competent„ poate furniza p„r˛ii interesate un
duplicat al documentului original, care con˛ine acelea∫i
informa˛ii ∫i men˛iuni ca ∫i documentul original; acest
document va fi inscrip˛ionat cu men˛iunea îduplicat.“
(2) Duplicatele nu pot fi utilizate pentru efectuarea de
opera˛iuni de import ∫i de export.
(3) Duplicatele vor fi prezentate birourilor vamale unde
declara˛ia prev„zut„ la art. 21 a fost acceptat„ Ón baza
certificatului sau extrasului pierdut, care Ónscriu Ón duplicat
men˛iunile ce au fost f„cute pe original.
(4) Duplicatul astfel completat Ónlocuie∫te exemplarul
nr. 1 al certificatului sau extrasului pierdut ∫i reprezint„
dovada pentru eliberarea garan˛iei.
CAPITOLUL VII
For˛a major„
Art. 28. — (1) Œn cazul Ón care, ca rezultat al unui
eveniment pe care operatorul economic Ól consider„ caz de
for˛„ major„, exportul sau importul nu poate fi efectuat Ón
termenul de valabilitate al certificatului, titularul poate
solicita autorit„˛ii competente prelungirea termenului de
valabilitate al certificatului sau anularea acestuia.
(2) Se consider„ for˛„ major„ evenimentul imprevizibil,
inevitabil ∫i insurmontabil, care genereaz„ imposibilitatea
temporar„ sau definitiv„ de Óndeplinire, par˛ial„ ori total„, a
obliga˛iilor asumate de operatorul economic.
(3) Operatorii economici trebuie s„ furnizeze Ón termen
autorit„˛ii competente dovezi privind evenimentul considerat
caz de for˛„ major„, care Ón cazuri justificate poate fi de
maximum 6 luni de la expirarea termenului de valabilitate
al certificatului.
(4) Œn cazul Ón care operatorii economici nu pot face
dovada producerii cazului de for˛„ major„ Ón termenul
prev„zut la alin. (3), de∫i au depus toate eforturile Ón acest
sens, autoritatea competent„ poate decide prelungirea
termenului pentru furnizarea dovezilor.
(5) Nu se primesc cereri de prelungire a termenului de
valabilitate al unui certificat dup„ 30 de zile de la data
expir„rii acestuia.
(6) Œn cazul Ón care circumstan˛ele reprezent‚nd for˛a
major„ ˛in de ˛ara de origine a produsului, ˛ara din care
provine importul sau de cea de destina˛ie a exportului,
circumstan˛ele respective pot fi acceptate numai Ón cazul Ón
care autoritatea competent„ prime∫te Ón scris o notificare
oficial„ din partea ˛„rii Ón cauz„.
(7) Autoritatea competent„ decide dac„ circumstan˛ele
invocate constituie caz de for˛„ major„.
Art. 29. — (1) Decizia de a anula sau de a prelungi
termenul de valabilitate al certificatului se refer„ numai la
cantitatea de produse care nu a putut fi importat„ sau
exportat„ ca rezultat al apari˛iei cazului de for˛„ major„.
(2) Prelungirea termenului de valabilitate al certificatului
se men˛ioneaz„ pe certificat.
(3) Œn cazul Ón care se prelunge∫te termenul de
valabilitate al unui certificat de export pentru produse care
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beneficiaz„ de prim„ de export, drepturile aferente acestuia
nu pot fi transferate.
CAPITOLUL VIII
Dispozi˛ii finale
Art. 30. — La articolul 3 din Legea nr. 1/2004 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de Pl„˛i ∫i
Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, litera k) se modific„
∫i va avea urm„torul cuprins:
îk) elibereaz„ certificate de import ∫i de export pentru
produse agricole Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate
de import ∫i de export pentru produse agricole;“.
Art. 31. — Pentru acoperirea cheltuielilor de
implementare a sistemului de certificate de import ∫i de
export pentru produse agricole, bugetul Agen˛iei de Pl„˛i ∫i
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Interven˛ie pentru Agricultur„ se va majora cu sumele
necesare.
Art. 32. — Œn termen de 30 de zile de la data public„rii
prezentei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„, va adopta prin hot„r‚re a Guvernului
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 33. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 30 de zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Men˛iune:
Prezenta lege transpune simplificat Regulamentul (CE)
nr. 1.291/2000 de stabilire a normelor comune de aplicare
a sistemului de certificate de import ∫i export ∫i de
certificate de fixare Ón avans pentru produsele agricole,
publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
nr. 152/2000.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 24 octombrie 2005
Nr. 300.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind instituirea sistemului
de certificate de import ∫i de export pentru produse agricole
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind instituirea sistemului de
certificate de import ∫i de export pentru produse agricole ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 1.012.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 536
din 13 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 239 alin. 2 ∫i 3 din Codul penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Marinela Minc„
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 239 alin. 2 ∫i 3 din Codul penal, excep˛ie
ridicat„ de Andrei Zanopol T„nase Ón Dosarul
nr. 1.793/P/2004 al Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ prevederile legale criticate nu
aduc atingere dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate Ón
motivarea acesteia.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 18 martie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.793/P/2004, Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 239 alin. 2 ∫i 3 din
Codul penal, excep˛ie ridicat„ de Andrei Zanopol T„nase
Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ îo reac˛ie de o violen˛„ minim„, fa˛„ de
Ómpiedicarea accesului liber la informa˛ie al ziaristului, nu
poate fi considerat„ ca infrac˛iune Ón spiritul avut Ón vedere
de legiuitor la incriminarea infrac˛iunii de «ultraj»“,
sanc˛ionarea penal„ a unor asemenea îreac˛ii minime“ fiind
de natur„ s„ Óncalce libertatea de exprimare, precum ∫i
dreptul la informa˛ie. Œn fapt, prin Sentin˛a penal„ nr. 1.460
din 25 mai 2004 a Judec„toriei Gala˛i, autorul excep˛iei a
fost condamnat pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de ultraj
prev„zut„ de art. 239 alin. 2 ∫i 3 teza Ónt‚i din Codul
penal, re˛in‚ndu-se c„ acesta a lovit un lucr„tor de poli˛ie.

Œmpotriva acestei sentin˛e inculpatul a declarat apel, Ón
cadrul c„ruia a invocat excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 239 alin. 2 ∫i 3 din Codul penal, ar„t‚nd
c„ fapta pentru care a fost condamnat a fost s„v‚r∫it„ Ón
exercitarea profesiei sale de jurnalist, interven˛ia brusc„
pentru a opri o persoan„ Ómbr„cat„ civil, care nu se
legitimase ∫i care Óncerca s„ ia aparatul de fotografiat din
m‚inile martorului care avea aceea∫i calitate de jurnalist,
fiind justificat„. Incriminarea faptei sale ca ultraj, Ón
condi˛iile ar„tate, este apreciat„ ca fiind de natur„ s„
Óncalce drepturile constitu˛ionale invocate.
Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia penal„ apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Referindu-se, Ón
motivarea opiniei sale, la dispozi˛iile art. 239 alin. 11 ∫i 2
din Codul penal, instan˛a arat„ c„ acestea nu pot fi
considerate ca o Óngr„dire a dreptului la informa˛ie sau a
libert„˛ii de informare, Óntruc‚t asigurarea unei protec˛ii
speciale func˛ionarului care, men˛in‚ndu-se Ón cadrul legal
al atribu˛iilor de serviciu, ac˛ioneaz„ Óntr-un mod legitim, Ón
exerci˛iul autorit„˛ii pe care o reprezint„, este impus„ de
necesitatea asigur„rii protec˛iei juridice a autorit„˛ii
respective. Calitatea f„ptuitorului nu este relevant„ c‚t„
vreme îlegea penal„ nu cere subiectului infrac˛iunii de ultraj
vreo calitate special„, ceea ce Ónseamn„ c„ fapta poate fi
s„v‚r∫it„ de orice persoan„, inclusiv de un ziarist [...]“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile 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„, Óntruc‚t textele de lege criticate nu
Óncalc„ normele constitu˛ionale invocate Ón motivarea
excep˛iei. Se arat„ Ón acest sens c„ libertatea de
exprimare, garantat„ Ón art. 30 alin. (1) din Constitu˛ie,
impune respectarea cerin˛ei Ónscrise Ón art. 30 alin. (6) din
Legea fundamental„, ∫i anume aceea de a nu prejudicia
demnitatea, onoarea, via˛a particular„ a persoanei ∫i dreptul
la propria imagine.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Se arat„, cu
referire la jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie, c„
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dispozi˛iile art. 239 alin. 11 ∫i 2 din Codul penal nu Óncalc„
libertatea de exprimare ∫i nici dreptul la informa˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.

Aceste dispozi˛ii legale Óncalc„, Ón opinia autorului
excep˛iei, libertatea de exprimare, astfel cum este aceasta
consfin˛it„ de prevederile constitu˛ionale ale art. 30
alin. (1), precum ∫i dreptul la informa˛ie, prev„zut de
art. 31 din Legea fundamental„.

C U R T E A,

Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate astfel cum a
fost formulat„, Curtea constat„ c„ textul de lege ce face
obiectul acesteia nu este criticat sub aspectul
neconstitu˛ionalit„˛ii. Œn realitate, autorul excep˛iei este
nemul˛umit de modul de interpretare ∫i aplicare a legii de
c„tre organele de urm„rire penal„, respectiv de c„tre
instan˛a de judecat„, care i-au calificat fapta ca fiind
infrac˛iunea de ultraj. Œn opinia sa, fapta s„v‚r∫it„,
determinat„ de îÓmpiedicarea accesului liber la informa˛ie al
ziaristului, nu poate fi considerat„ ca infrac˛iune Ón spiritul
avut Ón vedere de legiuitor la incriminarea infrac˛iunii de
«ultraj»“. Astfel, obiectul juridic special al acestei infrac˛iuni
prive∫te îÓn primul r‚nd autoritatea ∫i abia Ón secundar
persoana“, iar îreac˛ia ziaristului inculpat [...] nu poate fi
apreciat„ ca o manifestare a lipsei de respect fa˛„ de o
persoan„ ce Óndepline∫te o func˛ie ce implic„ exerci˛iul
autorit„˛ii de stat“.

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„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i ale
art. 1 alin. (2) ∫i 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. 239 alin. 2 ∫i 3 din Codul penal.
Ulterior sesiz„rii Cur˛ii cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate,
dispozi˛iile alin. 2 al art. 239 din Codul penal au fost
modificate prin Legea nr. 160/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 470 din 2 iunie 2005,
prevederile legale criticate av‚nd urm„toarea redactare:
îLovirea sau orice acte de violen˛„, precum ∫i v„t„marea
corporal„ s„v‚r∫ite Ómpotriva unui func˛ionar public care
Óndepline∫te o func˛ie ce implic„ exerci˛iul autorit„˛ii de stat,
aflat Ón exerci˛iul func˛iunii ori pentru fapte Óndeplinite Ón
exerci˛iul func˛iunii, se pedepsesc cu Ónchisoare de la 6 luni la
7 ani, iar dac„ s-a produs v„t„marea corporal„ grav„,
pedeapsa este Ónchisoarea de la 3 la 12 ani.
[...] Dac„ faptele prev„zute Ón alineatele precedente sunt
s„v‚r∫ite Ómpotriva unui magistrat, poli˛ist sau jandarm ori alt
militar, maximul special al pedepsei se majoreaz„ cu 3 ani.“

O asemenea critic„ nu intr„ Ón competen˛a de
solu˛ionare a Cur˛ii Constitu˛ionale, care, potrivit dispozi˛iilor
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, î[...] se pronun˛„
numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la care a fost
sesizat„ [...]“. Interpretarea ∫i aplicarea dispozi˛iilor ce fac
obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate corespund
atribu˛iilor constitu˛ionale ale instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
vizeaz„ stabilirea, pe baza probelor administrate Ón cauz„,
a faptului dac„ sunt Óntrunite, Ón spe˛„, elementele
constitutive ale infrac˛iunii de ultraj.

Pentru considerentele ar„tate, 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 alin. (1) 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. 239 alin. 2 ∫i 3 din Codul penal,
excep˛ie ridicat„ de Andrei Zanopol T„nase Ón Dosarul nr. 1.793/P/2004 al Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Corneliu Burada
Ón func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 4 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 74/2005 privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementarea ∫i
Monitorizarea Achizi˛iilor Publice,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Corneliu Burada se nume∫te Ón func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 477.
´
RECTIFIC√RI

Œn titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i
justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine
Redac˛iei îMonitorul Oficial, Partea I“):
— la art. I pct. 3, alin. (22) al art. 1, Ón loc de: î...standardelor inten˛ionale de
evaluare“ se va citi: î...standardelor interna˛ionale de evaluare“.
´
Œn Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor
bunuri imobile care au apar˛inut cultelor religioase din Rom‚nia, republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, se face
urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial, Partea I“):
— la art. 1 alin. (5), Ón loc de: î...standardelor inten˛ionale de evaluare.“ se va
citi: î...standardelor interna˛ionale de evaluare“.
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