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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 44/2005 privind unele m„suri pentru construirea
∫i/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inunda˛iile produse Ón anul 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 44
din 4 august 2005 privind unele m„suri pentru construirea
∫i/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de
inunda˛iile produse Ón anul 2005, adoptat„ Ón temeiul art. 1

pct. III.4 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005,
cu urm„toarea modificare:
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— Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Pentru construirea ∫i/sau reabilitarea caselor
de locuit din zonele afectate de inunda˛ii, de c„tre
proprietarii acestora, Ón regie proprie sau prin antreprenori

autoriza˛i, se abiliteaz„ Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e
s„ achizi˛ioneze materialele ∫i produsele necesare pe care
s„ le pun„ la dispozi˛ia proprietarilor caselor, prin consiliile
locale de care acestea apar˛in.“

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

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™
Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 301.

NICOLAE V√C√ROIU

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 44/2005
privind unele m„suri pentru construirea ∫i/sau reabilitarea caselor de locuit
din zonele afectate de inunda˛iile produse Ón anul 2005
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 pentru aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 44/2005 privind unele m„suri
pentru construirea ∫i/sau reabilitarea caselor de locuit din

zonele afectate de inunda˛iile produse Ón anul 2005 ∫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. 1.013.
´
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 113/2005
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 113 din 14 iulie 2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul str„inilor Ón Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 658 din 25 iulie 2005, cu
urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 12
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Str„inul intrat legal pe teritoriul Rom‚niei
are obliga˛ia s„ anun˛e despre aceasta organul de poli˛ie
competent teritorial, Ón termen de 3 zile de la data intr„rii.
Fac excep˛ie cet„˛enii statelor membre ale Uniunii
Europene, precum ∫i ale Spa˛iului Economic European.“
2. La articolul unic, dup„ punctul 8 se introduce
punctul 81 cu urm„torul cuprins:
î8 1 . La articolul 24 alineatul (1), litera h) va avea
urm„torul cuprins:
«h) activit„˛i religioase sau umanitare — str„inilor care
urmeaz„ s„ intre Ón Rom‚nia pentru a desf„∫ura activit„˛i
Ón domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora, sau
Ón scop umanitar;»“.

3. La articolul unic, dup„ punctul 9 se introduce
punctul 91 cu urm„torul cuprins:
î9 1. La articolul 26, dup„ alineatul (3) se introduce
alineatul (4) cu urm„torul cuprins:
«(4) Viza colectiv„ poate fi acordat„ la frontier„ de
organele competente ∫i Ón cazul marinarilor str„ini av‚nd
aceea∫i cet„˛enie, care solicit„ tranzitul Ón grupuri de 5
p‚n„ la 50 de persoane, pentru a se Ómbarca, reÓmbarca
sau pentru a p„r„si o nav„ Ón scopul repatrierii la
Óncetarea contractului de munc„, precum ∫i Ón cazul
schimburilor de echipaje.»“
4. La articolul unic, dup„ punctul 30 se introduce
punctul 301 cu urm„torul cuprins:
î301. La articolul 91, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
«(3) Instan˛a de judecat„ poate dispune ca str„inul s„
fie luat Ón custodie public„, p‚n„ la efectuarea expulz„rii,
f„r„ ca perioada acestei m„suri s„ dep„∫easc„ 2 ani.»“
5. La articolul unic, dup„ punctul 31 se introduce
punctul 311 cu urm„torul cuprins:
î311. La articolul 93, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
«(3) Œn cazul str„inilor Ómpotriva c„rora s-a dispus
m„sura expulz„rii, instan˛a poate dispune ca str„inul s„ fie
luat Ón custodie public„ p‚n„ la efectuarea expulz„rii de
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c„tre organele de poli˛ie, Ón conformitate cu prevederile
Codului de procedur„ penal„, f„r„ ca perioada de custodie
public„ s„ dep„∫easc„ 2 ani.»“
6. La articolul unic, dup„ punctul 31 1 se introduce
punctul 312 cu urm„torul cuprins:
î31 2 . La articolul 99 alineatul (1), dup„ litera f) se
introduce litera g) cu urm„torul cuprins:
«g) str„inii Ómpotriva c„rora s-a dispus luarea Ón custodie
public„ Ón vederea punerii Ón executare a m„surii expulz„rii
∫i care nu au putut fi expulza˛i Ón termen de 2 ani.»“
7. La articolul unic, dup„ punctul 31 2 se introduce
punctul 313 cu urm„torul cuprins:
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î313. La articolul 99, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
«(2) Tolerarea nu se acord„ str„inilor care au fost
declara˛i indezirabili.»“
Art. II. — Autoritatea pentru str„ini acord„ str„inilor
Ómpotriva c„rora instan˛a a dispus m„sura expulz„rii ∫i
care, la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, sunt lua˛i
Ón custodie public„ de o perioad„ care a dep„∫it 2 ani,
tolerarea r„m‚nerii pe teritoriul Rom‚niei.
Art. III. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA
Bucure∫ti, 25 octombrie 2005.
Nr. 306.

NICOLAE V√C√ROIU

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 113/2005
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia
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 aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 113/2005 pentru
modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a

Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón
Rom‚nia ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 1.019.

HOT√R¬RI

ALE

CAMEREI

DEPUTAﬁILOR

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004
pentru aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 38, 41 ∫i 59 din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor
nr. 42/2004 pentru aprobarea componen˛ei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ Ón sensul c„ domnul
deputat Mihai Cristian Apostolache, apar˛in‚nd Grupului

parlamentar al Partidului Social Democrat, trece de la
Comisia pentru Ónv„˛„m‚nt, ∫tiin˛„, tineret ∫i sport la
Comisia pentru administra˛ie public„, amenajarea teritoriului
∫i echilibru ecologic, Ón calitate de membru.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 33.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 466
din 20 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 alin. (1)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calit„˛ii de lupt„tor
Ón rezisten˛a anticomunist„ persoanelor condamnate pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite
din motive politice, persoanelor Ómpotriva c„rora au fost dispuse, din motive politice,
m„suri administrative abuzive, precum ∫i persoanelor care au participat la ac˛iuni de Ómpotrivire
cu arme ∫i de r„sturnare prin for˛„ a regimului comunist instaurat Ón Rom‚nia
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Aurelia Rusu
Claudia Margareta Ni˛„

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 5 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calit„˛ii de
lupt„tor Ón rezisten˛a anticomunist„ persoanelor condamnate
pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite din motive politice, persoanelor
Ómpotriva c„rora au fost dispuse, din motive politice, m„suri
administrative abuzive, precum ∫i persoanelor care au
participat la ac˛iuni de Ómpotrivire cu arme ∫i de r„sturnare
prin for˛„ a regimului comunist instaurat Ón Rom‚nia,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 568/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
excep˛ie ridicat„ de Livius Fr‚ncu Ón Dosarul
nr. 55/F/CA/2005 al Cur˛ii de Apel Bra∫ov — Sec˛ia
contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd Ón
acest sens c„ termenul prev„zut de dispozi˛iile de lege
criticate se aplic„ tuturor persoanelor c„rora acestea li se
adreseaz„, astfel c„ nu se poate sus˛ine Ónc„lcarea art. 16
din Constitu˛ie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 26 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 55/F/CA/2005, Curtea de Apel Bra∫ov — Sec˛ia
contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calit„˛ii de
lupt„tor Ón rezisten˛a anticomunist„ persoanelor
condamnate pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite din motive
politice, persoanelor Ómpotriva c„rora au fost dispuse, din
motive politice, m„suri administrative abuzive, precum ∫i
persoanelor care au participat la ac˛iuni de Ómpotrivire cu
arme ∫i de r„sturnare prin for˛„ a regimului comunist

instaurat Ón Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 568/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare. Excep˛ia a fost ridicat„ de Livius Fr‚ncu Ón
dosarul cu num„rul de mai sus, av‚nd ca obiect
constatarea calit„˛ii de lupt„tor Ón rezisten˛a anticomunist„
a celui Ón cauz„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ îdispozi˛iile art. 5 alin. (1) limiteaz„ Ón
timp (18 luni) posibilitatea depunerii cererilor pentru
stabilirea drepturilor ce se cuvin Ón temeiul Legii
nr. 568/2001 pentru categoriile de persoane care se
Óncadreaz„ la fel Ón prevederile acesteia, Ónc„lc‚ndu-se
astfel art. 16 din Constitu˛ia Rom‚niei“.
Curtea de Apel Bra∫ov — Sec˛ia contencios
administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile
legale criticate limiteaz„ Ón timp posibilitatea depunerii
cererilor pentru stabilirea drepturilor cuvenite Ón temeiul
Legii nr. 568/2001, Ón func˛ie de calitatea persoanei, ceea
ce Ónseamn„ o limitare a principiului egalit„˛ii cet„˛enilor Ón
fa˛a legii.
Potrivit dispozi˛iilor 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 formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Termenul stabilit de art. 5 alin. (1) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 214/1999 este un
termen aplicabil tuturor persoanelor aflate Ón ipoteza
reglementat„ de acest text, astfel c„ nu se poate sus˛ine
Ónc„lcarea principiului constitu˛ional al egalit„˛ii Ón drepturi,
care, a∫a cum reiese ∫i din jurispruden˛a constant„ Ón
materie a Cur˛ii Constitu˛ionale, presupune instituirea unui
tratament juridic egal pentru situa˛ii care, Ón func˛ie de
scopul urm„rit, nu sunt diferite.
îMai mult, recunoa∫terea sine die a posibilit„˛ii persoanei
interesate de a declan∫a procedura pentru acordarea
calit„˛ii de lupt„tor Ón rezisten˛a anticomunist„, potrivit
ordonan˛ei criticate, ar fi de natur„ s„ genereze un climat
de insecuritate juridic„ a raporturilor civile, intolerabil Óntr-un
stat de drept.“
îPe de alt„ parte, Ómprejurarea c„ persoana interesat„,
de∫i cuno∫tea sau ar fi trebuit s„ cunoasc„ acest termen,
ca ∫i consecin˛ele juridice ale nerespect„rii acestuia, nu s-a
conformat exigen˛ei legale d„ expresie propriei sale culpe,
cu at‚t mai pu˛in scuzabil„ cu c‚t acest termen a mai fost
prelungit de trei ori.“
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Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 5
alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 214/1999, aprobat„ prin Legea nr. 568/2001, sunt
constitu˛ionale. Textul criticat determin„ categoriile de
persoane beneficiare ale legii ∫i stabile∫te, totodat„, un
termen de depunere a cererii privind constatarea calit„˛ii de
lupt„tor Ón rezisten˛a anticomunist„ a persoanelor
condamnate pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite din motive politice
sau supuse, din motive politice, unor m„suri administrative
abuzive. Instituirea termenului p‚n„ la care se pot depune
cererile pentru recunoa∫terea calit„˛ii de lupt„tor Ón
rezisten˛a anticomunist„ se aplic„ Ón mod egal tuturor
persoanelor men˛ionate Ón ipoteza normei legale ∫i nu
contravine principiului constitu˛ional al egalit„˛ii Ón drepturi.
Mai mult, exercitarea unui drept de c„tre titularul s„u nu
poate avea loc dec‚t Óntr-un anumit cadru, stabilit de
legiuitor, cu respectarea anumitor exigen˛e, c„rora li se
subsumeaz„ instituirea unor termene, dup„ a c„ror expirare
valorificarea respectivului drept nu mai este posibil„.
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, concluziile procurorului ∫i dispozi˛iile de
lege criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i celor 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, astfel cum a
fost formulat de c„tre autorul excep˛iei, Ól constituie
dispozi˛iile art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calit„˛ii de
lupt„tor Ón rezisten˛a anticomunist„ persoanelor condamnate
pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite din motive politice, persoanelor
Ómpotriva c„rora au fost dispuse, din motive politice, m„suri
administrative abuzive, precum ∫i persoanelor care au
participat la ac˛iuni de Ómpotrivire cu arme ∫i de r„sturnare
prin for˛„ a regimului comunist instaurat Ón Rom‚nia,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 650
din 30 decembrie 1999, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 568/2001, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 688 din 30 octombrie
2001. Aceste dispozi˛ii aveau urm„torul con˛inut: îCererea
poate fi introdus„ de persoana condamnat„ sau supus„ unei
m„suri administrative abuzive ori, dup„ decesul acesteia, de
so˛ul sau rudele p‚n„ la gradul al patrulea inclusiv, Ón termen
de 18 luni de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.“
Textul art. 5 alin. (1) a suferit, ulterior aprob„rii
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 214/1999 prin
Legea nr. 568/2001, dou„ modific„ri, mai Ónt‚i prin
Ordonan˛a Guvernului nr. 64/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 647 din 31 august 2002,
∫i apoi prin Legea nr. 670/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 935 din 20 decembrie
2002, astfel c„ textul Ón vigoare la acest moment ∫i asupra
c„ruia Curtea Constitu˛ional„ urmeaz„ s„ se pronun˛e are
urm„torul cuprins: îCererea poate fi introdus„ de persoana
condamnat„ sau supus„ unei m„suri administrative abuzive
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ori, dup„ decesul acesteia, de so˛ul sau rudele p‚n„ la gradul
al patrulea inclusiv, p‚n„ cel t‚rziu la 31 decembrie 2003.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„
prevederile legale men˛ionate Óncalc„ dispozi˛iile art. 16
alin. (1) din Constitu˛ie, potrivit c„ruia îCet„˛enii sunt egali
Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice [...].“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
raportat la dispozi˛iile din Constitu˛ie invocate, Curtea re˛ine
urm„toarele:
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate consider„ c„
dispozi˛iile legale criticate contravin principiului egalit„˛ii Ón
drepturi, deoarece termenul prev„zut pentru depunerea
cererilor pentru stabilirea drepturilor ce se cuvin
persoanelor la care se refer„ Legea nr. 568/2001 limiteaz„
Ón timp posibilitatea acestora de a beneficia de respectivele
drepturi.
Instituirea unui termen Ón„untrul c„ruia titularul unui
drept subiectiv Ó∫i poate exercita prerogativa conferit„ de
lege nu contravine principiului egalit„˛ii Ón drepturi, at‚t timp
c‚t tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei le este
aplicabil acela∫i tratament juridic, f„r„ privilegii ∫i f„r„
discrimin„ri. Principiul egalit„˛ii Ón drepturi presupune
aplicarea unui tratament juridic egal persoanelor aflate Ón
situa˛ii identice ∫i impune, totodat„, reguli diferite pentru
persoane care se afl„ Ón situa˛ii deosebite. Or, instituirea
unui termen Ón cadrul c„ruia se poate valorifica un drept
nu poate crea o stare de inegalitate, de discriminare Óntre
persoanele aflate Ón aceea∫i situa˛ie, at‚t timp c‚t acestea
ac˛ioneaz„ Ón concordan˛„ ∫i cu respectarea dispozi˛iilor
legii. Imposibilitatea exercit„rii dreptului are natura unei
sanc˛iuni legale, fiind o consecin˛„ fireasc„ a nerespect„rii
normelor juridice aplicabile.
De altfel, Curtea Constitu˛ional„ a statuat constant Ón
jurispruden˛a sa, de exemplu Ón Decizia nr. 253 din
15 iunie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 728 din 12 august 2004, c„ îexercitarea unui
drept de c„tre titularul s„u nu poate avea loc dec‚t Óntr-un
anumit cadru ∫i cu respectarea anumitor exigen˛e legale,
Óntre care ∫i stabilirea unor termene, dup„ a c„ror expirare
valorificarea respectivului drept nu mai este posibil„“.
Curtea Constitu˛ional„ observ„ c„ recunoa∫terea calit„˛ii
de lupt„tor Ón rezisten˛a anticomunist„ ∫i, ca urmare a
recunoa∫terii acestei calit„˛i, acordarea drepturilor prev„zute
de Ordonan˛a Guvernului nr. 214/1999, nu pot avea loc
sine die, stabilirea unui termen pentru exercitarea acestui
drept fiind necesar„ pentru instituirea ∫i men˛inerea
stabilit„˛ii ∫i securit„˛ii raporturilor juridice civile ∫i a ordinii
de drept, specifice unui stat democratic. Lipsa de diligen˛„
a titularului dreptului nu se poate constitui Óntr-un argument
pentru a sus˛ine Ónc„lcarea principiului nediscrimin„rii Óntre
persoanele care Ó∫i exercit„ dreptul subiectiv Ón limitele
termenului prescris ∫i cele care, neglij‚nd prevederile
legale, sunt Ón situa˛ia de a fi pierdut posibilitatea exercit„rii
dreptului.
Totodat„, Curtea constat„ c„ dispozi˛iile legale criticate
sunt norme de procedur„. Or, potrivit art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, îCompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura
de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege“, astfel c„, pentru
situa˛ii deosebite, legiuitorul poate stabili reguli speciale de
procedur„, precum ∫i modalit„˛i de exercitare a drepturilor
procesuale, care sunt aplicabile tuturor persoanelor aflate
Ón situa˛ii identice, f„r„ ca prin aceasta s„ se poat„ sus˛ine
Ónc„lcarea drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 214/1999 privind acordarea calit„˛ii de lupt„tor Ón rezisten˛a anticomunist„ persoanelor condamnate pentru infrac˛iuni
s„v‚r∫ite din motive politice, persoanelor Ómpotriva c„rora au fost dispuse, din motive politice, m„suri administrative
abuzive, precum ∫i persoanelor care au participat la ac˛iuni de Ómpotrivire cu arme ∫i de r„sturnare prin for˛„ a regimului
comunist instaurat Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Livius Fr‚ncu Ón Dosarul nr. 55/F/CA/2005 al Cur˛ii de Apel Bra∫ov —
Sec˛ia contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia Margareta Ni˛„

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIﬁIEI

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor vacante de personal
de specialitate juridic„ asimilat judec„torilor ∫i procurorilor, din Ministerul Justi˛iei
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor,
republicat„,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Justi˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul justi˛iei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul pentru ocuparea,
prin concurs, a posturilor vacante de personal de
specialitate juridic„ asimilat judec„torilor ∫i procurorilor, din
Ministerul Justi˛iei, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Direc˛ia pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu
Consiliul Superior al Magistraturii va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 1.523/C.
ANEX√

REGULAMENT
pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor vacante de personal de specialitate juridic„
asimilat judec„torilor ∫i procurorilor, din Ministerul Justi˛iei
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Poate ocupa un post de personal de
specialitate juridic„ asimilat judec„torilor ∫i procurorilor, Ón
Ministerul Justi˛iei, persoana care Óndepline∫te condi˛iile
prev„zute la art. 14 alin. (2) lit. a)—e) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor,
republicat„, denumit„ Ón continuare lege, ∫i a promovat
concursul organizat de Ministerul Justi˛iei.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic„ ∫i personalului
transferat din alte institu˛ii sau profesii Ón Ministerul Justi˛iei,
cu excep˛ia judec„torilor, procurorilor, precum ∫i a

personalului de specialitate juridic„ asimilat acestora, care
pot fi numi˛i f„r„ concurs, Ón condi˛iile legii.
(3) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), pentru
ocuparea posturilor de personal de specialitate juridic„
asimilat judec„torilor ∫i procurorilor — inspector general,
este necesar„ o vechime Ón specialitate de cel pu˛in 5 ani.
(4) Numirea pe posturi de personal de specialitate
juridic„ asimilat judec„torilor ∫i procurorilor a persoanelor
care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de prezentul
regulament se face prin ordin al ministrului justi˛iei.
Art. 2. — Pentru Ónscrierea la concurs candida˛ii vor
prezenta:
a) copie de pe actul de identitate;
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b) copie de pe certificatul de na∫tere ∫i, unde este
cazul, certificatul de c„s„torie;
c) copie de pe diploma de licen˛„ ∫i foaia matricol„ a
anilor de studii;
d) certificatul de cazier judiciar;
e) certificatul de cazier fiscal;
f) cerere-tip;
g) curriculum vitae;
h) copie de pe carnetul de munc„ sau alte acte
doveditoare ale vechimii Ón specialitate;
i) chitan˛a de plat„ a taxei de Ónscriere;
j) dou„ fotografii color tip buletin.
CAPITOLUL II
Procedura de desf„∫urare a concursului
Art. 3. — Concursul pentru ocuparea posturilor vacante
de personal de specialitate juridic„ asimilat judec„torilor ∫i
procurorilor, din Ministerul Justi˛iei const„ din sus˛inerea
unui interviu, a unei probe scrise de limb„ str„in„, la
alegere dintre englez„, francez„, german„, italian„,
spaniol„, ∫i a unei probe scrise de verificare a
cuno∫tin˛elor teoretice.
Art. 4. — Disciplinele specifice prev„zute la art. 15 ∫i
tematica pe materii pentru toate probele de concurs se
propun de direc˛iile Ón care exist„ posturi vacante scoase
la concurs ∫i se Ónainteaz„ Direc˛iei pentru resurse umane
∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul
Ministerului Justi˛iei, care le supune spre aprobare
ministrului justi˛iei.
Art. 5. — (1) Data ∫i locul sus˛inerii concursului, modul
de desf„∫urare, num„rul posturilor vacante, termenul pentru
depunerea actelor de Ónscriere la concurs ∫i cuantumul
taxei de Ónscriere se aduc la cuno∫tin˛„ celor interesa˛i prin
afi∫are la sediul Ministerului Justi˛iei, prin publicarea pe
pagina de Internet a Ministerului Justi˛iei ∫i prin intermediul
mass-media, cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de data
concursului. Disciplinele de concurs, precum ∫i tematica se
public„ pe pagina de Internet a Ministerului Justi˛iei ∫i se
afi∫eaz„ la sediul Ministerului Justi˛iei.
(2) Cererile pentru Ónscrierea la concurs se adreseaz„
ministrului justi˛iei ∫i se depun cu cel pu˛in 15 zile Ónainte
de data concursului la Ministerul Justi˛iei, Direc˛ia pentru
resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al
Magistraturii.
(3) Œn cuprinsul cererii de Ónscriere la concurs candidatul
specific„ direc˛ia pentru care dore∫te s„ sus˛in„ concursul,
respectiv direc˛iile pentru care dore∫te s„ sus˛in„ concursul,
Ón ordinea preferin˛ei, Ón cazul Ón care exist„ posturi
vacante Ón cadrul direc˛iilor pentru care au fost stabilite
tematici identice, precum ∫i op˛iunea pentru limba str„in„.
Art. 6. — Pentru fiecare prob„ de concurs, Ón func˛ie de
num„rul candida˛ilor, ministrul justi˛iei nume∫te, prin ordin,
comisia de intervievare, comisiile de examinare a lucr„rilor
scrise la o limb„ str„in„, de verificare a cuno∫tin˛elor
teoretice, precum ∫i comisiile de solu˛ionare a contesta˛iilor.
Art. 7. — (1) Candida˛ii sus˛in un interviu Ón fa˛a unei
comisii compuse din directorul direc˛iei Ón cadrul c„reia
exist„ postul vacant pentru care s-au Ónscris la concurs, un
psiholog, precum ∫i al˛i speciali∫ti, desemna˛i prin ordin al
ministrului justi˛iei.
(2) Interviul va urm„ri motiva˛ia, abilit„˛ile de
comunicare, atitudinea ∫i experien˛a profesional„ a
candida˛ilor.
(3) Œn cadrul interviului se pot testa ∫i cuno∫tin˛ele la
limba str„in„.
(4) Œntreb„rile ∫i r„spunsurile la interviu se consemneaz„
Ón fi∫a de interviu de c„tre secretarul comisiei de
intervievare ∫i se semneaz„ de membrii comisiei ∫i de
candidat.
(5) Interviul este eliminatoriu, candida˛ii fiind declara˛i
admi∫i sau respin∫i.
Art. 8. — Candida˛ii nemul˛umi˛i de rezultatul interviului
pot depune contesta˛ie la Direc˛ia pentru resurse umane ∫i
rela˛ii cu Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul
Ministerului Justi˛iei Ón termen de 48 de ore de la data
afi∫„rii rezultatelor.
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Art. 9. — Candida˛ii declara˛i admi∫i Ón urma interviului
sus˛in proba scris„ la o limb„ str„in„.
Art. 10. — (1) Comisiile de examinare a lucr„rilor scrise
la o limb„ str„in„ ∫i de verificare a cuno∫tin˛elor teoretice
Óntocmesc, cu o zi Ónainte de data desf„∫ur„rii concursului,
3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs,
care vor fi puse Ón plicuri separate ∫i sigilate.
(2) Prin tragere la sor˛i, Ón ziua concursului, Ón prezen˛a
membrilor comisiilor de examinare ∫i a unui reprezentant al
candida˛ilor, se aleg subiectele pentru probele men˛ionate.
Art. 11. — (1) Intrarea candida˛ilor Ón s„lile de concurs
se face pe baza listelor Óntocmite pentru fiecare sal„ ∫i a
actului de identitate. Dup„ verificarea identit„˛ii, fiecare
candidat p„streaz„ pe banc„ actul de identitate, p‚n„ la
predarea lucr„rii scrise. Pe list„ se men˛ioneaz„ prezen˛a
fiec„rui candidat.
(2) Candida˛ii care nu se afl„ Ón sal„ Ón momentul
deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai
sus˛ine proba scris„.
(3) Œnainte de dictarea subiectelor, candida˛ii Ónscriu
numele ∫i prenumele pe col˛ul foii ce urmeaz„ a fi lipit,
dup„ care se aplic„ ∫tampila Ministerului Justi˛iei (Direc˛ia
pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al
Magistraturii).
(4) Plicul cu subiectele de concurs se desface de un
candidat care semneaz„ ∫i procesul-verbal Óncheiat Ón ziua
sus˛inerii probei scrise.
(5) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probei scrise la limba
str„in„, Ón s„lile de concurs au acces numai membrii
comisiei de examinare, persoanele care supravegheaz„
desf„∫urarea probei ∫i persoanele desemnate cu aplicarea
∫tampilei pe col˛ul Óndoit al colilor destinate probei scrise.
(6) Œn vederea elabor„rii lucr„rii scrise, candida˛ii
primesc coli de h‚rtie av‚nd ∫tampila Ministerului Justi˛iei.
Se poate folosi numai cerneal„ de culoare albastr„ sau pix
cu past„ de culoare albastr„. La cerere, se pot pune la
dispozi˛ie, Ón mod suplimentar, coli de h‚rtie, iar dac„ este
necesar, cerneal„ sau pixuri.
(7) La expirarea timpului prev„zut la art. 12, delegatul
care a supravegheat desf„∫urarea probei str‚nge toate
lucr„rile Ón ordinea pred„rii lor de c„tre candida˛i, sub
semn„tur„, dup„ care le pred„ comisiei de examinare,
care le Ónscrie Óntr-un borderou.
(8) Dac„ examinarea se face Ón mai multe s„li, se
Óntocme∫te c‚te un borderou pentru lucr„rile din fiecare
sal„.
(9) Lucrarea se consider„ predat„ de candidat dup„
verificarea st„rii acesteia de c„tre delegatul care a
supravegheat desf„∫urarea probei ∫i dup„ semnarea
borderoului de c„tre candidat.
(10) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probei scrise este
interzis„ p„r„sirea s„lii de concurs de c„tre candida˛i. Œn
cazuri excep˛ionale, p„r„sirea temporar„ a s„lii de concurs
se poate face numai cu Ónso˛itor.
(11) Orice fraud„ sau tentativ„ de fraud„ dovedit„ se
sanc˛ioneaz„ cu eliminarea din concurs. Œn aceste cazuri,
delega˛ii care supravegheaz„ lucr„rile Ól sesizeaz„ de
Óndat„ pe pre∫edintele comisiei de examinare, care
Óntocme∫te un proces-verbal despre constat„rile f„cute ∫i
m„surile luate, iar lucrarea se anuleaz„ cu men˛iunea
îfraud„“.
Art. 12. — Timpul destinat pentru elaborarea lucr„rii
scrise la limba str„in„ este de dou„ ore din momentul
comunic„rii subiectelor.
Art. 13. — Pentru a fi declara˛i admi∫i la proba scris„
la o limb„ str„in„, candida˛ii trebuie s„ ob˛in„ cel pu˛in
nota 7.
Art. 14. — (1) Candida˛ii nemul˛umi˛i de rezultatul la
proba scris„ la o limb„ str„in„ pot depune contesta˛ie la
Direc˛ia pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul
Superior al Magistraturii din cadrul Ministerului Justi˛iei Ón
termen de 48 de ore de la data afi∫„rii rezultatelor.
(2) Œn vederea solu˛ion„rii contesta˛iilor, col˛urile lucr„rilor
se lipesc din nou. Nota ob˛inut„ Ón urma contesta˛iei nu
poate fi mai mic„ dec‚t nota contestat„.
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(3) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de c„tre comisia de
solu˛ionare a contesta˛iilor, numit„ Ón conformitate cu art. 6.
Art. 15. — Candida˛ii care au ob˛inut cel pu˛in nota 7 la
proba scris„ la o limb„ str„in„ vor sus˛ine lucr„rile scrise
de verificare a cuno∫tin˛elor teoretice la urm„toarele
discipline: drept civil, drept procesual civil, drept penal ∫i
drept procesual penal, precum ∫i la alte dou„ discipline
specifice, la propunerea conduc„torilor compartimentelor Ón
care se afl„ posturile vacante, Ón func˛ie de specificul
activit„˛ii compartimentului respectiv.
Art. 16. — (1) Verificarea cuno∫tin˛elor teoretice are loc
pe parcursul a dou„ zile consecutive. Œn prima zi se sus˛in
lucr„rile la disciplinele drept civil, drept penal, drept
procesual civil, drept procesual penal, iar Ón cea de-a doua
zi se sus˛in lucr„rile la disciplinele specifice.
(2) Timpul alocat pentru elaborarea lucr„rilor scrise
destinate verific„rii cuno∫tin˛elor teoretice, Ón fiecare dintre
cele dou„ zile de concurs, este stabilit de comisia de
examinare ∫i nu poate dep„∫i 3 ore din momentul
comunic„rii subiectelor.
Art. 17. — Dispozi˛iile art. 11 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
Art. 18. — (1) Corectarea lucr„rilor scrise de verificare
a cuno∫tin˛elor teoretice se face pe baza baremului stabilit
de membrii comisiei de examinare.
(2) Notele acordate la fiecare disciplin„, de la 1 la 10,
potrivit baremului afi∫at imediat dup„ fiecare prob„ scris„,
vor fi trecute, Ón cifre ∫i Ón litere, Ón borderoul de notare,
care va fi semnat pe fiecare fil„ de comisia de examinare.
(3) Nota probei scrise de verificare a cuno∫tin˛elor
teoretice o reprezint„ media aritmetic„ a notelor ob˛inute la
fiecare dintre cele 6 discipline de concurs.
Art. 19. — Pentru a fi declara˛i admi∫i la proba scris„
de verificare a cuno∫tin˛elor teoretice, candida˛ii trebuie s„
ob˛in„ cel pu˛in media 7, dar nu mai pu˛in de nota 5 la
fiecare disciplin„ de concurs.
Art. 20. — (1) Candida˛ii nemul˛umi˛i de notele acordate
pot depune contesta˛ie la Direc˛ia pentru resurse umane ∫i
rela˛ii cu Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul
Ministerului Justi˛iei Ón termen de 48 de ore de la data
afi∫„rii rezultatelor.
(2) Dispozi˛iile art. 14 alin. (2) ∫i (3) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
Art. 21. — (1) Media general„ de promovare a
concursului este de cel pu˛in 7.
(2) Media general„ a concursului reprezint„ media
aritmetic„ a notelor ob˛inute la proba scris„ la o limb„
str„in„ ∫i la proba scris„ de verificare a cuno∫tin˛elor
teoretice.
(3) Departajarea candida˛ilor cu note egale, care
concureaz„ pentru posturile vacante din cadrul aceleia∫i
direc˛ii, se face Ón ordinea descresc„toare a mediilor de la
examenul de licen˛„ ∫i apoi Ón ordinea descresc„toare a
mediilor aritmetice ob˛inute Ón facultate la disciplinele de
concurs prev„zute la art. 15.
Art. 22. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 5, Ón
cazul Ón care Óntre data anun˛„rii concursului ∫i data

Óncheierii probelor de concurs se vacanteaz„ posturi,
acestea pot fi ocupate Ón ordinea descresc„toare a mediilor
de c„tre candida˛ii care au ob˛inut media prev„zut„ la
art. 21, dac„ sunt Óndeplinite cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) posturile vacante sunt la direc˛iile pentru care au
candidat ori la direc˛iile pentru care au fost sus˛inute probe
de concurs pentru acelea∫i discipline;
b) candidatul s„ fi ob˛inut media general„ stabilit„ de
art. 21 alin. (1).
(2) Dispozi˛iile art. 21 alin. (3) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
Art. 23. — Candida˛ii declara˛i admi∫i potrivit art. 21—22
sunt supu∫i unei examin„ri medicale ∫i psihologice.
Art. 24. — Œn termen de cel mult 30 de zile de la data
finaliz„rii concursului, comisiile de examinare vor preda
documenta˛ia de concurs Direc˛iei pentru resurse umane ∫i
rela˛ii cu Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul
Ministerului Justi˛iei, care va lua m„suri pentru afi∫area
rezultatelor concursului, la sediul Ministerului Justi˛iei.
Art. 25. — Candida˛ii declara˛i admi∫i Ón urma
concursului ∫i ap˛i din punct de vedere medical ∫i
psihologic vor fi numi˛i Ón func˛ia de consilier juridic,
respectiv inspector general, personal de specialitate juridic„
asimilat judec„torilor ∫i procurorilor, prin ordin al ministrului
justi˛iei.
Art. 26. — Consilierii juridici, respectiv inspectorii
generali, Óncadra˛i Ón urma promov„rii concursului ca
definitivi, vor depune jur„m‚ntul Ón fa˛a secretarului de stat
coordonator al Direc˛iei pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu
Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul Ministerului
Justi˛iei.
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale
Art. 27. — Fi∫ele interviului, lucr„rile scrise, proceseleverbale privind rezultatele concursului ∫i, dup„ caz,
procesul-verbal Óncheiat cu ocazia depunerii jur„m‚ntului
vor fi anexate la dosarele profesionale ale candida˛ilor
declara˛i admi∫i.
Art. 28. — Dosarele, lucr„rile scrise, procesele-verbale
referitoare la ceilal˛i candida˛i ∫i alte lucr„ri privind
concursul se arhiveaz„ ∫i se p„streaz„ potrivit
nomenclatoarelor arhivistice.
Art. 29. — Taxa de Ónscriere se restituie candida˛ilor
care Ó∫i anun˛„ retragerea cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de
prima prob„ de concurs.
Art. 30. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului
regulament se abrog„ Regulamentul privind organizarea ∫i
desf„∫urarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante
de personal de specialitate juridic„ asimilat magistra˛ilor,
din Ministerul Justi˛iei.
Art. 31. — Prezentul regulament se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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