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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 515
din 6 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2821 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„
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judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
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judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2821 din Codul de procedur„
civil„, excep˛ie ridicat„, din oficiu, de Tribunalul Bucure∫ti —
Sec˛ia a III-a civil„ Ón Dosarul nr. 131/2005.
La apelul nominal r„spunde Petru˛a Bornea, personal,
lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare este
legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, partea Petru˛a Bornea
solicit„ respingerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„
dispozi˛ia de lege criticat„ nu Óncalc„ prevederile art. 16 din
Constitu˛ie, deoarece reglementarea dedus„ controlului se
aplic„ tuturor celor afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza
normei legale, f„r„ nici o discriminare pe considerente
arbitrare.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 14 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 131/2005, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a
civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2821din Codul de
procedur„ civil„.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„, Ón motivarea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, arat„ c„ textul de lege
criticat creeaz„ o diferen˛iere valoric„, Ón baza c„reia p„r˛ile
pot ataca fie cu apel, fie cu recurs hot„r‚ri av‚nd acela∫i
obiect. Astfel, Ón cazul atac„rii hot„r‚rii cu apel, partea are
posibilitatea administr„rii unor probe complexe, dat fiind
caracterul devolutiv al apelului ∫i conform prevederilor
art. 295 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„, care dispun
c„ îinstan˛a va putea Óncuviin˛a refacerea sau completarea
probelor administrate la prima instan˛„, precum ∫i
administrarea probelor noi propuse Ón condi˛iile art. 292, dac„
consider„ c„ sunt necesare pentru solu˛ionarea cauzei“. Spre
deosebire de calea de atac a apelului, Ón cea a recursului
probatoriul este limitat numai la administrarea Ónscrisurilor,
deoarece, potrivit art. 305 din Codul de procedur„ civil„, îÓn
instan˛a de recurs nu se pot produce probe noi, cu excep˛ia
Ónscrisurilor“.

Œn continuare se arat„ c„, urmare a acestor diferen˛ieri,
Ón practic„ apar situa˛ii inegale, situa˛ia fiind diferit„, iar
p„r˛ile al c„ror litigiu are o valoare de peste 1 miliard au
acces la toate probatoriile prev„zute de art. 295 alin. 2 din
Codul de procedur„ civil„, spre deosebire de p„r˛ile al
c„ror litigiu are o valoare mai mic„ de 1 miliard. Œn
consecin˛„, reglementarea criticat„ creeaz„ o evident„
discriminare Óntre cele dou„ categorii de p„r˛i, discriminare
bazat„ exclusiv pe criteriul de valoare a litigiului, deci pe
criteriul de avere.
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 formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia ridicat„.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
invocat„ este neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„
dispozi˛iile de lege criticate nu creeaz„ discrimin„ri Óntre
cet„˛eni pe criterii de ras„, de na˛ionalitate, de origine
etnic„, de limb„, de religie, de sex, de opinie, de
apartenen˛„ politic„, de avere sau de origine social„, criterii
ale egalit„˛ii Ón drepturi prev„zute at‚t Ón art. 4 alin. (2) din
Constitu˛ie, c‚t ∫i Ón art. 14 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale. De
asemenea, arat„ c„ textul de lege criticat nu con˛ine nici o
dispozi˛ie discriminatorie, regimul juridic diferit — const‚nd
Ón aceea c„ hot„r‚rile judec„tore∫ti date Ón prim„ instan˛„
Ón cererile introduse pe cale principal„ privind pensiile de
Óntre˛inere, litigii al c„ror obiect are o valoare de p‚n„ la
1 miliard de lei inclusiv, at‚t Ón materie civil„, c‚t ∫i Ón
materie comercial„, ac˛iunile posesorii, cele referitoare la
Ónregistr„rile Ón registrele de stare civil„, luarea m„surilor
asigur„torii, precum ∫i Ón alte cazuri prev„zute de lege nu
pot fi atacate cu apel, ci numai cu recurs — fiind
determinat de deosebirea de situa˛ii care impune solu˛ii
legislative diferite Ón vederea asigur„rii celerit„˛ii solu˛ion„rii
cauzelor aflate pe rolul instan˛elor. Œn continuare arat„ c„
reglementarea dedus„ controlului se aplic„ tuturor celor
afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza normei legale, f„r„
nici o discriminare pe considerente arbitrare.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate invocat„ este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, arat„ c„ textul de lege criticat nu con˛ine nici o
dispozi˛ie discriminatorie, regimul juridic diferit fiind
determinat de deosebirea de situa˛ii care impune solu˛ii
legislative diferite Ón vederea asigur„rii celerit„˛ii solu˛ion„rii
cauzelor aflate pe rolul instan˛elor. De asemenea, arat„ c„
instan˛a de contencios constitu˛ional a statuat c„, Ón
m„sura Ón care reglementarea dedus„ controlului se aplic„
tuturor celor afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza normei
legale, f„r„ nici o discriminare pe considerente arbitrare,
critica cu un atare obiect nu este Óntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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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, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, republicat„, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
De∫i Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a Óntregului art. 2821, din motivarea
excep˛iei se observ„ c„ se are Ón vedere doar primul
alineat al acestuia. Astfel, obiectul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate Ól constituie dispozi˛iile art. 2821 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„. Ulterior sesiz„rii Cur˛ii
Constitu˛ionale, textul de lege criticat a fost modificat prin
art. I pct. 40 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000 pentru
modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 609
din 14 iulie 2005. Textul de lege criticat are urm„torul
con˛inut:
— Art. 2821 alin. 1: îNu sunt supuse apelului hot„r‚rile
judec„tore∫ti date Ón prim„ instan˛„ Ón cererile introduse pe
cale principal„ privind pensii de Óntre˛inere, litigii al c„ror obiect
are o valoare de p‚n„ la 1 miliard lei inclusiv, at‚t Ón materie
civil„, c‚t ∫i Ón materie comercial„, ac˛iunile posesorii, precum
∫i cele referitoare la Ónregistr„rile Ón registrele de stare civil„,
luarea m„surilor asigur„torii ∫i Ón alte cazuri prev„zute de
lege.“
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor dispozi˛ii legale
autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor art. 16
alin. (1) din Constitu˛ie, care au urm„torul con˛inut:
îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„
privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile de lege criticate au mai f„cut
obiectul controlului de constitu˛ionalitate, instan˛a de
contencios constitu˛ional statu‚nd c„ acestea sunt
constitu˛ionale. Astfel, prin Decizia nr. 226 din 18 mai

3

2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 507 din 7 iunie 2004, Curtea a re˛inut c„ textul legal
criticat nu con˛ine nici o dispozi˛ie discriminatorie, regimul
juridic diferit este determinat de deosebirea de situa˛ii care
impune solu˛ii legislative diferite Ón vederea asigur„rii
celerit„˛ii solu˛ion„rii cauzelor aflate pe rolul instan˛elor. A∫a
fiind, cu privire la Ónc„lcarea art. 16 alin. (1) din
Constitu˛ie, Curtea constat„ c„, Ón m„sura Ón care
reglementarea dedus„ controlului se aplic„ tuturor celor
afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza normei legale, f„r„
nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un
atare obiect nu este Óntemeiat„.
Tot cu acea ocazie Curtea a re˛inut c„ art. 126
alin. (2) din Constitu˛ie, potrivit c„ruia îCompeten˛a
instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt
prev„zute numai prin lege“, precum ∫i art. 129, care
prevede c„, îÓmpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti, p„r˛ile
interesate ∫i Ministerul Public pot exercita c„ile de atac, Ón
condi˛iile legii“, atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa
stabilirii competen˛ei ∫i procedurii de judecat„, inclusiv a
condi˛iilor de exercitare a c„ilor de atac.
Astfel, departe de a Óngr„di drepturi consacrate
constitu˛ional, reglementarea prev„zut„ de art. 2821 din
Codul de procedur„ civil„ constituie o garan˛ie a aplic„rii
principiului prev„zut de art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, privind judecarea unei cauze Ón mod
echitabil ∫i Óntr-un termen rezonabil, Ón scopul Ónl„tur„rii
oric„ror abuzuri din partea p„r˛ilor, prin care s-ar tinde la
tergiversarea nejustificat„ a solu˛ion„rii unui proces. Curtea
a constatat, de asemenea, c„ reglement„rile interna˛ionale
Ón materie nu impun accesul la totalitatea gradelor de
jurisdic˛ie sau la toate c„ile de atac prev„zute de
legisla˛iile na˛ionale, art. 13 din aceea∫i conven˛ie
consacr‚nd numai dreptul persoanei la un recurs efectiv Ón
fa˛a unei instan˛e na˛ionale, deci posibilitatea de a accede
la un grad de jurisdic˛ie.
Solu˛ia adoptat„ ∫i considerentele deciziei citate sunt
valabile ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au ap„rut
elemente noi, de natur„ a determina reconsiderarea
jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.

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. 2821 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„, din oficiu, de Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ Ón Dosarul nr. 131/2005.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 6 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind completarea anexei nr. 14 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.060/2004
pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului cu un imobil
aflat Ón proprietatea public„ a statului ∫i Ón administrarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei ∫i transmiterea acestuia Ón folosin˛a gratuit„ a Asocia˛iei Na˛ionale a Surzilor
din Rom‚nia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 17 ∫i 20 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ completarea anexei nr. 14 la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea
inventarelor bunurilor din domeniul public al statului,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004, cu modific„rile ulterioare,
cu imobilul situat Ón municipiul Bucure∫ti, Str. Italian„ nr. 3,
sectorul 2, aflat Ón administrarea Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
Art. 2. — Se aprob„ transmiterea imobilului de la art. 1,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, aflat Ón proprietatea
public„ a statului ∫i Ón administrarea Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, Ón folosin˛a gratuit„ a
Asocia˛iei Na˛ionale a Surzilor din Rom‚nia, pe termen de
49 de ani, cu destina˛ia de sediu social.
Art. 3. — (1) Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

(2) Protocolul prev„zut la alin. (1) va cuprinde ∫i
obliga˛iile ce revin Asocia˛iei Na˛ionale a Surzilor din
Rom‚nia Ón leg„tur„ cu folosin˛a imobilului transmis.
Art. 4. — (1) Dreptul de folosin˛„ gratuit„ al Asocia˛iei
Na˛ionale a Surzilor din Rom‚nia Ónceteaz„ Ón urm„toarele
situa˛ii:
a) nerespectarea de c„tre asocia˛ie a obliga˛iilor
cuprinse Ón protocolul prev„zut la art. 3;
b) modificarea formei juridice a asocia˛iei, care
determin„ incompatibilitatea de a de˛ine Ón folosin˛„ gratuit„
imobile din patrimoniul statului sau al unit„˛ilor administrativteritoriale Ón condi˛iile art. 17 din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Constatarea cazurilor care determin„ Óncetarea
dreptului de folosin˛„ gratuit„ se face prin ordin al
ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei.
(3) Pe data Óncet„rii dreptului de folosin˛„ gratuit„
potrivit alin. (1) ∫i (2), imobilul prev„zut la art. 1 revine Ón
administrarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.311.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat Ón proprietatea public„ a statului ∫i Ón administrarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei, care se transmite Ón folosin˛a gratuit„ a Asocia˛iei Na˛ionale a Surzilor din Rom‚nia
Locul
unde este situat
imobilul care
se transmite

Municipiul
Bucure∫ti,
Str. Italian„ nr. 3,
sectorul 2

Persoana juridic„
de la care
se transmite
imobilul

Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii
Sociale
∫i Familiei

Persoana juridic„
la care
se transmite
imobilul

Codul de clasificare
∫i num„rul
de inventar
M.F.P.

Asocia˛ia
Na˛ional„
a Surzilor
din Rom‚nia

— cod 8.29.04

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Cl„dire cu subsol, parter, mansard„ ∫i
anex„, Ómpreun„ cu terenul aferent:
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 769 m2
— suprafa˛a terenului = 712 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse Ón jude˛ul Gorj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 1.000 mii lei
(RON) din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, bugetelor proprii
ale unor unit„˛i administrativ-teritoriale din jude˛ul Gorj,
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse Ón anul 2005, Ón vederea realiz„rii unor lucr„ri
urgente de refacere a infrastructurii distruse.
Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de

1.000 mii lei (RON) Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
Art. 3. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.336.
ANEX√
SITUAﬁIA

repartiz„rii pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumei ce se aloc„ pentru Ónl„turarea efectelor
calamit„˛ilor naturale Ón jude˛ul Gorj
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suma alocat„
— mii lei (RON) —

Unitatea administrativ-teritorial„

Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

Polovragi
Bumbe∫ti-Pi˛ic
Licurici
Mu∫ete∫ti
Stejari
Pe∫ti∫ani

270
250
130
130
120
100
1.000

TOTAL:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru suplimentarea bugetului Secretariatului General
al Guvernului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ alocarea sumei de 1.158 mii lei

Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru

(RON) din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia

suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului.
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(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se aloc„ la capitolul
îAlte ac˛iuni“, titlul îTransferuri“, art. îTransferuri
neconsolidabile“, alin. îDesp„gubiri civile, precum ∫i
cheltuieli judiciare ∫i extrajudiciare derivate din ac˛iuni Ón
reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozi˛iilor legale“.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului

de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Secretariatului
General al Guvernului pe anul 2005.
Art. 3. — Sumele neutilizate potrivit art. 1 reÓntregesc
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului p‚n„
la data de 10 decembrie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.337.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Externe ∫i Ministerului Culturii ∫i Cultelor
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005,
pentru finan˛area cheltuielilor aferente ac˛iunilor de diploma˛ie cultural„
care se vor desf„∫ura cu ocazia Zilei Na˛ionale a Rom‚niei Ón anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ organizarea ac˛iunilor de
diploma˛ie cultural„ care vor fi organizate de c„tre
Ministerul Afacerilor Externe ∫i Ministerul Culturii ∫i Cultelor
cu ocazia Zilei Na˛ionale a Rom‚niei Ón anul 2005.
(2) Ac˛iunile de diploma˛ie cultural„ prev„zute la alin. (1)
constau Ón oferirea, prin intermediul ambasadelor Rom‚niei
din Uniunea European„, Ón preajma zilei de 1 Decembrie,
a unor pachete con˛in‚nd albume de art„, CD-uri, DVD-uri
∫i alte materiale de promovare a imaginii Rom‚niei prin
valorile sale culturale c„tre parlamentari, alte personalit„˛i
politice ∫i publice ∫i formatori de opinie din statele membre
ale Uniunii Europene.
Art. 2. — Finan˛area ac˛iunilor de diploma˛ie cultural„
prev„zute la art. 1 se realizeaz„ astfel:
a) achizi˛ia ∫i ambalarea materialelor prev„zute la art. 1
alin. (2), de c„tre Ministerul Culturii ∫i Cultelor;
b) transportul ∫i distribuirea pachetelor prev„zute la
art. 1 alin. (2), de c„tre Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 3. — Pentru realizarea ac˛iunilor de diploma˛ie
cultural„ prev„zute la art. 1 se aprob„ suplimentarea, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, a bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005 cu suma de
2.210.000 lei (RON), la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 38
îTransferuri“, ∫i a bugetului Ministerului Afacerilor Externe
pe anul 2005 cu suma de 231.990 lei (RON), la capitolul
51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul 20 îCheltuieli materiale ∫i
servicii“.
Art. 4. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorilor principali de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetelor Ministerului
Afacerilor Externe ∫i Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul
2005.
Art. 5. — Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii
∫i Cultelor ∫i organele abilitate de lege vor controla modul
de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón
conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Valentin Naumescu,
secretar de stat
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.338.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unor ajutoare de urgen˛„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ acordarea de ajutoare de urgen˛„
pentru familiile ∫i persoanele afectate de inunda˛iile care au
avut loc Ón anul 2005 Ón jude˛ul Harghita Ón limita sumei de
750.000 lei (RON).
Art. 2. — (1) Sumele care se acord„ cu titlu de
ajutoare de urgen˛„ potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri
se stabilesc prin anchete sociale, Ón func˛ie de pagubele
suferite de familiile ∫i persoanele prev„zute la art. 1.

(2) Ajutoarele prev„zute la art. 1 se suport„ din
creditele bugetare aprobate cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe anul
2005.
Art. 3. — Ajutorul de urgen˛„ se acord„ Ón baza
aprob„rii ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei, pe
m„sur„ ce sunt primite anchetele sociale efectuate de
Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie din
Jude˛ul Harghita.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.343.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPOD√RIE COMUNAL√

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor
privind autorizarea Ón domeniul mont„rii ∫i exploat„rii sistemelor de repartizare a costurilor
pentru Ónc„lzire ∫i ap„ cald„ de consum Ón imobile de tip condominiu
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 6 alin. (1) lit. a) ∫i ale art. 11 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ — A.N.R.S.C., cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 10 alin. (5) ∫i (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 373/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ emite prezentul ordin.
Art. I. — Normele privind autorizarea Ón domeniul mont„rii ∫i
exploat„rii sistemelor de repartizare a costurilor pentru Ónc„lzire ∫i
ap„ cald„ de consum Ón imobile de tip condominiu, aprobate prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ nr. 259/2004, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie
2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Solicitantul autoriz„rii trebuie s„ fie persoan„ juridic„ cu
sediul Ón Rom‚nia.“
2. La articolul 4, punctul 4.1 se abrog„.

3. La articolul 4, punctul 4.4 va avea urm„torul cuprins:
î4.4. exploatare — ansamblu de ac˛iuni pentru supravegherea
func˛ion„rii ∫i Óntre˛inerea sistemelor de repartizare a costurilor,
precum ∫i pentru repartizarea, emiterea ∫i transmiterea tabelelor
centralizatoare cu consumurile individuale de energie termic„ Ón
vederea desf„∫ur„rii Ón condi˛ii sigure ∫i economice a acesteia;“.
4. La articolul 6 alineatul (1), litera e) va avea urm„torul cuprins:
îe) acte doveditoare privind achitarea taxelor ∫i impozitelor la
bugetul local, eliberate ∫i vizate de c„tre organele abilitate cu cel
mult 30 de zile Ónainte de data depunerii cererii de eliberare a
autoriza˛iei;“.
5. La articolul 6 alineatul (1), litera f) se abrog„.
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6. La articolul 6, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Œn cazul Ón care solicitantul autoriza˛iei este deja titular al
unei autoriza˛ii eliberate de Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„, la cererea sa se
anexeaz„ doar documentele prev„zute la alin. (1) lit. b), c) ∫i e).“
7. La articolul 7, litera a) va avea urm„torul cuprins:
îa) documente care s„ ateste c„ repartitoarele de costuri utilizate
∫i robine˛ii termostatici utiliza˛i sunt Ón conformitate cu prevederile
Hot„r‚rii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condi˛iilor de
introducere pe pia˛„ a produselor pentru construc˛ii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;“.
8. La articolul 7, literele b), c), k), n) ∫i p) se abrog„.
9. La articolul 8, litera a) va avea urm„torul cuprins:
îa) copie de pe avizul pentru activitatea de montare a contoarelor
de ap„ cald„ supuse controlului metrologic legal, acordat
solicitantului, Ón condi˛iile legii, de c„tre Biroul Rom‚n de Metrologie
Legal„;“.
10. La articolul 8, literele b), c), d), h), l) ∫i n) se abrog„.
11. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se abrog„.
12. La articolul 13, alineatul (3) va avea urm„torul cuprins:
î(3) Durata de valabilitate a autoriza˛iei este de 5 ani de la data
eliber„rii acesteia. Cererea pentru eliberarea unei noi autoriza˛ii se
depune la sediul autorit„˛ii competente cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte
de expirarea termenului de valabilitate al acesteia.“
13. La articolul 13 alineatul (6), litera m) va avea urm„torul
cuprins:
îm) obliga˛ia titularului de autoriza˛ie de a comunica lunar
autorit„˛ii competente num„rul contractelor pentru montarea ∫i
exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru Ónc„lzire ∫i
datele de identificare a asocia˛iilor de proprietari/locatari cu care s-au

Óncheiat aceste contracte, precum ∫i num„rul contractelor Óncheiate
pentru montarea contoarelor de ap„ cald„ utilizate ca repartitoare de
costuri;“.
14. La articolul 13 alineatul (6), litera n) se abrog„.
15. La articolul 15 alineatul (1), litera a) va avea urm„torul
cuprins:
îa) modific„ri ale statutului;“.
16. La articolul 18 alineatul (1), litera b) se abrog„.
17. La articolul 18 alineatul (1), dup„ litera d) se introduce o nou„
liter„, litera e), cu urm„torul cuprins:
îe) Óncetarea activit„˛ii/desfiin˛area punctului de lucru autorizat.“
18. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19. — Œn cazul retragerii autoriza˛iei pentru activitatea de
exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru Ónc„lzire,
pentru a asigura continuitatea, autoritatea competent„ Ól oblig„ pe
titularul autoriza˛iei s„ Óndeplineasc„ activitatea autorizat„ p‚n„ la
sf‚r∫itul sezonului rece.“
19. La anexa nr. 2 la norme, litera h) va avea urm„torul cuprins:
îh) responsabilitatea corectitudinii alegerii repartitoarelor de costuri
Ón conformitate cu domeniul de utilizare prev„zut Ón standardele SR
EN 834:2002 ∫i SR EN 835:2002, precum ∫i a corectitudinii
montajului Ón conformitate cu specifica˛iile produc„torului;“.
Art. II. — Autoriza˛iile eliberate de Autoritatea Na˛ional„ de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ Ón
domeniul mont„rii ∫i exploat„rii sistemelor de repartizare a costurilor
pentru Ónc„lzire ∫i ap„ cald„ de consum Ón imobile de tip
condominiu, p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin, se
modific„ prin grija acesteia.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„,
Jeanina Preda
Bucure∫ti, 31 octombrie 2005.
Nr. 659.

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPOD√RIE COMUNAL√

ORDIN
privind abrogarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospod„rie Comunal„ nr. 293/2005 pentru punerea Ón aplicare a dispozi˛iilor Ordonan˛ei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonan˛a Guvernului nr. 37/2003
Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 213/2005 privind respingerea Ordonan˛ei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) ∫i (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ — A.N.R.S.C., cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„
nr. 293/2005 pentru punerea Ón aplicare a dispozi˛iilor Ordonan˛ei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, modificat„ ∫i

completat„ prin Ordonan˛a Guvernului nr. 37/2003, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 451 din 27 mai 2005.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„,
Jeanina Preda
Bucure∫ti, 31 octombrie 2005.
Nr. 660.
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