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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 516
din 11 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999
privind solu˛ionarea conflictelor de munc„
Ioan Vida
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Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
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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. 66 alin. (2) din Legea
nr. 168/1999 privind solu˛ionarea conflictelor de munc„,
excep˛ie ridicat„ de Sindicatul Alternativa 2002 Azomure∫ Ón
Dosarul nr. 6.486/2004 al Tribunalului T‚rgu Mure∫.
La apelul nominal se prezint„, pentru autorul excep˛iei,
doamna consilier juridic Ribana Murar, cu delega˛ie la
dosar, iar pentru partea Societatea Comercial„ îAzomure∫“ —
S.A., doamna consilier juridic Ramona Pergel, de
asemenea cu delega˛ie la dosar. Procedura de citare a fost
legal Óndeplinit„.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 991/9.XI.2005

Reprezentantul autorului excep˛iei solicit„ admiterea
acesteia a∫a cum a fost formulat„ ∫i depune concluzii
scrise.
Reprezentantul Societ„˛ii Comerciale îAzomure∫“ — S.A.
depune concluzii scrise de respingere a excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile legale criticate nu aduc
atingere existen˛ei dreptului la grev„, ci instituie, Ón deplin„
concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale invocate, anumite
limite ale exercit„rii acestuia.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 martie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 6.486/2004, Tribunalul T‚rgu Mure∫ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999
privind solu˛ionarea conflictelor de munc„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Sindicatul Alternativa 2002
Azomure∫ Ón dosarul cu num„rul de mai sus, av‚nd ca
obiect solu˛ionarea unui litigiu de munc„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„, raportat la litigiul dedus judec„˛ii,
instan˛a a Óncadrat nejustificat societatea ca f„c‚nd parte
din categoria celor care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea cu foc
continuu. Acest lucru a fost de natur„ a determina
aplicarea dispozi˛iilor legale criticate privitoare la condi˛iile
de exercitare a dreptului la grev„ men˛ionate la art. 66
alin. (2) din Legea nr. 168/1999. Or, Societatea Comercial„
îAzomure∫“ — S.A. este o unitate privat„ ∫i deci nu se
pune problema ap„r„rii securit„˛ii na˛ionale pentru a se
putea Ónscrie Ón criteriile prev„zute de art. 53 din
Constitu˛ie. De asemenea, potrivit art. 52 din lege,
exerci˛iul dreptului la grev„ este oricum limitat pentru
motive de s„n„tate public„. Prin urmare, at‚ta vreme c‚t
scopul urm„rit de legiuitor nu este profitul unora, ci doar
necesitatea protej„rii unor drepturi fundamentale, nu se mai
justific„ o prevedere suplimentar„ — o treime din activitate —,
care nu face dec‚t s„ traseze o limit„ absolut arbitrar„.
Nu Ón ultimul r‚nd, m„sura restr‚ngerii dreptului
fundamental la grev„ trebuie s„ fie aplicat„ f„r„ a aduce
atingere dreptului sau libert„˛ii. Or, prin reglementarea
criticat„ exerci˛iul dreptului consacrat de art. 43 din
Constitu˛ie este drastic limitat, fiind practic imposibil„
organizarea unei greve. Astfel, administra˛ia societ„˛ii
pretinde c„ activitatea societ„˛ii s-ar desf„∫ura Ón siguran˛„
doar Ón condi˛iile asigur„rii a circa 66% din activitate, ceea
ce presupune men˛inerea aproape Ón totalitate a
personalului la locul de munc„, situa˛ie care nu mai poate
oferi atingerea finalit„˛ii dreptului la grev„.
Tribunalul T‚rgu Mure∫ opineaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„ pentru urm„toarele
considerente:
Exerci˛iul dreptului constitu˛ional la grev„ poate fi
restr‚ns numai dac„ se impune pentru ap„rarea s„n„t„˛ii
publice ∫i a drepturilor cet„˛enilor, iar restr‚ngerea trebuie
s„ fie necesar„ Óntr-o societate democratic„ ∫i propor˛ional„
cu situa˛ia care a determinat-o, f„r„ a aduce atingere
existen˛ei dreptului. Pe l‚ng„ restr‚ngerea impus„ de
art. 52 din Legea nr. 168/1999, art. 66 alin. (2), av‚nd ca
ra˛iune acelea∫i considerente privitoare la nepunerea Ón
pericol a vie˛ii ∫i s„n„t„˛ii oamenilor ∫i la asigurarea
func˛ion„rii tuturor instala˛iilor, f„r„ a se face vreo distinc˛ie
Ón func˛ie de natura acestora, limiteaz„ dreptul la grev„ Ón
mod excesiv, nejustificat ∫i superfluu.
Ca atare, restr‚ngerea prev„zut„ de art. 66 alin. (2) din
Legea nr. 168/1999, Ón cazul salaria˛ilor din unit„˛ile cu foc
continuu, excedeaz„ necesit„˛ilor dintr-o societate
democratic„ ∫i nu este propor˛ional„ cu situa˛ia care a

determinat-o, aduc‚nd atingere Ónse∫i existen˛ei dreptului la
grev„.
De asemenea, inexisten˛a unei distinc˛ii Ón func˛ie de
sectorul de activitate al unit„˛ilor cu foc continuu contravine
art. 43 alin. (2) din Constitu˛ie, deoarece serviciul minim de
o treime din activitate nu a fost impus pentru asigurarea
serviciilor esen˛iale pentru societate. Aceste servicii sunt
enumerate Ón art. 63—66 alin. (2) din lege ∫i nu se poate
sus˛ine c„, aprioric, categoria unit„˛ilor cu foc continuu
asigur„ servicii esen˛iale pentru societate — de pild„, un
combinat chimic, de∫i se autointituleaz„ cu foc continuu, nu
asigur„ acest gen de servicii.
Prin urmare, condi˛iile legale care trebuie Óndeplinite
pentru exercitarea dreptului la grev„ trebuie s„ fie
rezonabile, astfel Ónc‚t s„ nu limiteze considerabil
mijloacele de ac˛iune, iar stabilirea unor servicii minime
poate fi posibil„ doar Ón cazul serviciilor esen˛iale pentru
societate, adic„ a celor de utilitate public„ de importan˛„
fundamental„.
Œn concluzie, Ón opinia instan˛ei, no˛iunea de foc
continuu nu trebuie s„ se confunde cu cea de unitate care
asigur„ servicii esen˛iale pentru societate ∫i, deci, nu poate
fi restr‚ns dreptul la grev„ al salaria˛ilor sub simplul pretext
c„ ar lucra Ón unit„˛i cu foc continuu.
Potrivit 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 apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, deoarece, potrivit art. 8 pct. 1 lit. d) din
Pactul interna˛ional cu privire la drepturile economice,
sociale ∫i culturale, dreptul la grev„ se exercit„ Ón
conformitate cu legile fiec„rui stat, iar conform dispozi˛iilor
art. G din Carta social„ european„, ratificat„ de Rom‚nia
prin Legea nr. 74/1999, este permis„ stabilirea prin lege de
restric˛ii necesare Óntr-o societate democratic„, pentru a
garanta respectarea drepturilor ∫i libert„˛ilor altora sau
pentru a proteja ordinea public„, securitatea na˛ional„,
s„n„tatea public„ sau bunele moravuri.
Dispozi˛iile legale criticate nu Ómpiedic„ exercitarea
dreptului la grev„, ci instituie anumite limit„ri generate
tocmai de necesitatea evit„rii consecin˛elor asupra s„n„t„˛ii
∫i vie˛ii oamenilor, precum ∫i asupra proceselor de
produc˛ie, care trebuie s„ se desf„∫oare neÓntrerupt Ón
condi˛ii de deplin„ siguran˛„. Prin urmare, f„r„ a se aduce
atingere existen˛ei dreptului Ón substan˛a sa, stabilirea
limitelor exercit„rii dreptului la grev„ Ón diferite situa˛ii,
inclusiv propor˛ionalitatea acestei m„suri cu situa˛ia
respectiv„, este atributul exclusiv al legiuitorului.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile
fundamentale invocate, precum ∫i prevederile documentelor
interna˛ionale ratificate prin Legea nr. 74/1999 permit
instituirea unor limit„ri ori condi˛ion„ri ale dreptului la grev„,
Óndeosebi pentru a garanta asigurarea serviciilor esen˛iale
pentru societate, Óntruc‚t, Ón mod inevitabil, exercitarea
acestui drept afecteaz„ nu numai p„r˛ile Ón conflict, ci ∫i
domenii sau sectoare Ón care activitatea este paralizat„ ca
urmare a Óncet„rii unor servicii, cum ar fi Óncetarea
func˛ion„rii sistemului energetic na˛ional.
Œn consecin˛„, dispozi˛iile legale criticate sunt Ón deplin„
concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale privind
restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau libert„˛i
fundamentale ∫i nu contravin nici celor referitoare la art. 43
din Constitu˛ie, deoarece impunerea asigur„rii unei treimi
din activitate pe perioada grevei se Óncadreaz„ Ón condi˛iile
stabilite de art. 8 pct. 1 lit. d) din Pactul interna˛ional cu
privire la drepturile economice, sociale ∫i culturale, potrivit
c„rora dreptul la grev„ se exercit„ Ón conformitate cu legile
fiec„rui stat, precum ∫i cu cele din Carta social„ european„,
ratificat„ prin Legea nr. 74/1999.
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Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile 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„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, 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
dispozi˛iile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind
solu˛ionarea conflictelor de munc„, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie
1999, cu urm„torul con˛inut: îSalaria˛ii din unit„˛ile sistemului
energetic na˛ional, din unit„˛ile operative de la sectoarele
nucleare, din unit„˛ile cu foc continuu pot declara grev„ cu
condi˛ia asigur„rii a cel pu˛in unei treimi din activitate, care s„
nu pun„ Ón pericol via˛a ∫i s„n„tatea oamenilor ∫i care s„
asigure func˛ionarea instala˛iilor Ón deplin„ siguran˛„.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 43 referitoare la Dreptul la grev„ ∫i
ale art. 53 referitoare la Restr‚ngerea exerci˛iului unor
drepturi sau al unor libert„˛i.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ autorul excep˛iei nu critic„ art. 66 alin. (2) din
Legea nr. 168/1999 Ón integralitate, ci numai partea care
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se refer„ la unit„˛ile cu foc continuu, sus˛in‚nd c„ limitarea
dreptului la grev„ al salaria˛ilor din aceste unit„˛i prin
condi˛ia asigur„rii a cel pu˛in unei treimi din activitate este
excesiv„, Óntruc‚t unit„˛ile cu foc continuu de felul celei
care este parte Ón litigiu — Societatea Comercial„
îAzomure∫“ — S.A. — nu presteaz„ o activitate a c„rei
Óntrerupere s„ pun„ Ón pericol via˛a ∫i s„n„tatea oamenilor
sau siguran˛a na˛ional„, pentru a justifica limitarea
prev„zut„ de lege. Aceste sus˛ineri nu pot fi primite, dat
fiind c„ limitarea prev„zut„ de textul de lege atacat se
Óntemeiaz„ pe dispozi˛iile constitu˛ionale men˛ionate.
Curtea mai constat„, de asemenea, c„, Ón realitate,
autorul excep˛iei este nemul˛umit de Ómprejurarea c„
instan˛a de judecat„ a Óncadrat Societatea Comercial„
îAzomure∫“ — S.A. Ón categoria unit„˛ilor cu foc continuu
∫i c„, pe cale de consecin˛„, textul criticat ar fi
neconstitu˛ional. Or, problema dac„ o anumit„ unitate se
Óncadreaz„ sau nu Ón no˛iunea de unitate cu foc continuu
nu este o problem„ de constitu˛ionalitate, ci una de
aplicare a legii, de competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti,
Óntruc‚t, potrivit art. 2 alin. (1) ∫i alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, aceasta îasigur„ controlul constitu˛ionalit„˛ii
legilor [...] care Óncalc„ dispozi˛iile sau principiile Constitu˛iei“,
∫i nu este chemat„ s„ cenzureze o eventual„ aplicare
neconstitu˛ional„ a legii.
Œn concluzie, av‚nd Ón vedere c„ problemele de aplicare
a legii nu sunt de resortul contenciosului constitu˛ional ∫i
c„ Ón sus˛inerea excep˛iei nu se reclam„ contrarietatea
dispozi˛iilor legale atacate cu prevederile Legii
fundamentale, Curtea constat„ c„ excep˛ia este
inadmisibil„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge ca inadmisibil„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999
privind solu˛ionarea conflictelor de munc„, excep˛ie ridicat„ de Sindicatul Alternativa 2002 Azomure∫ Ón Dosarul
nr. 6.486/2004 al Tribunalului T‚rgu Mure∫.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 11 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Ministerul Culturii ∫i Cultelor,
ocazionate de organizarea ∫i desf„∫urarea Festivalului Interna˛ional îGeorge Enescu“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 7 alin. (11) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Nivelul cheltuielilor privind convorbirile
telefonice pentru Ministerul Culturii ∫i Cultelor, stabilit potrivit
dispozi˛iilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile

administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice, aprobat„
modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile
complet„rile ulterioare, ocazionate de organizarea
desf„∫urarea Festivalului Interna˛ional îGeorge Enescu“,

cu
∫i
∫i
se
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majoreaz„ cu 100% Ón semestrul II al anului 2005, cu
obliga˛ia Óncadr„rii Ón cheltuielile bugetare aprobate.
Art. 2. — Nivelul cheltuielilor privind convorbirile

telefonice majorat potrivit art. 1 se aplic„ ∫i ARTEXIM,
institu˛ie public„ subordonat„ Ministerului Culturii ∫i
Cultelor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.339.
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 jude˛ul Giurgiu
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) 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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru ajutor social ∫i ajutor
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu lemne, c„rbuni ∫i combustibili
petrolieri pe anul 2005 cu suma de 387,5 mii lei (RON),
pentru jude˛ul Giurgiu, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al municipiului
Giurgiu pentru plata ajutorului social ∫i ajutorului pentru

Ónc„lzirea locuin˛ei cu lemne, c„rbuni ∫i combustibili
petrolieri.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i 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. 1.340.
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 jude˛ul Cluj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) 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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
3.400 mii lei (RON), pentru jude˛ul Cluj, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
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bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al municipiului Cluj-Napoca, Ón vederea
execut„rii stratului de uzur„ la obiectivul îRanforsare sistem
rutier strada Traian Vuia“.
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Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.341.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei p„r˛i din costul chiriei,
energiei electrice ∫i energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de r„zboi,
v„duvelor de r„zboi, precum ∫i accidenta˛ilor de r„zboi Ón afara serviciului ordonat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 16 lit. g) ∫i al art. 18 din Legea nr. 44/1994
privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Veteranii de r„zboi, v„duvele de r„zboi,
precum ∫i accidenta˛ii de r„zboi Ón afara serviciului ordonat,
care au suferit o infirmitate din cauza ac˛iunii mijloacelor de
lupt„ ale r„zboiului, beneficiaz„ Ón anul 2005 de un ajutor
anual Ón cuantum de 53 lei (RON)/persoan„ pentru
acoperirea unei p„r˛i din costul chiriei, energiei electrice ∫i
energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2. — Sumele pentru plata ajutorului prev„zut la
art. 1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la
beneficiari, se suport„ din bugetele Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale ∫i Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.

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 ap„r„rii na˛ionale,
Marius B„lu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.344.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe 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, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 26 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 3.768,06 mii lei
(RON), la capitolul 68.01 îTransporturi ∫i comunica˛ii“, din
care la subcapitolul 68.01.02 îAvia˛ie civil„“ cu suma de
3.268,06 mii lei (RON), respectiv la subcapitolul 68.01.03
îNaviga˛ie civil„“ cu suma de 500,00 mii lei (RON),
conform situa˛iei din anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la propunerea ordonatorului principal de credite, s„

introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pe
anul 2005.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal
de credite se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.345.

ANEX√*)
SITUAﬁIE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind schimbul de imobile, compuse din teren ∫i cl„dire, dintre Administra˛ia Na˛ional„
de Meteorologie ∫i Societatea Comercial„ îHOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER“ — S.R.L.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2) ∫i al
art. 12 alin. (1) ∫i (2) 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„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al acestuia a imobilului aflat Ón
administrarea Administra˛iei Na˛ionale de Meteorologie,
av‚nd destina˛ia de sta˛ie meteorologic„, compus din
construc˛ie ∫i terenul aferent, situat Ón municipiul Sebe∫,
str. Mihail Kog„lniceanu nr. 61, jude˛ul Alba, av‚nd datele
de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Se aprob„ schimbul imobilului prev„zut la
art. 1 cu imobilul compus din construc˛ie ∫i terenul aferent,
situat Ón municipiul Sebe∫, zona îLa Glod“, f„r„ num„r,
jude˛ul Alba, aflat Ón proprietatea Societ„˛ii Comerciale

îHOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER“ — S.R.L., av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anex„.
(2) Schimbul de imobile se va efectua f„r„ plat„.
Art. 3. — Imobilul preluat prin schimb de c„tre statul
rom‚n, conform prevederilor art. 2, trece din domeniul
privat al statului Ón domeniul public al acestuia ∫i Ón
administrarea Administra˛iei Na˛ionale de Meteorologie, cu
destina˛ia de sta˛ie meteorologic„.
Art. 4. — Predarea-preluarea imobilelor se face pe
baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen
de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.349.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor compuse din construc˛ie ∫i terenul aferent, care fac obiectul schimbului dintre Administra˛ia Na˛ional„
de Meteorologie ∫i Societatea Comercial„ îHOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER“ — S.R.L.

Nr.
crt.

Locul
unde sunt situate
imobilele
care se transmit

Persoana juridic„
de la care
se transmit imobilele

Persoana juridic„
la care
se transmit imobilele

Num„rul de
Ónregistrare atribuit
de Ministerul
Finan˛elor Publice

1.

Municipiul
Sebe∫,
str. Mihail
Kog„lniceanu
nr. 61,
jude˛ul Alba

Administra˛ia
Na˛ional„ de
Meteorologie

Societatea
Comercial„
îHOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER“
— S.R.L.

2.

Municipiul Sebe∫,
zona îGlod“
f„r„ num„r,
jude˛ul Alba

Societatea
Comercial„
îHOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER“
— S.R.L.

Administra˛ia
Na˛ional„ de
Meteorologie

63.331
62.819

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

— Cl„dire cu suprafa˛a construit„ desf„∫urat„ =
120,04 m2 (cl„dire+anexe)
— Teren Ón suprafa˛„ de 9.340 m2, din care:
Teren sub construc˛ie = 120,04 m2
Teren cota indiviz„ platforma meteorologic„ =
9.340 m2
Anul construc˛iei: 1967
— Cl„dire cu suprafa˛a construit„ desf„∫urat„ =
113,12 m2 (cl„dire+anexe)
— Teren Ón suprafa˛„ de 9.514 m2, din care:
Teren sub construc˛ie = 113,12 m2
Teren cota indiviz„ platforma meteorologic„ =
9.514 m2
Anul construc˛iei: 2003
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale Ón domeniul public al municipiului Suceava
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, jude˛ul Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) 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„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale — Direc˛ia pentru Agricultur„
∫i Dezvoltare Rural„ Suceava Ón domeniul public al

municipiului Suceava ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Municipiului Suceava, jude˛ul Suceava.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se va face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 noiembrie 2005.
Nr. 1.350.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale Ón domeniul public al municipiului Suceava ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Municipiului Suceava, jude˛ul Suceava
Locul unde este situat
imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se transmite
imobilul

Municipiul Suceava,
Statul rom‚n,
Str. Sl„tioarei nr. 31, din administrarea
jude˛ul Suceava
Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale—Direc˛ia
pentru Agricultur„
∫i Dezvoltare Rural„
Suceava

Codul de clasificare
Persoana juridic„
din inventarul bunurilor aflate
la care se transmite Ón administrarea Ministerului
imobilul
Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale

Municipiul Suceava, — cod 8.29.06
Ón administrarea
— nr. M.F.P. 37.029
Consiliului Local
al Municipiului
Suceava

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Cl„dire — suprafa˛„ construit„ = 160 m2 P,
c„r„mid„, beton+lemn
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