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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 522
din 11 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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Pe
rol
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solu˛ionarea
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2821 alin. 1 din Codul
de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Felicia Baratu Ón
Dosarul nr. 1.463/2005 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia
a IV-a civil„.
La apelul nominal r„spunde partea Dinu ﬁovaru,
personal ∫i asistat de avocatul Steliana ™erban, cu
Ómputernicire avoca˛ial„ la dosar, lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„
de care procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul, ap„r„torul p„r˛ii Dinu ﬁovaru solicit„
respingerea excep˛iei ca fiind neÓntemeiat„, Óntruc‚t, potrivit
dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 126 alin. (2) ∫i art. 129,
legiuitorul este singurul abilitat s„ stabileasc„ regulile de
desf„∫urare a procesului. Cu privire la art. 16 alin. (1) din
Constitu˛ie, sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate se aplic„
tuturor celor afla˛i Ón situa˛iile prev„zute de acestea, iar Ón
ceea ce prive∫te accesul liber la justi˛ie, arat„ c„ acesta
nu Ónseamn„ accesul la toate instan˛ele judec„tore∫ti ∫i la
toate c„ile de atac. Totodat„ sus˛ine c„ prevederile
art. 2821 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ nu contravin
nici dispozi˛iilor art. 6 ∫i nici celor ale art. 13 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 2821 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, invoc‚nd
jurispruden˛a constant„ a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón aceast„
materie, ∫i anume Decizia nr. 226/2004.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 22 iunie 2005, Tribunalul Bucure∫ti —
Sec˛ia a IV-a civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 2821
alin. 1 din Codul de procedur„ civil„. Excep˛ia a fost
ridicat„ de Felicia Baratu, recurent„ Óntr-o cauz„ civil„
av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei cereri de obligare la
l„sarea Ón deplin„ proprietate ∫i posesie a unui imobil.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate sunt
neconstitu˛ionale, Óntruc‚t suprim„ o cale de atac, priv‚nd
p„r˛ile de un grad de jurisdic˛ie, f„c‚nd distinc˛ii de ordin

valoric ∫i pun‚nd îpe aceea∫i treapt„“ ac˛iunea Ón
revendicare cu alte cauze de o importan˛„ mai mic„.
Totodat„ consider„ c„ îfaptul c„ o garsonier„ are o
valoare mai mic„ dec‚t o vil„, situ‚nd-o sub plafonul de
1 miliard lei, nu Ónseamn„ c„ cei care Ó∫i disput„ o
garsonier„ s„ beneficieze de dou„ grade de jurisdic˛ie, iar
ceilal˛i de trei“.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„ ∫i-a exprimat
opinia Ón sensul c„ procedura prev„zut„ de lege pentru
solu˛ionarea recursului nu permite administrarea unor probe
noi, cu excep˛ia Ónscrisurilor, care pot fi depuse p‚n„ la
Ónchiderea dezbaterilor ∫i, ca atare, litigiile care au ca
obiect dreptul de proprietate ∫i pentru solu˛ionarea c„rora
este necesar s„ se administreze un probatoriu mai amplu,
dac„ la instan˛a de fond nu s-a administrat proba
testimonial„, proba cu interogatoriu sau proba cu expertiza
de specialitate, vor fi solu˛ionate f„r„ administrarea acestor
probe Ón recurs. Astfel, consider„ c„ Ón asemenea litigii se
impune parcurgerea tuturor c„ilor de atac prev„zute de
lege (apel ∫i recurs), pentru a se asigura o ap„rare
eficient„ a dreptului de proprietate.
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 exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, cu urm„toarea motivare:
Principiul accesului liber la justi˛ie nu este Ónc„lcat de
dispozi˛iile legale criticate, ci, dimpotriv„, acestea reprezint„
o expresie a realiz„rii drepturilor Ón justi˛ie. Instituirea
regulilor privind competen˛a ∫i procedura de judecat„ este
Ón deplin„ concordan˛„ cu art. 126 alin. (2) ∫i art. 129 din
Constitu˛ie. A∫a cum a statuat Ón mod constant Curtea
Constitu˛ional„, de exemplu prin deciziile nr. 129/1995 ∫i
nr. 38/1998, accesul liber la justi˛ie nu Ónseamn„ accesul
la toate instan˛ele judec„tore∫ti ∫i la toate c„ile de atac, iar
legiuitorul poate constitui, Ón considerarea unor situa˛ii
deosebite, reguli speciale de procedur„.
Referitor la pretinsa Ónc„lcare a art. 16 din Constitu˛ie,
consider„ c„ dispozi˛iile legale criticate nu creeaz„
discrimin„ri Óntre cet„˛eni Ón func˛ie 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. Regimul juridic diferit instituit de legiuitor —
const‚nd Ón aceea c„ 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, cele referitoare la
Ónregistr„rile Ón registrele de stare civil„, luarea m„surilor
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asigur„torii, precum ∫i Ón alte cazuri prev„zute de lege nu
pot fi atacate cu apel, ci numai cu recurs — 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. Astfel, Ón m„sura Ón
care reglementarea se aplic„ tuturor celor afla˛i Ón ipoteza
normei legale, f„r„ nici o discriminare pe considerente
arbitrare, critica cu un atare obiect nu este Óntemeiat„.
Cu privire la Ónc„lcarea art. 44 din Constitu˛ie arat„ c„
dreptul de proprietate nu este un drept absolut, con˛inutul
∫i limitele acestuia fiind stabilite de lege.
Œn sus˛inerea acestor argumente, Guvernul se refer„ la
Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 226/2004.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„
c„ dispozi˛iile legale criticate, care instituie excep˛ii de la
parcurgerea tuturor c„ilor de atac prev„zute de lege nu
reprezint„ o Ónc„lcare a principiului egalit„˛ii, ci modalit„˛i
diferite de parcurgere a procedurii Ón fa˛a instan˛ei,
determinate de situa˛ii obiectiv diferite, iar principiul egalit„˛ii
Ón fa˛a legii presupune instituirea unui tratament egal pentru
situa˛ii care nu sunt diferite, a∫a cum a statuat Curtea
Constitu˛ional„ prin Decizia Plenului nr. 1/1994.
Œn ceea ce prive∫te critica referitoare la Ónc„lcarea
art. 21 din Constitu˛ie, apreciaz„ c„ instituirea unor reguli
speciale privind exercitarea c„ilor de atac nu contravine
principiului liberului acces la justi˛ie, Óntruc‚t acesta nu
Ónseamn„ accesul la toate instan˛ele judec„tore∫ti ∫i la
toate c„ile de atac. Totodat„, no˛iunea de îproces echitabil“
nu implic„ imperios existen˛a mai multor grade de
jurisdic˛ie.
Referitor la critica de neconstitu˛ionalitate raportat„ la
prevederile art. 44 din Constitu˛ie, apreciaz„ c„ aceasta nu
poate fi re˛inut„, Óntruc‚t dispozi˛ia legal„ criticat„ nu
con˛ine norme contrare prevederilor constitu˛ionale invocate,
potrivit c„rora con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate
sunt stabilite prin lege.
De asemenea, consider„ c„ textul de lege criticat nu
contravine nici prevederilor art. 129 din Constitu˛ie care
reglementeaz„ folosirea c„ilor de atac. Acest drept
fundamental se realizeaz„ Ón condi˛iile legii ∫i, prin urmare,
este Ón competen˛a exclusiv„ a legiuitorului de a stabili
care sunt c„ile de atac ∫i Ón ce condi˛ii pot fi exercitate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale punctele lor de vedere
asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
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, precum ∫i celor 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„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 2821 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
dispozi˛ii introduse prin art. I pct. 94 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000 privind modificarea ∫i
completarea Codului de procedur„ civil„ (publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479 din
2 octombrie 2000) ∫i modificate prin art. I pct. 40 din
Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de
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urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000 (publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005),
av‚nd Ón prezent urm„torul con˛inut: 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.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„
dispozi˛iile legale criticate contravin prevederilor art. 16
alin. (1) ∫i art. 21, art. 44 alin. (1) ∫i art. 129 din
Constitu˛ie, al c„ror con˛inut este urm„torul:
— Art. 16 alin. (1): îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“;
— Art. 21: î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei
pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.
(3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea
cauzei Óntr-un termen rezonabil.
(4) Jurisdic˛iile speciale administrative sunt facultative ∫i
gratuite.“;
— Art. 44 alin. (1): îDreptul de proprietate, precum ∫i
crean˛ele asupra statului, sunt garantate. Con˛inutul ∫i limitele
acestor drepturi sunt stabilite de lege.“;
— Art. 129: îŒmpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti, p„r˛ile
interesate ∫i Ministerul Public pot exercita c„ile de atac, Ón
condi˛iile legii.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate constituie norme
de procedur„, care stabilesc categoriile de hot„r‚ri
judec„tore∫ti care nu pot fi supuse apelului Ón cadrul
procesului civil. Conform prevederilor art. 126 alin. (2) ∫i
art. 129 din Constitu˛ie, competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti
∫i procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege,
iar c„ile de atac pot fi exercitate numai Ón condi˛iile legii
∫i, ca atare, legiuitorul este suveran Ón adoptarea regulilor
de procedur„, Óns„, evident, respect‚nd ∫i celelalte principii
∫i dispozi˛ii constitu˛ionale.
Œn ceea ce prive∫te pretinsa Ónc„lcare a principiului
egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii, prev„zut de art. 16
alin. (1) din Legea fundamental„, Curtea observ„ c„
diferen˛ierea hot„r‚rilor care pot fi sau nu pot fi supuse
apelului se face pe criteriul valorii obiectului litigiului, iar nu
pe cel al averii sau al categoriei sociale, a∫a cum Ón mod
eronat sus˛in autorii excep˛iei ∫i, prin urmare, textul legal
atacat nu instituie discrimin„ri pe criteriile prev„zute de
art. 4 din Constitu˛ie, de natur„ s„ aduc„ atingere
principiului egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii. 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 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 nu pot fi atacate cu apel, ci numai cu
recurs — 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.
Referitor la prevederile art. 21 din Constitu˛ie privind
accesul liber la justi˛ie, Curtea Constitu˛ional„ a stabilit prin
Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 69 din
16 martie 1994, c„ nu se poate exclude de la exerci˛iul
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drepturilor procesuale nici o categorie sau grup social, Óns„
legiuitorul poate institui, Ón considerarea unor situa˛ii
deosebite, reguli speciale de procedur„, precum ∫i
modalit„˛i particulare de exercitare a drepturilor procedurale,
astfel Ónc‚t accesul liber la justi˛ie nu Ónseamn„ accesul, Ón
toate cazurile, la toate structurile judec„tore∫ti ∫i la toate
c„ile de atac.
Totodat„ Curtea observ„ c„ din dispozi˛iile ∫i principiile
Legii fundamentale nu reiese obligativitatea existen˛ei
triplului grad de jurisdic˛ie ∫i, 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 Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale 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. Totodat„
Curtea European„ a Drepturilor Omului, Ón jurispruden˛a sa,
a statuat c„ dreptul de acces la tribunale nu este absolut

∫i c„, fiind vorba despre un drept pe care conven˛ia l-a
recunoscut f„r„ s„-l defineasc„ Ón sensul restr‚ns al
cuv‚ntului, exist„ posibilitatea limit„rilor implicit admise
chiar Ón afara limitelor care circumscriu con˛inutul oric„rui
drept (Cauza îGolder Ómpotriva Regatului Unit“, 1975).
Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at cu privire la
dispozi˛iile legale criticate, Óns„ Ónainte de modificarea
acestora prin Legea nr. 219/2005, prin Decizia
nr. 226/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 507 din 7 iunie 2004, constat‚nd c„ acestea
sunt constitu˛ionale.
Œn ceea ce prive∫te pretinsa Ónc„lcare a prevederilor
art. 44 din Constitu˛ie referitoare la garantarea ∫i ocrotirea
propriet„˛ii private, Curtea constat„ c„ aceste prevederi
constitu˛ionale nu au pertinen˛„ Ón cauza de fa˛„, care are
ca obiect examinarea constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor
procedurale referitoare la hot„r‚rile judec„tore∫ti care nu
pot fi supuse apelului Ón cadrul procesului civil.

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„ de Felicia Baratu Ón Dosarul nr. 1.463/2005 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„.
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,
Ioana Marilena Chiorean

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului de onoare
al Ordinului Meritul Cultural
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 13/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei,
aprobat„ prin Legea nr. 153/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Regulamentul pentru
organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului de onoare al

Ordinului Meritul Cultural, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.312.
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ANEX√

REGULAMENT
pentru organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul Cultural
Œn temeiul dispozi˛iilor Legii nr. 29/2000 privind sistemul
na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al reglement„rilor prev„zute Ón
Legea nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural ∫i Medalia
Meritul Cultural, cu modific„rile ulterioare, se adopt„
prezentul regulament.
Art. 1. — (1) Se constituie Consiliul de onoare al
Ordinului Meritul Cultural.
(2) Consiliul de onoare prev„zut la alin. (1) judec„
faptele dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor
ordinului, altele dec‚t faptele penale sanc˛ionate cu o
pedeaps„ privativ„ de libertate, prin hot„r‚re
judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„.
Art. 2. — (1) Consiliul de onoare este format din
5 membri, dup„ cum urmeaz„:
a) un membru ales din r‚ndul ordinului Ón gradul de
Cavaler;
b) un membru ales din r‚ndul ordinului Ón gradul de
Ofi˛er;
c) un membru ales din r‚ndul ordinului Ón gradul de
Comandor;
d) 2 membri ale∫i din r‚ndul ordinului Ón gradul de Mare
Ofi˛er.
(2) Pre∫edintele Consiliului de onoare va fi, de regul„,
cel mai Ón v‚rst„ membru Ón gradul de Mare Ofi˛er.
(3) Œn cazul absen˛ei de la ∫edin˛a Consiliului de onoare
a pre∫edintelui ales, membrii prezen˛i vor desemna, pentru
∫edin˛a respectiv„, ca pre∫edinte, pe cel mai Ón v‚rst„
dintre ace∫tia av‚nd gradul cel mai Ónalt.
Art. 3. — (1) Membrii Consiliului de onoare sunt ale∫i
pentru un mandat de 5 ani, cu prilejul primei Óntruniri a
Cavalerilor ordinului, ce va avea loc de ziua ordinului.
(2) P‚n„ la alegerea Consiliului de onoare potrivit
alin. (1), competen˛ele acestuia vor fi Óndeplinite de un
consiliu numit prin decret al Pre∫edintelui Rom‚niei pe o
perioad„ de 3 ani.
(3) La expirarea mandatului Consiliului de onoare, pot fi
reale∫i pentru un nou mandat cel mult 3 dintre membrii
vechiului consiliu, dintre care cel pu˛in unul trebuie s„
provin„ din cele 3 grade inferioare: gradul de Cavaler,
gradul de Ofi˛er ∫i gradul de Comandor.
(4) Œn cazul decesului unui membru al Consiliului de
onoare, num„rul membrilor se completeaz„ cu o persoan„
care face parte din aceea∫i clas„ a ordinului cu cel
decedat.
Art. 4. — (1) Œn cazul Ón care din Consiliul de onoare
nu face parte nici un membru din aceea∫i categorie cu
persoana Ónvinuit„, Ón consiliu vor fi coopta˛i pentru cauza
Ón spe˛„ ∫i 2 Cavaleri ai ordinului din aceea∫i categorie, cu
drept de vot deliberativ.
(2) Consiliul de onoare judec„ ∫i faptele persoanelor
decorate cu Medalia Meritul Cultural, prev„zute la art. 1
alin. (2), situa˛ie Ón care Ón consiliu vor fi coopta˛i ∫i
2 titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ.
(3) Nominalizarea celor dou„ persoane va fi f„cut„ prin
tragerea la sor˛i dintre cei cu cea mai mare vechime Ón
distinc˛ia respectiv„.
Art. 5. — (1) Cavalerii Ordinului Meritul Cultural pot
semnala Consiliului de onoare fapte comise de al˛i membri
ai ordinului, considerate c„ aduc prejudicii morale acestora.

(2) Ca urmare a sesiz„rii, dup„ Ón∫tiin˛area Cancelariei
Ordinelor, se convoac„ consiliul de onoare ∫i persoana
Ónvinuit„, Ón termen de maximum 30 de zile de la sesizare.
Art. 6. — (1) Cavalerii ordinului pot semnala Cancelariei
Ordinelor atitudini ∫i fapte pe care le consider„
dezonorante, comise de al˛i Cavaleri ai ordinului ∫i care le
aduc prejudicii morale ∫i ating demnitatea ∫i onoarea
ordinului.
(2) La primirea sesiz„rii Cancelaria Ordinelor va convoca
Consiliul de onoare ∫i va invita persoana Ónvinuit„, data
∫edin˛ei urm‚nd a avea loc Ón cel mult 45 de zile de la
data primirii sesiz„rii.
(3) Œn cazul Ón care persoana Ónvinuit„ nu se prezint„ la
termenul fixat de Cancelaria Ordinelor, Consiliul de onoare
o convoac„ la alt termen, dar nu mai mare de 15 zile de
la prima convocare, iar Ón cazul neprezent„rii ∫i a doua
oar„, cazul va fi judecat Ón lips„.
(4) Consiliul de onoare adopt„ hot„r‚ri Ón prezen˛a
majorit„˛ii membrilor consiliului.
(5) Consiliul de onoare delibereaz„ ∫i poate decide
imediat sau dup„ cercetarea cazului, Óns„ nu mai t‚rziu de
60 de zile de la prima Óntrunire.
Art. 7. — (1) Consiliul de onoare adopt„ hot„r‚ri cu
votul majorit„˛ii membrilor s„i. Votul este secret.
(2) Hot„r‚rea Consiliului de onoare, motivat„, se
comunic„ Cancelariei Ordinelor cu propunerea de retragere
a decora˛iei sau de respingere a sesiz„rii, dup„ caz.
Art. 8. — Cancelaria Ordinelor ia act de hot„r‚rea
Consiliului de onoare ∫i Ónainteaz„ Pre∫edintelui Rom‚niei
spre aprobare decretul privind retragerea decora˛iei
respective.
Art. 9. — (1) Dup„ publicarea Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, a decretului de retragere a ordinului,
Cancelaria Ordinelor va solicita persoanei c„reia i s-a
retras decora˛ia s„ Ónapoieze Ónsemnul Ómpreun„ cu
brevetul respectiv, solicit‚nd pentru aceasta, dac„ este
cazul, ∫i sprijinul organelor de ordine.
(2) Cancelaria Ordinelor va comunica Ón scris membrilor
Consiliului de onoare radierea din eviden˛a ordinului a
persoanei c„reia i s-a retras decora˛ia.
Art. 10. — (1) Cheltuielile f„cute pentru deplasare,
cazare, diurn„ ∫i altele asemenea, necesare pentru
desf„∫urarea ∫edin˛elor de lucru ale consiliilor de onoare,
vor fi suportate din bugetul ministerului de resort care va
asigura ∫i spa˛iul de lucru necesar.
(2) Cancelaria Ordinelor va ˛ine Óntr-un dosar special
procesele-verbale pentru constituirea Consiliului de onoare,
realegerea membrilor acestuia, sesiz„rile primite,
convoc„rile trimise, materialele ∫edin˛elor ∫i hot„r‚rile luate
Ón cadrul fiec„rei ∫edin˛e.
Art. 11. — (1) La ∫edin˛ele de lucru ale Consiliului de
onoare poate participa f„r„ drept de vot, Ón calitate de ∫ef
al tuturor ordinelor, Pre∫edintele Rom‚niei.
(2) La ∫edin˛ele de lucru ale Consiliului de onoare
particip„ f„r„ drept de vot cancelarul ordinelor sau alt„
persoan„ desemnat„ de acesta.
(3) Lucr„rile de secretariat ale Consiliului de onoare se
asigur„ de Cancelaria Ordinelor.
Art. 12. — Dispozi˛iile prezentului regulament se
completeaz„ cu prevederile Legii nr. 29/2000 privind
sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului de onoare
al Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 13/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei,
aprobat„ prin Legea nr. 153/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Regulamentul pentru
organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului de onoare al

Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt, prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.313.
ANEX√

REGULAMENT
pentru organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului de onoare al Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt
Œn temeiul dispozi˛iilor Legii nr. 29/2000 privind sistemul
na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al reglement„rilor prev„zute Ón
Legea nr. 220/2004 privind Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt
∫i Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt, se adopt„ prezentul
regulament.
Art. 1. — (1) Se constituie Consiliul de onoare al
Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt.
(2) Consiliul de onoare prev„zut la alin. (1) judec„
faptele dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor
ordinului, altele dec‚t faptele penale sanc˛ionate cu o
pedeaps„ privativ„ de libertate prin hot„r‚re judec„toreasc„
r„mas„ definitiv„.
Art. 2. — (1) Consiliul de onoare este format din
5 membri, dup„ cum urmeaz„:
a) un membru ales din r‚ndul ordinului Ón grad de
Cavaler;
b) un membru ales din r‚ndul ordinului Ón grad de
Ofi˛er;
c) un membru ales din r‚ndul ordinului Ón grad de
Comandor;
d) 2 membri ale∫i din r‚ndul ordinului Ón grad de Mare
Ofi˛er.
(2) Pre∫edintele Consiliului de onoare va fi, de regul„,
cel mai Ón v‚rst„ membru din gradul de Mare Ofi˛er.
(3) Œn cazul absen˛ei de la ∫edin˛a Consiliului de onoare
a pre∫edintelui ales, membrii prezen˛i vor desemna, pentru
∫edin˛a respectiv„, ca pre∫edinte, pe cel mai Ón v‚rst„
dintre ace∫tia av‚nd gradul cel mai Ónalt.
Art. 3. — (1) Membrii Consiliului de onoare sunt ale∫i
pentru un mandat de 5 ani, cu prilejul primei Óntruniri a
Cavalerilor ordinului, ce va avea loc de ziua ordinului.
(2) P‚n„ la alegerea consiliului de onoare potrivit
alin. (1), competen˛ele acestuia vor fi Óndeplinite de un

consiliu numit prin decret al Pre∫edintelui Rom‚niei pe o
perioad„ de 3 ani.
(3) La expirarea mandatului Consiliului de onoare pot fi
reale∫i pentru un nou mandat cel mult 3 dintre membrii
vechiului consiliu, dintre care cel pu˛in unul trebuie s„
provin„ din cele 3 grade inferioare; gradul de Cavaler,
gradul de Ofi˛er ∫i gradul de Comandor.
(4) Œn cazul decesului unui membru al Consiliului de
onoare, num„rul membrilor se completeaz„ cu o persoan„
care face parte din aceea∫i clas„ a ordinului cu cel
decedat.
Art. 4. — (1) Consiliul de onoare judec„ ∫i faptele
persoanelor decorate cu Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt,
prev„zute la art. 1 alin. (2), situa˛ie Ón care Ón consiliu vor
fi coopta˛i ∫i 2 titulari ai medaliei, care vor avea drept de
vot deliberativ.
(2) Nominalizarea celor dou„ persoane va fi f„cut„ prin
tragerea la sor˛i dintre cei cu cea mai mare vechime Ón
distinc˛ia respectiv„.
Art. 5. — (1) Cavalerii Ordinului Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt pot semnala Consiliului de onoare fapte comise
de al˛i membri ai ordinului, considerate c„ aduc prejudicii
morale acestora.
(2) Ca urmare a sesiz„rii, dup„ Ón∫tiin˛area Cancelariei
Ordinelor, se convoc„ Consiliul de onoare ∫i persoana
Ónvinuit„, Ón termen de maximum 30 de zile de la sesizare.
Art. 6. — (1) Cavalerii ordinului pot semnala Cancelariei
Ordinelor atitudini ∫i fapte pe care le consider„
dezonorante, comise de al˛i Cavaleri ai ordinului, care le
aduc prejudicii morale ∫i ating demnitatea ∫i onoarea
ordinului.
(2) La primirea sesiz„rii Cancelaria Ordinelor va convoca
Consiliul de onoare ∫i va invita persoana Ónvinuit„, ∫edin˛a
urm‚nd a avea loc Ón cel mult 45 de zile de la data
primirii sesiz„rii.

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 993/9.XI.2005
(3) Œn cazul Ón care persoana Ónvinuit„ nu se prezint„
la termenul fixat de Cancelaria Ordinelor, Consiliul de
onoare o convoac„ la alt termen, dar nu mai mare de
15 zile de la prima convocare, iar Ón cazul neprezent„rii ∫i
a doua oar„, cazul va fi judecat Ón lips„.
(4) Consiliul de onoare adopt„ hot„r‚ri Ón prezen˛a
majorit„˛ii membrilor acestuia.
(5) Consiliul de onoare delibereaz„ ∫i poate decide
imediat sau dup„ cercetarea cazului, Óns„ nu mai t‚rziu de
60 de zile de la prima Óntrunire.
Art. 7. — (1) Consiliul de onoare adopt„ hot„r‚ri cu
votul majorit„˛ii membrilor s„i. Votul este secret.
(2) Hot„r‚rea consiliului de onoare, motivat„, se
comunic„ Cancelariei Ordinelor, cu propunerea de retragere
a decora˛iei sau de respingere a sesiz„rii, dup„ caz.
Art. 8. — Cancelaria Ordinelor ia act de hot„r‚rea
Consiliului de onoare ∫i Ónainteaz„ Pre∫edintelui Rom‚niei
spre aprobare decretul privind retragerea decora˛iei
respective.
Art. 9. — (1) Dup„ publicarea Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, a decretului de retragere a ordinului,
Cancelaria Ordinelor va solicita persoanei c„reia i s-a
retras decora˛ia s„ Ónapoieze Ónsemnul Ómpreun„ cu
brevetul respectiv, solicit‚nd pentru aceasta, dac„ este
cazul, ∫i sprijinul organelor de ordine.

ACTE
ALE

ALE

(2) Cancelaria Ordinelor va comunica Ón scris membrilor
Consiliului de onoare radierea din eviden˛a ordinului a
persoanei c„reia i s-a retras decora˛ia.
Art. 10. — (1) Cheltuielile f„cute pentru deplasare,
cazare, diurn„ ∫i altele asemenea, necesare pentru
desf„∫urarea ∫edin˛elor de lucru ale consiliilor de onoare,
vor fi suportate din bugetul ministerului de resort care va
asigura ∫i spa˛iul de lucru necesar.
(2) Cancelaria Ordinelor va ˛ine Óntr-un dosar special
procesele-verbale pentru constituirea Consiliului de onoare,
realegerea membrilor acestuia, sesiz„rile primite,
convoc„rile trimise, materialele ∫edin˛elor ∫i hot„r‚rile luate
Ón cadrul fiec„rei ∫edin˛e.
Art. 11. — (1) La ∫edin˛ele de lucru ale Consiliului de
onoare poate participa f„r„ drept de vot, Ón calitate de ∫ef
al tuturor ordinelor, Pre∫edintele Rom‚niei.
(2) La ∫edin˛ele de lucru ale Consiliului de onoare
particip„ f„r„ drept de vot cancelarul ordinelor sau alt„
persoan„ desemnat„ de acesta.
(3) Lucr„rile de secretariat ale Consiliului de onoare se
asigur„ de Cancelaria Ordinelor.
Art. 12. — Dispozi˛iile prezentului regulament se
completeaz„ cu prevederile Legii nr. 29/2000 privind
sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

7

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autoriza˛i,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine,
v„z‚nd Procesul-verbal nr. 50/2005 con˛in‚nd Lista cu clasificatorii autoriza˛i propu∫i de Comisia de clasificare a
carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea
Listei cu clasificatorii autoriza˛i, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ astfel:

1. La pozi˛ia 19, coloana îCod numeric personal“ va
avea urm„torul cuprins:
î1730324293135“.
2. Dup„ pozi˛ia 55 se introduc 31 de pozi˛ii noi, pozi˛iile
56-86*), care vor avea urm„torul cuprins:

*) Tabelul cuprinz‚nd pozi˛iile 56—86 este reprodus Ón facsimil.
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Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2005.
Nr. 1.151.
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MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru organizarea ∫i desf„∫urarea procedurilor
de Óncheiere a contractului-cadru de achizi˛ie public„ de servicii juridice pentru reprezentarea
Rom‚niei sau a altor institu˛ii publice Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale
a Centrului Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii
∫i pentru selectarea arbitrilor desemna˛i de partea rom‚n„ Ón procedurile arbitrale
Œn temeiul art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea
Ministerului Finan˛elor Publice pentru reprezentarea Rom‚niei sau a altor institu˛ii publice Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj
Interna˛ionale a Centrului Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii ∫i ale Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele procedurale interne pentru
organizarea ∫i desf„∫urarea procedurilor de Óncheiere a
contractului-cadru de achizi˛ie public„ de servicii juridice
pentru reprezentarea Rom‚niei sau a altor institu˛ii publice
Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale a Centrului
Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la
Investi˛ii, prev„zute Ón anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2. — Pentru Óncheierea contractului-cadru de
achizi˛ie public„ de servicii juridice pentru reprezentarea
Rom‚niei sau a altor institu˛ii publice Ón fa˛a Cur˛ii de
Arbitraj Interna˛ionale a Centrului Interna˛ional pentru
Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii,
opera˛iunea de estimare a valorii contractului se realizeaz„
Ón cazul acord„rii mandatului de reprezentare.
Art. 3. — Se aprob„ Normele procedurale interne pentru
selectarea arbitrilor desemna˛i de partea rom‚n„ Ón

procedurile arbitrale Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale
a Centrului Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor
Relative la Investi˛ii, prev„zute Ón anexa nr. 2 la prezentul
ordin.
Art. 4. — Se nume∫te comisia de selec˛ie a societ„˛ilor
profesionale civile de avoca˛i, a c„rei componen˛„ este
prev„zut„ Ón anexa nr. 3 la prezentul ordin, respectiv
comisia de selec˛ie a arbitrilor, a c„rei componen˛„ este
prev„zut„ Ón anexa nr. 4 la prezentul ordin.
Art. 5. — Se nume∫te comisia de solu˛ionare a
contesta˛iilor, a c„rei componen˛„ este prev„zut„ Ón anexa
nr. 5 la prezentul ordin.
Art. 6. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2005.
Nr. 1.639.
ANEXA Nr. 1

NORME PROCEDURALE INTERNE
pentru organizarea ∫i desf„∫urarea procedurilor de Óncheiere a contractului-cadru de achizi˛ie public„ de servicii
juridice pentru reprezentarea Rom‚niei sau a altor institu˛ii publice Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale
a Centrului Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii
Dispozi˛ii generale

cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu

Art. 1. — (1) Prezentele norme procedurale interne

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

asigur„ cadrul ∫i metodologia unitar„ pentru organizarea ∫i

Contractul-cadru de reprezentare

desf„∫urarea procedurilor de Óncheiere a contractului-cadru

Art. 2. — (1) Contractul-cadru de reprezentare este acel

de achizi˛ie public„ de servicii juridice pentru reprezentarea

acord intervenit Óntre Ministerul Finan˛elor Publice ∫i una

Rom‚niei sau a altor institu˛ii publice Ón fa˛a Cur˛ii de

sau mai multe societ„˛i profesionale civile de avoca˛i,

Arbitraj Interna˛ionale a Centrului Interna˛ional pentru

specializate Ón litigii interna˛ionale, prin care acestea din

Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii, denumit Ón

urm„ Ó∫i asum„ obliga˛ia de a sus˛ine ap„rarea intereselor

continuare contract-cadru de reprezentare.

Rom‚niei sau ale altor institu˛ii publice Ón fa˛a Cur˛ii de

(2) Œncheierea contractului-cadru de reprezentare are la

Arbitraj Interna˛ionale a Centrului Interna˛ional pentru

baz„ principiile enun˛ate la art. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„

Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii, Ón baza

a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„

mandatului acordat.
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(2) Modelul contractului-cadru de reprezentare care va fi
Óncheiat cu societatea civil„ profesional„ de avoca˛i
selectat„ este prev„zut Ón anexa A.
(3) Contractul-cadru de reprezentare se Óncheie cu cel
pu˛in o societate profesional„ civil„ de avoca˛i pe o
perioad„ de un an. Œn baza contractului de reprezentare
Ministerul Finan˛elor Publice va emite mandate de
reprezentare Ón func˛ie de necesit„˛ile ap„rute.
(4) Contractul-cadru de reprezentare produce efecte
Óncep‚nd cu data la care Ministerul Finan˛elor Publice
emite mandatul de reprezentare.
(5) Œn perioada cuprins„ Óntre Óncheierea contractului ∫i
emiterea mandatului de reprezentare, societatea sau
societ„˛ile profesionale civile de avoca˛i nu sunt Óndrept„˛ite
s„ pretind„ Ministerului Finan˛elor Publice efectuarea de
pl„˛i Ón baza contractului-cadru de reprezentare.
(6) Societatea profesional„ civil„ de avoca˛i, selectat„
s„ fie parte Ón contractul-cadru de reprezentare Óncheiat pe
parcursul unui an calendaristic ∫i care a primit mandat de
reprezentare Óntr-o cauz„, are obliga˛ia de a depune toate
diligen˛ele pentru ap„rarea intereselor Óncredin˛ate, p‚n„ la
finalizarea procesului aflat Ón derulare, chiar dac„ Ón anul
urm„tor nu mai este selectat„ de c„tre Ministerul
Finan˛elor Publice pentru un alt contract de reprezentare.
Œn aceast„ situa˛ie Ministerul Finan˛elor Publice are
obliga˛ia corelativ„ de a face plata contrapresta˛iilor acestei
societ„˛i profesionale civile de avoca˛i Ón baza mandatului
de reprezentare emis numai pentru serviciile prestate
efectiv de c„tre aceasta.
Procedura pentru Óncheierea contractului-cadru de
reprezentare
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice Óncheie
contractul-cadru de reprezentare prin aplicarea procedurii
de selec˛ie a candidaturilor, respectiv procedura prin care
comisia de selec˛ie analizeaz„ ∫i selecteaz„ dup„ aplicarea
criteriilor de selec˛ie num„rul de societ„˛i profesionale civile
de avoca˛i stabilit Ón documenta˛ia de Óncheiere a
contractului-cadru de reprezentare.
Reguli generale de participare
Art. 4. — Orice societate profesional„ civil„ de avoca˛i
care consider„ c„ satisface cerin˛ele enun˛ate Ón invita˛ia
de participare, al c„rei model este prev„zut Ón anexa B, ∫i
Ón documenta˛ia de atribuire are dreptul de a participa, Ón
condi˛iile prezentelor norme procedurale, la procedura de
selec˛ie de candidaturi pentru Óncheierea contractului-cadru
de reprezentare.
Ini˛ierea procedurii pentru Óncheierea contractuluicadru de reprezentare
Art. 5. — (1) Ministerul Finan˛elor Publice, prin
compartimentul specializat, va ini˛ia aplicarea procedurii de
selec˛ie de candidaturi pentru Óncheierea contractului-cadru
de reprezentare, numai dac„ este constituit„ comisia de
selec˛ie ∫i este publicat„ invita˛ia de participare.
(2) Œnainte de emiterea mandatului de reprezentare,
Ministerul Finan˛elor Publice trebuie s„ asigure fonduri
suficiente pentru anul Ón curs, dar ∫i s„ aib„ Ón vedere

posibilitatea c„ un mandat de reprezentare se poate
Óntinde pe o perioad„ mai lung„ de timp.
Evitarea situa˛iilor de concuren˛„ neloial„ ∫i de conflict
de interese
Art. 6. — (1) Pe parcursul derul„rii procedurii de
Óncheiere a contractului-cadru de reprezentare Ministerul
Finan˛elor Publice va lua toate m„surile legale necesare
pentru a combate apari˛ia eventualelor situa˛ii de
concuren˛„ neloial„ sau conflict de interese ∫i orice alte
fapte considerate contraven˛ii ori infrac˛iuni potrivit legisla˛iei
Ón vigoare. Œn m„sura Ón care aceste situa˛ii totu∫i se produc,
se vor lua toate m„surile legale pentru Ónl„turarea lor.
(2) Societ„˛ile profesionale civile de avoca˛i participante
la procedura de selec˛ie de candidaturi vor depune o
declara˛ie pe propria r„spundere privind inexisten˛a
situa˛iilor de conflict de interese Ón leg„tur„ cu obiectul
litigiilor care urmeaz„ a fi solu˛ionate prin arbitraj Ón fa˛a
Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale a Centrului Interna˛ional
pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii.
Œntocmirea ∫i con˛inutul documenta˛iei de Óncheiere a
contractului-cadru de reprezentare
Art. 7. — Ministerul Finan˛elor Publice, prin
compartimentul specializat, va supune aprob„rii
documenta˛ia de Óncheiere a contractului-cadru de
reprezentare, prev„zut„ Ón anexa C.
Art. 8. — Documenta˛ia de Óncheiere a contractuluicadru de reprezentare trebuie s„ cuprind„ cel pu˛in
preciz„ri privind:
a) informa˛ii despre Ministerul Finan˛elor Publice, litigiile
care ar putea ap„rea, modalit„˛ile de plat„;
b) criteriile de selectare, precum ∫i gradul de importan˛„
al acestora Ón vederea ierarhiz„rii propunerilor de ofert„;
c) modul de elaborare a propunerii de ofert„;
d) alte informa˛ii care pot fi relevante pentru derularea
procedurii de selec˛ie de candidaturi.
Art. 9. — (1) Cerin˛ele Ón vederea aplic„rii criteriilor de
selec˛ie de candidaturi pot fi, dup„ caz, ∫i f„r„ a se limita
la urm„toarele:
(i) curriculum vitae al membrilor echipei propuse;
(ii) cuno∫tin˛e privind acordurile Óncheiate de
Rom‚nia privind promovarea ∫i protejarea
reciproc„ a investi˛iilor;
(iii) cuno∫tin˛e temeinice de drept interna˛ional
public ∫i de dreptul comer˛ului interna˛ional,
atestate prin documente de formare academic„
recunoscute;
(iv) lucr„ri de specialitate juridic„ privind regimul
investi˛iilor str„ine ∫i procedurile arbitrale Ón
fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale a Centrului
Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor
Relative la Investi˛ii;
(v) nivelul cuno∫tin˛elor de limb„ englez„ dovedit
prin certificate de atestare recunoscute, cu
excep˛ia vorbitorilor nativi de limb„ englez„;
(vi) s„ demonstreze c„ se bucur„ de Óncredere din
partea clien˛ilor, pe baza proiectelor Óndeplinite
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de societatea profesional„ civil„ de avoca˛i, Ón
cadrul unor proiecte de mare valoare.
(2) Criteriile de selec˛ie aplicabile Ón vederea ierarhiz„rii
ofertelor sunt:
(i) num„rul de avoca˛i definitivi care vor face
parte din echip„ ∫i vechimea Ón specialitate
juridic„ de minimum 3 ani — c‚te un punct
pentru fiecare membru al echipei de avoca˛i
care Óndepline∫te criteriul, dar nu mai mult de
5 puncte;
(ii) num„rul de avoca˛i din echip„ care au
experien˛„ Ón litigii interna˛ionale ce presupun
aplicarea procedurii de arbitraj — c‚te
10 puncte pentru fiecare membru al echipei de
avoca˛i, dar nu mai mult de 50 de puncte;
(iii) num„rul de avoca˛i din echip„ care au
participat la procedurile arbitrale Ón fa˛a Cur˛ii
de Arbitraj Interna˛ionale a Centrului pentru
Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii
din Washington DC — c‚te 15 puncte pentru
fiecare membru al echipei de avoca˛i, dar nu
mai mult de 60 de puncte;
(iv) num„rul de litigii c‚∫tigate Ón fa˛a Cur˛ii de
Arbitraj Interna˛ionale a Centrului pentru
Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii —
c‚te 20 de puncte pentru fiecare litigiu, dar nu
mai mult de 60 de puncte.
(3) Punctajul tehnic se calculeaz„ prin Ónsumarea
punctelor ob˛inute la Óndeplinirea criteriilor prev„zute la
art. 9 alin. (2). Este declarat„ admis„ oferta care Óntrune∫te
un punctaj tehnic de cel pu˛in 60 de puncte.
(4) Pentru ierarhizarea ofertelor, la punctajul tehnic
ob˛inut se adaug„ un punctaj la oferta financiar„,
determinat astfel: oferta financiar„ cea mai mic„
[lei(valut„)/or„/societate] prime∫te un punctaj egal cu
num„rul ofertelor admise, iar urm„toarele oferte primesc un
punctaj corespunz„tor pozi˛iei Ón care se situeaz„ oferta lor
financiar„.
(5) Œndeplinirea cerin˛elor ∫i a criteriilor de selec˛ie se
atest„ de c„tre participan˛i prin declara˛ie pe propria
r„spundere sau prin documente relevante.
Publicitate
Art. 10. — (1) Ministerul Finan˛elor Publice, prin
compartimentul specializat, va transmite spre publicare Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a îAchizi˛ii
publice“, ∫i la cel pu˛in un cotidian de mare tiraj, na˛ional
sau, dup„ caz, interna˛ional, o invita˛ie de participare la
procedura de selec˛ie pentru contractul-cadru de
reprezentare pe anul Ón curs.
(2) Invita˛ia de participare va fi publicat„ ∫i pe site-ul
Ministerului Finan˛elor Publice.
(3) Invita˛ia de participare va con˛ine informa˛iile privind
adresa Ministerului Finan˛elor Publice de unde se pot
solicita clarific„ri.
Aplicarea procedurii de selec˛ie de candidaturi pentru
Óncheierea contractului-cadru de reprezentare
Art. 11. — Procedura de selec˛ie de candidaturi se
desf„∫oar„ Ón mai multe etape, dup„ cum urmeaz„:

11

A. Etapa de lansare a procedurii:

a) transmiterea spre publicare Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a VI-a îAchizi˛ii publice“, ∫i Óntr-un
cotidian de mare tiraj, na˛ional sau, dup„ caz, interna˛ional,
a invita˛iei de participare privind achizi˛ia de servicii juridice;
b) constituirea comisiei de selec˛ie;
c) Óntocmirea documenta˛iei de Óncheiere a contractuluicadru de reprezentare.
B. Etapa de selectare:

a) primirea ofertelor;
b) analiza ∫i stabilirea ofertelor care Óndeplinesc
cerin˛ele minime solicitate;
c) aplicarea criteriilor de selectare;
d) stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate, pe
baza c„rora se va Óncheia contractul-cadru de reprezentare;
e) Ón∫tiin˛area conducerii Ministerului Finan˛elor Publice
cu privire la rezultatul aplic„rii procedurii;
f) Óncheierea contractului-cadru de reprezentare;
g) Óntocmirea dosarului contractului-cadru de reprezentare.
Atribu˛iile comisiei de selec˛ie a societ„˛ilor
profesionale civile de avoca˛i
Art. 12. — Comisia de selec˛ie a societ„˛ilor
profesionale civile de avoca˛i, denumit„ Ón continuare
comisie de selec˛ie, constituit„ potrivit art. 4 din ordin
r„spunde de desf„∫urarea urm„toarelor activit„˛i:
a) stabilirea ofertelor care Óndeplinesc cerin˛ele minime
impuse;
b) aplicarea criteriilor de ierarhizare potrivit celor stabilite
Ón documenta˛ie;
c) stabilirea ierarhiei ofertelor care Óndeplinesc cerin˛ele
minime impuse;
d) Ón∫tiin˛area conducerii Ministerului Finan˛elor Publice
cu privire la rezultatul selec˛iei de candidaturi;
e) negocierea contractului.
Art. 13. — Pe parcursul desf„∫ur„rii procedurii de
selec˛ie de candidaturi, membrii comisiei de selec˛ie au
obliga˛ia de a p„stra confiden˛ialitatea asupra con˛inutului
negocierilor, precum ∫i asupra oric„ror alte informa˛ii
prezentate de ofertan˛i, a c„ror dezv„luire ar putea aduce
atingere dreptului acestora de a-∫i proteja secretele
comerciale.
Art. 14. — (1) Fiecare dintre membrii comisiei de
selec˛ie are obliga˛ia de a semna pe propria r„spundere o
declara˛ie de confiden˛ialitate ∫i impar˛ialitate prin care se
angajeaz„ s„ respecte prevederile prev„zute la art. 13 ∫i
prin care confirm„ totodat„ c„ nu se afl„ Ón nici una dintre
situa˛iile urm„toare:
a) este so˛ sau rud„ p‚n„ la gradul al patrulea inclusiv
ori afin p‚n„ la gradul al patrulea inclusiv cu avoca˛ii
propu∫i a face parte din echip„ de c„tre ofertan˛i;
b) Ón ultimii 3 ani a avut contracte de munc„ sau de
colaborare cu unul dintre ofertan˛i ori cu asocia˛ii unuia
dintre ofertan˛i sau a f„cut parte din adunarea asocia˛ilor
ori din orice alt organ de conducere sau de administrare al
unuia dintre ofertan˛i;
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c) are calitatea de asociat sau face parte din organele
de conducere sau de administrare ale unuia dintre
ofertan˛i.
(2) Declara˛ia prev„zut„ la alin. (1) trebuie semnat„
Ónainte de ini˛ierea etapei de ierarhizare a ofertelor.
(3) Œn cazul Ón care unul dintre membrii desemna˛i de
comisia de selec˛ie constat„ c„ se afl„ Ón una sau mai
multe dintre situa˛iile prev„zute la alin. (1), atunci acesta
are obliga˛ia de a solicita de Óndat„ Ónlocuirea sa din
componen˛a comisiei respective.
Œncheierea contractului-cadru de reprezentare
Art. 15. — (1) De regul„, la Ónceputul fiec„rui an
Ministerul Finan˛elor Publice, Ón urma aplic„rii procedurii de
selec˛ie de candidaturi, va Óncheia contractul-cadru de
reprezentare cu societ„˛ile profesionale civile de avoca˛i,
ale c„ror propuneri de oferte au fost acceptate.
(2) Contractul-cadru de reprezentare se semneaz„ de
c„tre ministrul finan˛elor publice ∫i de c„tre reprezentantul
mandatat al ofertan˛ilor, pe baza documentelor depuse Ón
cadrul procedurii de selec˛ie.
(3) Contractul-cadru de reprezentare se Óncheie Ón
termen de cel mult 15 zile lucr„toare de la anun˛area
societ„˛ilor profesionale civile de avoca˛i care au fost
selectate Ón vederea Óncheierii contractului-cadru de
reprezentare, cu excep˛ia cazului Ón care au fost formulate
contesta˛ii, situa˛ie Ón care termenul este de 5 zile
lucr„toare de la data solu˛ion„rii contesta˛iei de c„tre
Ministerul Finan˛elor Publice.

Dosarul contractului-cadru de reprezentare
Art. 16. — (1) Ministerul Finan˛elor Publice, prin
compartimentul specializat, are obliga˛ia de a Óntocmi
dosarul contractului-cadru de reprezentare Óncheiat.
(2) Dosarul achizi˛iei trebuie s„ cuprind„ cel pu˛in
urm„toarele documente:
a) componen˛a comisiei de selec˛ie;
b) invita˛ia de participare privind Óncheierea contractuluicadru de reprezentare;
c) procesul-verbal de ierarhizare a ofertelor;
d) hot„r‚rea comisiei de selec˛ie cu privire la rezultatul
aplic„rii procedurii de selec˛ie de candidaturi;
e) contesta˛iile primite, rezolu˛iile ∫i, dup„ caz, m„surile
corective adoptate de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice ∫i
comunicate ofertan˛ilor, precum ∫i hot„r‚rile judec„tore∫ti
irevocabile;
f) contractul-cadru de reprezentare, semnat;
g) mandatele de reprezentare emise.
(3) Dosarul achizi˛iei publice se p„streaz„ de c„tre
Direc˛ia general„ juridic„ din cadrul Ministerului Finan˛elor
Publice at‚ta timp c‚t contractul produce efecte juridice ∫i,
oricum, nu mai pu˛in de 5 ani de la data finaliz„rii
contractului-cadru de reprezentare.
Modalitatea de solu˛ionare a contesta˛iilor
Art. 17. — Contesta˛iile Ónaintate pe cale administrativ„
se solu˛ioneaz„ potrivit prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Dispozi˛ii finale
Art. 18. — Anexele A, B ∫i C fac parte integrant„ din
prezentele norme.

ANEXA A
CONTRACT-CADRU DE REPREZENTARE

— model —
1. P„r˛i contractante
Œntre
Ministerul Finan˛elor Publice, adresa sediului ......................................................., telefon/fax .................................,
num„r de Ónmatriculare ............., cod fiscal ..............., cont trezorerie ............, reprezentat prin ............................................,
(denumirea conduc„torului)

func˛ia ............................................, Ón calitate de achizitor,
∫i
prestatorul ................................................, adresa sediului ......................................, telefon/fax .................................,
(denumirea)

num„rul de Ónmatriculare ............................., cod fiscal .................................., cont (trezorerie, banc„) .........................,
reprezentat prin ................................................................., func˛ia ................................................., Ón calitate de prestator,
(denumirea conduc„torului)

a intervenit prezentul contract.
2. Obiectul contractului
Prin Óncheierea prezentului contract prestatorul Ó∫i asum„
obliga˛ia de a presta servicii de asisten˛„ juridic„ pentru a
sus˛ine ap„rarea intereselor Rom‚niei sau ale altor institu˛ii
publice Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale a Centrului
Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la
Investi˛ii Ón baza mandatului acordat de Ministerul Finan˛elor
Publice.

3. Pre˛ul contractului
3.1. Achizitorul se oblig„ s„ pl„teasc„ prestatorului
pre˛ul convenit, Ón cazul Ón care, Ón baza mandatului de
reprezentare, prestatorul asigur„ reprezentarea intereselor
Rom‚niei sau ale altor institu˛ii publice Ón fa˛a Cur˛ii de
Arbitraj Interna˛ionale a Centrului Interna˛ional pentru
Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii.

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 993/9.XI.2005
3.2. Pre˛ul convenit pentru Óndeplinirea obliga˛iilor
asumate prin prezentul contract, pl„tibil prestatorului de
c„tre achizitor, este de .............. mii lei(valuta)/or„/
societate, indiferent de num„rul de avoca˛i, din care
TVA ............... mii lei (valuta).
3.3. Plata se face doar pentru serviciile de reprezentare
prestate efectiv de c„tre prestator, Óncheierea prezentului
contract negener‚nd nici o obliga˛ie financiar„ pentru
achizitor.
3.4. Valoarea estimat„ se stabile∫te Ón caz de acordare
a mandatului de reprezentare.
4. Regimul cheltuielilor
4.1. Cheltuielile de transport ∫i cazare vor fi decontate
de achizitor pe baz„ de documente justificative Ón limitele
stabilite de reglement„rile legale Ón vigoare Ón Rom‚nia
pentru func˛ionarii publici.
4.2. Alte cheltuieli care apar pe perioada derul„rii
prezentului contract vor fi decontate de achizitor numai pe
baz„ de documente justificative.
5. Durata contractului
5.1. Prezentul contract se Óncheie pentru perioada
......... (1 an). Prestatorul Ó∫i asum„ obliga˛ia de a presta
servicii de asisten˛„ juridic„ pentru a sus˛ine ap„rarea
intereselor Rom‚niei sau ale altor institu˛ii publice Ón fa˛a
Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale a Centrului Interna˛ional
pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii,
conform mandatului acordat.
5.2. Œn baza prezentului contract, achizitorul va emite
mandatele de reprezentare, Ón func˛ie de necesit„˛ile
ap„rute.
5.3. Œn perioada cuprins„ Óntre momentul Óncheierii
prezentului contract ∫i emiterea mandatului de reprezentare,
prestatorul nu este Óndrept„˛it s„ pretind„ achizitorului s„
efectueze pl„˛i Ón baza acestui contract.
5.4. Prestatorul care a primit mandat de reprezentare
are obliga˛ia de a depune toate diligen˛ele pentru ap„rarea
intereselor Óncredin˛ate, p‚n„ la finalizarea cauzei, chiar ∫i
Ón situa˛ia Ón care Ón anul urm„tor nu mai este selectat de
c„tre achizitor pentru un alt contract de reprezentare. Œn
acest caz, durata prezentului contract se prelunge∫te f„r„
alte formalit„˛i.
6. Caracterul confiden˛ial al contractului
6.1. — (1) O parte contractant„ nu are dreptul, f„r„
acordul scris al celeilalte p„r˛i:
a) de a face cunoscut prezentul contract sau orice
prevedere a acestuia unei ter˛e p„r˛i, Ón afara acelor
persoane implicate Ón Óndeplinirea prezentului contract ∫i a
institu˛iei publice citate Ón cauz„;
b) de a utiliza informa˛iile ∫i documentele ob˛inute sau
la care are acces Ón perioada de derulare a prezentului
contract, Ón alt scop dec‚t acela de a-∫i Óndeplini obliga˛iile
contractuale.
(2) Dezv„luirea oric„rei informa˛ii fa˛„ de persoanele
implicate Ón Óndeplinirea prezentului contract se va face
confiden˛ial ∫i se va extinde numai asupra acelor
informa˛ii necesare Ón vederea Óndeplinirii acestuia.
6.2. — O parte contractant„ va fi exonerat„ de
r„spunderea pentru dezv„luirea de informa˛ii referitoare la
contract, dac„:
a) informa˛ia era cunoscut„ p„r˛ii contractante Ónainte ca
ea s„ fi fost primit„ de la cealalt„ parte contractant„; sau
b) informa˛ia a fost dezv„luit„ dup„ ce a fost ob˛inut
acordul scris al celeilalte p„r˛i contractante pentru
asemenea dezv„luire; sau
c) partea contractant„ a fost obligat„ Ón mod legal s„
dezv„luie informa˛ia.
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7. Responsabilit„˛ile prestatorului
7.1. — (1) Prestatorul are obliga˛ia de a presta serviciile
prev„zute Ón prezentul contract cu profesionalismul ∫i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat ∫i Ón
conformitate cu propunerea de ofert„.
(2) Prestatorul are obliga˛ia de a supraveghea prestarea
serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale,
instala˛iile, echipamentele sau altele asemenea, fie de
natur„ provizorie, fie definitive, cerute de ∫i pentru
prezentul contract, Ón m„sura Ón care necesitatea asigur„rii
acestora este prev„zut„ Ón contract sau se poate deduce
Ón mod rezonabil din prezentul contract.
7.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru
prestarea serviciilor. Totodat„, este r„spunz„tor at‚t de
oportunitatea ∫i legalitatea tuturor opera˛iunilor ∫i metodelor
de prestare utilizate, c‚t ∫i de calificarea personalului folosit
pe toat„ durata prezentului contract.
8. Responsabilit„˛ile achizitorului
Achizitorul are obliga˛ia de a pune la dispozi˛ie
prestatorului orice facilit„˛i ∫i/sau informa˛ii pe care acesta
le-a cerut Ón propunerea de ofert„ ∫i pe care le consider„
necesare pentru Óndeplinirea prezentului contract.
9. Verific„ri
9.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de
prestare a serviciilor.
9.2. Verific„rile vor fi efectuate Ón conformitate cu
prevederile prezentului contract. Achizitorul are obliga˛ia de
a notifica Ón scris prestatorului identitatea reprezentan˛ilor
s„i Ómputernici˛i pentru acest scop.
10. Asigurarea reprezent„rii
Prestatorul are obliga˛ia de a Óncepe prestarea serviciilor
de reprezentare imediat, Ón timpul cel mai scurt posibil de
la primirea mandatului de reprezentare.
11. Modalit„˛i de plat„
Achizitorul are obliga˛ia de a efectua plata c„tre
prestator Ón termen de cel mult 30 de zile de la emiterea
facturii de c„tre prestator. Pl„˛ile Ón valut„ se vor efectua
cu respectarea prevederilor legale.
12. Amendamente
Modificarea prezentului contract se face numai Ón scris,
cu acordul p„r˛ilor contractante.
13. Penalit„˛i ∫i daune-interese
13.1. Œn situa˛ia Ón care, din cauza neprezent„rii la
termene, prestatorul nu reu∫e∫te s„ Ó∫i Óndeplineasc„
obliga˛iile asumate prin prezentul contract, achizitorul are
dreptul de a-i imputa contravaloarea litigiului, prezentul
contract constituind titlu executoriu.
13.2. Œn cazul Ón care achizitorul nu onoreaz„ facturile
Ón termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
prev„zute la pct. 11, acesta are obliga˛ia de a pl„ti, ca
penalit„˛i ,......................... .
14. Rezilierea contractului
14.1. Nerespectarea obliga˛iilor asumate prin prezentul
contract de c„tre una dintre p„r˛i d„ dreptul p„r˛ii lezate
de a cere rezilierea contractului ∫i de a pretinde plata de
daune-interese.
14.2. Achizitorul Ó∫i rezerv„ dreptul de a denun˛a
unilateral prezentul contract Ón cel mult 30 de zile de la
apari˛ia unor circumstan˛e care nu au putut fi prev„zute la
data Óncheierii acestuia ∫i care conduc la modificarea
clauzelor contractuale Ón a∫a m„sur„ Ónc‚t Óndeplinirea
contractului respectiv ar fi contrar„ interesului public.
14.3. Œn cazul prev„zut la pct. 14.2, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunz„toare pentru
partea din prezentul contract Óndeplinit„ p‚n„ la data
denun˛„rii unilaterale a acestuia.
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15. Alte cazuri de Óncetare a contractului
Œn cazul Ón care Guvernul solu˛ioneaz„ litigiul pe cale
amiabil„, prezentul contract Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea f„r„
acordarea de daune de orice fel.
16. For˛a major„
16.1. For˛a major„ exonereaz„ p„r˛ile contractante de
Óndeplinirea obliga˛iilor asumate prin prezentul contract, pe
toat„ perioada Ón care aceasta ac˛ioneaz„.
16.2. Œndeplinirea prezentului contract va fi suspendat„
Ón perioada de ac˛iune a for˛ei majore, dar f„r„ a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p„r˛ilor p‚n„ la
apari˛ia acesteia.
16.3. Partea contractant„ care invoc„ for˛a major„ are
obliga˛ia de a notifica celeilalte p„r˛i, imediat ∫i Ón mod
complet, producerea acesteia ∫i de a lua orice m„suri care
Ói stau la dispozi˛ie Ón vederea limit„rii consecin˛elor.
16.4. Dac„ for˛a major„ ac˛ioneaz„ sau se estimeaz„
c„ va ac˛iona o perioad„ mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul s„ notifice celeilalte p„r˛i Óncetarea de
plin drept a prezentului contract, f„r„ ca vreuna dintre p„r˛i
s„ poat„ pretinde celeilalte daune-interese.

17. Solu˛ionarea litigiilor
17.1. Achizitorul ∫i prestatorul vor depune toate eforturile
pentru a rezolva pe cale amiabil„, prin tratative directe,
orice neÓn˛elegere sau disput„ care se poate ivi Óntre ei Ón
cadrul sau Ón leg„tur„ cu Óndeplinirea prezentului contract.
17.2. Dac„ achizitorul ∫i prestatorul nu reu∫esc s„
rezolve Ón mod amiabil o divergen˛„ contractual„, fiecare
poate solicita ca disputa s„ se solu˛ioneze de c„tre
instan˛ele judec„tore∫ti competente din Rom‚nia.
18. Limba care guverneaz„ contractul
Limba care guverneaz„ contractul este limba rom‚n„.
19. Comunic„ri
19.1. — (1) Orice comunicare Óntre p„r˛i, referitoare la
Óndeplinirea prezentului contract, trebuie s„ fie transmis„ Ón
scris.
(2) Orice document scris trebuie Ónregistrat at‚t Ón
momentul transmiterii, c‚t ∫i Ón momentul primirii.
19.2. Comunic„rile Óntre p„r˛i se pot face ∫i prin telefon,
telegram„, telex, fax sau e-mail, cu condi˛ia confirm„rii Ón
scris a primirii comunic„rii.
20. Legea aplicabil„ contractului
Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din
Rom‚nia.

Œncheiat ast„zi .................., Ón dou„ exemplare originale, c‚te unul pentru fiecare parte contractant„.
Achizitor,
..........................

Prestator,
.......................
ANEXA B

FORMULAR DE INVITAﬁIE DE PARTICIPARE

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
DIRECﬁIA GENERAL√ JURIDIC√

Nr. .........../................ 2005
Aprobat
Secretar general,
Denumirea autorit„˛ii contractante: Ministerul Finan˛elor Publice, cod fiscal nr. 4221306, Bucure∫ti, str. Apolodor
nr. 17, sectorul 5, tel. 00403199765
Obiectul contractului: servicii juridice cod CPSA 7411 (74.11)
Procedura aplicat„: selec˛ie de candidaturi
Data limit„ ∫i locul pentru depunerea ofertelor: ziua/luna/anul/ora la sediul ministerului, Bucure∫ti, str. Apolodor
nr. 17, sectorul 5, P2, camera 260, tel. 00403199765
Modul de prezentare a candidaturilor: un exemplar original, introdus Óntr-un plic sigilat
Clarific„ri ∫i documenta˛ie pentru elaborarea ∫i prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul ministerului,
Bucure∫ti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, P2, camera 260, tel. 00403199765.
Persoana de contact: ..................................................................., tel. ...................................... .
Director general,
ANEXA C
DOCUMENTAﬁIA

de Óncheiere a contractului-cadru de reprezentare Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale
a Centrului Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii
Informa˛ii generale

A. Introducere
Autoritatea contractant„: Ministerul Finan˛elor Publice,
str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucure∫ti, Rom‚nia,
tel. 00403199765
Scopul aplic„rii procedurii: atribuirea contractului-cadru
de reprezentare Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale a
Centrului Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor
Relative la Investi˛ii din Washington DC

Procedura aplicat„: selec˛ie de candidaturi
Legisla˛ia aplicabil„: Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ordinul
ministrului
finan˛elor
publice
nr. 1.639/2005 pentru aprobarea normelor procedurale
interne pentru organizarea ∫i desf„∫urarea procedurilor de
Óncheiere a contractului-cadru de achizi˛ie public„ de servicii
juridice pentru reprezentarea Rom‚niei sau a altor institu˛ii
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publice Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale a Centrului
Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la
Investi˛ii ∫i pentru selectarea arbitrilor desemna˛i de partea
rom‚n„ Ón procedurile arbitrale, Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului
Finan˛elor Publice pentru reprezentarea Rom‚niei sau a
altor institu˛ii publice Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale
a Centrului Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor
Relative la Investi˛ii.
B. Calificarea candida˛ilor
Candidatul trebuie s„ fac„ dovada c„ Óndepline∫te
criteriile de selectare prev„zute Ón documenta˛ia de
Óncheiere a contractului-cadru de reprezentare.
C. Criterii de selectare
Œn vederea calific„rii candida˛ii trebuie s„ Óndeplineasc„
urm„toarele criterii:
(i) num„rul de avoca˛i definitivi care vor face
parte din echip„ ∫i vechimea Ón specialitate
juridic„ de minimum 3 ani;
(ii) num„rul avoca˛ilor din echip„ care au
experien˛„ Ón litigii interna˛ionale care presupun
aplicarea procedurii de arbitraj;
(iii) num„rul avoca˛ilor din echip„ care au participat
la procedurile arbitrale Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj
Interna˛ionale a Centrului Interna˛ional pentru
Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii
din Washington DC;
(iv) num„rul de litigii c‚∫tigate Ón fa˛a Cur˛ii de
Arbitraj Interna˛ionale a Centrului Interna˛ional
pentru Reglementarea Diferendelor Relative la
Investi˛ii.
D. Elaborarea ofertei
Candidatul are obliga˛ia de a men˛ine oferta valabil„ pe
o perioad„ de 30 de zile.
Ministerul Finan˛elor Publice are dreptul de a solicita, Ón
circumstan˛e excep˛ionale, Ónainte de expirarea perioadei de
valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
Oferta trebuie Ónso˛it„ de Ómputernicirea scris„ prin care
reprezentantul ofertantului este autorizat s„ reprezinte
societatea ∫i s„ semneze Ón numele acesteia, precum ∫i
de declara˛ia pe propria r„spundere sau de documente
relevante referitoare la Óndeplinirea criteriilor de selec˛ie.
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E. Prezentarea ofertei
Ofertantul trebuie s„ depun„ ∫i s„ Ónregistreze oferta Ón
termen de 7 zile de la data public„rii invita˛iei de
participare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a VI-a
îAchizi˛ii publice“.
Orice ofertant are dreptul de a-∫i retrage sau de a-∫i
modifica oferta numai Ónainte de data limit„ stabilit„ pentru
depunerea ofertei ∫i numai printr-o solicitare scris„ Ón acest
sens.
Ofertantul nu are dreptul de a depune dec‚t o singur„
ofert„ (nu se admit oferte alternative).
F. Deschiderea ∫i evaluarea ofertelor
Deschiderea ofertelor se va face la sediul Ministerului
Finan˛elor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,
Bucure∫ti.
Orice ofertant are dreptul s„ fie prezent la deschiderea
ofertelor.
Comisia de evaluare a ofertelor ∫i de negociere a
contractului va Óntocmi un proces-verbal de deschidere a
ofertelor, care urmeaz„ s„ fie semnat at‚t de membrii
comisiei, c‚t ∫i de reprezentan˛ii ofertan˛ilor prezen˛i, Ón
care se consemneaz„:
— denumirea ofertan˛ilor;
— propunerea financiar„;
— orice alte elemente care privesc deschiderea
ofertelor.
G. Atribuirea contractului-cadru de reprezentare
Criteriul de atribuire a contractului-cadru de reprezentare
este oferta corespunz„toare din punct de vedere tehnicoeconomic.
Ministerul Finan˛elor Publice va comunica Ón scris tuturor
ofertan˛ilor rezultatul aplic„rii procedurii îSelec˛ie de
candidaturi“ Ón cel mult dou„ zile de la data la care
Comisia de selec˛ie a candidaturilor a stabilit ofertele
c‚∫tig„toare.
Ministerul Finan˛elor Publice are obliga˛ia de a Óncheia
contractul-cadru de reprezentare, dup„ ierarhizarea ofertelor
Ón func˛ie de gradul de Óndeplinire a necesit„˛ilor obiective
ale Ministerului Finan˛elor Publice.
ANEXA Nr. 2

NORMELE PROCEDURALE INTERNE
pentru selectarea arbitrilor desemna˛i de partea rom‚n„ Ón procedurile arbitrale Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale
a Centrului Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii
1. Œn vederea select„rii arbitrilor, comisia constituit„
potrivit art. 4 din ordin are urm„toarele atribu˛ii:
a) studiaz„ lista arbitrilor Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale
a Centrului Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor
Relative la Investi˛ii, urm„rind respectarea urm„toarelor
criterii:
1. reputa˛ie irepro∫abil„ ∫i Ónalt„ competen˛„
profesional„;
2. cunoa∫terea impecabil„ a limbii Ón care se desf„∫oar„
procesul;
3. experien˛„ bogat„ Ón materia arbitrajului interna˛ional;
4. de˛inerea de titluri ∫tiin˛ifice;
5. costul cheltuielilor legate de buna desf„∫urare a
procesului;
b) Óntocme∫te, pe baza criteriilor de mai sus, o list„
extins„ cu arbitrii posibil a fi selecta˛i;
c) consult„ speciali∫ti rom‚ni Ón materie de arbitraj
interna˛ional, precum ∫i societatea profesional„ civil„ de

avoca˛i selectat„, c„rora le solicit„ recomand„ri, ∫i
Óntocme∫te o list„ de arbitri c„rora li se transmit invita˛ii;
d) dup„ confirmarea de c„tre arbitrii invita˛i, comunic„
lista conduc„torului institu˛iei publice a c„rei reprezentare o
asigur„ Ministerul Finan˛elor Publice ∫i solicit„ avizul
acestuia.
2. Dup„ definitivarea listei de c„tre comisie, Ministerul
Finan˛elor Publice o va comunica Secretariatului General al
Centrului Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor
Relative la Investi˛ii.
3. Œn cazul Ón care propunerea p„r˛ii rom‚ne nu este
acceptat„, comisia poate nominaliza, cu avizul institu˛iei
publice a c„rei reprezentare o asigur„ Ministerul Finan˛elor
Publice, alt arbitru dintre cei invita˛i sau poate relua, dac„
este cazul, procedura de selec˛ie, p‚n„ la definitivarea
componen˛ei instan˛ei arbitrale.
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ANEXA Nr. 3

COMPONENﬁA
comisiei de selec˛ie a societ„˛ilor profesionale civile de avoca˛i
Pre∫edinte

™eful serviciului judiciar al Direc˛iei generale juridice din Ministerul Finan˛elor
Publice

Membru

Reprezentantul desemnat de Cancelaria Primului-Ministru

Membru

Reprezentantul desemnat de Direc˛ia de buget ∫i contabilitate intern„ din
Ministerul Finan˛elor Publice
ANEXA Nr. 4

COMPONENﬁA
comisiei de selec˛ie a arbitrilor
Pre∫edinte

Directorul general al Direc˛iei generale juridice din Ministerul Finan˛elor Publice

Membru

™eful serviciului judiciar al Direc˛iei generale juridice din Ministerul Finan˛elor
Publice

Membru

Reprezentantul desemnat de Cancelaria Primului-Ministru
ANEXA Nr. 5

COMPONENﬁA
comisiei de solu˛ionare a contesta˛iilor
Pre∫edinte

Directorul general adjunct al Direc˛iei generale juridice din Ministerul Finan˛elor
Publice

Membru

™eful serviciului avizare din Direc˛ia general„ juridic„ din Ministerul Finan˛elor
Publice

Membru

Reprezentantul desemnat de Cancelaria Primului-Ministru
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