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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2005
pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 60 din 23 iunie 2005 pentru
modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor

militare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 555 din 29 iunie 2005, cu urm„toarea
modificare:
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La articolul I punctul 1, litera d) a articolului 36 va avea
urm„torul cuprins:
îd) ofi˛eri Ón rezerv„ care au promovat testele de
aptitudini ∫i Óndeplinesc celelalte condi˛ii stabilite prin ordin

al mini∫trilor sau al ∫efilor institu˛iilor componente ale
sistemului ap„r„rii na˛ionale, ordinii publice ∫i securit„˛ii
na˛ionale, Ón vederea chem„rii sau rechem„rii Ón
activitate;“.

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 8 noiembrie 2005.
Nr. 310.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2005 pentru modificarea
Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 60/2005 pentru modificarea Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 noiembrie 2005.
Nr. 1.025.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 523
din 11 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1602 alin. 3
∫i ale art. 16010 alin. 1 lit. b) ∫i alin. 3 din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Marinela Minc„
Afrodita Laura Tutunaru

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 1602 alin. 3 ∫i ale art. 16010 alin. 1 lit. b)
∫i alin. 3 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„
de Fazeka∫ Miklo∫ Ón Dosarul nr. 3.346/2005 al
Judec„toriei Satu Mare.
La apelul nominal lipse∫te autorul excep˛iei, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, deoarece revocarea m„surii liber„rii provizorii
nu reprezint„ o sanc˛iune pentru o nou„ fapt„ penal„, ci o
consecin˛„ a Ómprejur„rii c„ inculpatul nu a respectat
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condi˛iile prev„zute de lege. Practic, prin revocarea liber„rii
se ajunge la situa˛ia ini˛ial„, nefiind vorba de emiterea unui
nou mandat de arestare preventiv„, deoarece nu existen˛a
vinov„˛iei pentru o nou„ fapt„ penal„ determin„ revocarea
m„surii preventive, ci schimbarea condi˛iilor care au fost
avute Ón vedere la data dispunerii liber„rii provizorii.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 30 iunie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 3.346/2005, Judec„toria Satu Mare a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 1602 alin. 3 ∫i ale art. 16010 alin. 1 lit. b) ∫i
alin. 3 din Codul de procedur„ penal„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Fazeka∫ Miklo∫ Ón dosarul cu
num„rul de mai sus, av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei
propuneri de revocare a liber„rii provizorii sub control
judiciar.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 1602 alin. 3 din Codul
de procedur„ penal„ sunt neconstitu˛ionale Ón m„sura Ón
care durata liber„rii provizorii sub control judiciar nu are o
limit„ de timp determinat„ ∫i nu este supus„ controlului
judec„toresc la acelea∫i intervale de timp ca ∫i m„sura
arest„rii preventive. A interpreta textul de lege atacat Ón
sensul c„ m„sura liber„rii provizorii sub control judiciar
dureaz„ p‚n„ la solu˛ionarea definitiv„ a cauzei ar
Ónsemna s„ se lase lipsit de protec˛ie dreptul la libera
circula˛ie, deoarece obliga˛iile impuse sunt chiar mai
drastice dec‚t m„surile preventive prev„zute de art. 145 ∫i
art. 1451 din Codul de procedur„ penal„, av‚nd Ón vedere
c„ acestea din urm„ sunt supuse controlului judec„toresc
din 30 Ón 30 de zile.
Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 16010 alin. 1 lit. b)
din Codul de procedur„ penal„, autorul arat„ c„ acestea
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 23 alin. (11)
referitoare la prezum˛ia de nevinov„˛ie, deoarece, Ón
situa˛ia Ón care Ónvinuitul sau inculpatul s„v‚r∫e∫te o nou„
infrac˛iune, instan˛a sesizat„ cu revocarea liber„rii nu are
competen˛a de a se pronun˛a asupra acesteia din urm„,
cu toate c„ exist„ totu∫i posibilitatea ca organul de
urm„rire penal„ sau instan˛a de judecat„ s„ fac„ aplicarea
art. 11 din Codul de procedur„ penal„ pentru aceast„
nou„ fapt„.
Dispozi˛iile art. 16010 alin. 3 din Codul de procedur„
penal„ aduc atingere prevederilor constitu˛ionale ale art. 23
alin. (13), deoarece ofer„ instan˛ei posibilitatea emiterii
unui nou mandat de arestare preventiv„ pentru simpla
nerespectare a obliga˛iilor prev„zute de art. 1602 alin. 3
din acela∫i cod, f„r„ ca Ónvinuitul sau inculpatul s„ fi
s„v‚r∫it o nou„ infrac˛iune. Chiar ∫i Ón varianta comiterii
unei noi fapte penale este posibil ca aceasta din urm„ s„
nu Óndeplineasc„ condi˛iile ∫i cazurile prev„zute de art. 148
din Codul de procedur„ penal„, ajung‚ndu-se astfel la
situa˛ia emiterii unui mandat de arestare Ón lipsa unei fapte
penale.
Judec„toria Satu Mare opineaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece m„sura
liber„rii provizorii sub control judiciar nu face parte din
categoria m„surilor preventive enumerate de art. 136
alin. 1 din Codul de procedur„ penal„ ∫i, spre deosebire
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de m„sura arest„rii preventive, Ónvinuitul sau inculpatul nu
este privat de libertate.
De asemenea, dispozi˛iile art. 16010 alin. 1 lit. b) din
Codul de procedur„ penal„ nu Óncalc„ prezum˛ia de
nevinov„˛ie, deoarece instan˛a are posibilitatea revoc„rii
liber„rii provizorii doar c‚nd exist„ probe c„ Ónvinuitul cu
rea-credin˛„ nu Ó∫i Óndepline∫te obliga˛iile ce Ói revin.
Nici alin. 3 al art. 160 10 din Codul de procedur„
penal„ nu contravine art. 23 alin. (13) din Constitu˛ie,
deoarece reglementeaz„, Ón situa˛ia nerespect„rii obliga˛iilor
impuse de art. 1602 alin. 3 ∫i art. 1604 alin. 2 din acela∫i
cod, posibilitatea revenirii la m„sura arest„rii preventive,
care a fost Ónlocuit„ la cerere cu liberarea provizorie,
revenire care vizeaz„ Óns„ infrac˛iunea pentru care s-a
emis ini˛ial mandatul de privare de libertate, ∫i nu noua
fapt„ comis„.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere al 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, dac„ Ón cazul priv„rii de
libertate constituantul rom‚n a dorit s„ impun„ c‚t mai
riguros Ón Legea fundamental„ condi˛iile Ón care se poate
dispune, pentru alte m„suri luate de organul judiciar Ón
cursul procesului penal a l„sat la aprecierea legiuitorului
reglementarea modului ∫i a condi˛iilor prin care acestea se
pot dispune, c‚t„ vreme sunt respectate cerin˛ele art. 53
din Constitu˛ie. Prin urmare, reglementarea diferit„ Ón Codul
de procedur„ penal„ a condi˛iilor de arestare preventiv„,
fa˛„ de cea referitoare la liberarea provizorie, nu reprezint„
o Ónc„lcare a prevederilor constitu˛ionale, Óntruc‚t ∫i
m„surile sunt diferite.
De asemenea, revocarea m„surii liber„rii provizorii
pentru s„v‚r∫irea unei noi infrac˛iuni nu reprezint„ o
sanc˛ionare a f„ptuitorului pentru noua fapt„ penal„
comis„, ci o simpl„ constatare c„ persoana care ini˛ial
fusese arestat„ preventiv ∫i ulterior liberat„ provizoriu nu a
Óndeplinit condi˛iile Ón baza c„rora fusese dispus„ liberarea.
Prin emiterea unui nou mandat de arestare se revine
practic la situa˛ia anterioar„ dispunerii liber„rii ∫i nu se
poate pune Ón discu˛ie emiterea unui mandat privativ de
libertate pentru noua infrac˛iune.
Œn sf‚r∫it, prevederile art. 16010 alin. 3 din Codul de
procedur„ penal„ nu ridic„ problema dispunerii unui mandat
de arestare Ón afara cadrului procesual penal.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece dreptul
constitu˛ional al persoanei arestate preventiv de a cere
punerea sa Ón libertate provizorie sub control judiciar sau
pe cau˛iune nu se poate realiza dec‚t Ón condi˛iile
prev„zute de Codul de procedur„ penal„. Restr‚ngerea
exerci˛iului drepturilor constitu˛ionale men˛ionate se face Ón
baza prevederilor art. 53, care impun necesitatea asigur„rii
desf„∫ur„rii instruc˛iei penale.
Nu se poate sus˛ine c„ prevederile art. 16010 alin. 1
lit. b) din Codul de procedur„ penal„ Óncalc„ prezum˛ia de
nevinov„˛ie, deoarece nu existen˛a vinov„˛iei inculpatului
pentru s„v‚r∫irea unei noi infrac˛iuni determin„ revocarea
liber„rii, ci schimbarea condi˛iilor care au fost avute Ón
vedere la data dispunerii ei, situa˛ie de natur„ s„ justifice
temerea c„, datorit„ comportamentului infrac˛ional, acesta
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ar putea comite ∫i alte fapte penale. Astfel, revocarea
liber„rii provizorii nu reprezint„ o prejudecare a cauzei ∫i
nu aduce atingere art. 23 alin. (11) din Constitu˛ie.
De asemenea, a∫a cum orice persoan„ arestat„ are
dreptul constitu˛ional de a cere punerea Ón libertate
provizorie sub control judiciar sau pe cau˛iune, tot a∫a ∫i
neÓndeplinirea condi˛iilor legale impuse de Codul de
procedur„ penal„ justific„ revocarea m„surii liber„rii.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat 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, 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), 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. 1602 alin. 3 ∫i ale art. 16010 alin. 1 lit. b) ∫i
alin. 3 din Codul de procedur„ penal„, cu urm„torul
con˛inut:
Art. 1602 alin. 3 — Condi˛iile liber„rii:
îOrganul judiciar dispune ca, pe timpul liber„rii provizorii,
inculpatul s„ respecte una sau mai multe din urm„toarele
obliga˛ii:
a) s„ nu dep„∫easc„ limita teritorial„ fixat„ dec‚t Ón
condi˛iile stabilite de organul judiciar;
b) s„ comunice organului judiciar orice schimbare de
domiciliu sau re∫edin˛„;
c) s„ nu mearg„ Ón locuri anume stabilite;
d) s„ se prezinte la organul de urm„rire penal„ sau, dup„
caz, la instan˛a de judecat„ ori de c‚te ori este chemat;
e) s„ nu intre Ón leg„tur„ cu anumite persoane determinate;
f) s„ nu conduc„ nici un autovehicul sau anumite
autovehicule;
g) s„ nu exercite o profesie de natura aceleia de care s-a
folosit la s„v‚r∫irea faptei.“
Art. 16010 alin. 1 lit. b) ∫i alin. 3 — Revocarea liber„rii:
îLiberarea provizorie poate fi revocat„ dac„: [...]
b) Ónvinuitul sau inculpatul nu Óndepline∫te, cu rea-credin˛„,
obliga˛iile ce-i revin potrivit art. 1602 alin. 3 ∫i art. 1604 alin. 2
sau Óncearc„ s„ z„d„rniceasc„ aflarea adev„rului ori
s„v‚r∫e∫te din nou, cu inten˛ie, o infrac˛iune pentru care este
urm„rit sau judecat. [...]
Œn caz de revocare a liber„rii provizorii, instan˛a dispune
arestarea preventiv„ a Ónvinuitului sau inculpatului ∫i emite un
nou mandat de arestare.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 23 referitoare la Libertatea
individual„, ale art. 25 referitoare la Libera circula˛ie,
precum ∫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„ nu poate fi primit„ sus˛inerea autorului
excep˛iei, Ón sensul c„ pe calea m„surii liber„rii provizorii
se ajunge s„ i se restr‚ng„ libertatea individual„, dreptul

s„u la libera circula˛ie ∫i alte drepturi, c„ci m„sura liber„rii
provizorii prev„zute de art. 1601 ∫i urm„toarele din Codul
de procedur„ penal„ nu este o m„sur„ restrictiv„ de
drepturi, ci, dimpotriv„, o m„sur„ prin care inculpatul
arestat preventiv este pus Ón libertate, Ón condi˛iile legii.
Astfel, condi˛iile liber„rii prev„zute de art. 1602 alin. 3
din Codul de procedur„ penal„, care formeaz„ obiectul
excep˛iei, nu instituie o stare de restr‚ngere a libert„˛ii
inculpatului, suplimentar„ Ón raport cu starea rezultat„ din
arestarea preventiv„ a acestuia, ci instituie, la cererea
acestuia, o alternativ„ restrictiv„, evident mai u∫oar„,
indispensabil„ bunei desf„∫ur„ri a procesului penal.
Restr‚ngerea, Ón formele prev„zute de textul de lege
amintit, are, a∫adar, caracterul unei obliga˛ii asumate de
inculpat Ón schimbul liber„rii sale, iar nu al unei m„suri de
constr‚ngere impuse de stat Ómpotriva voin˛ei acestuia.
Œn ceea ce prive∫te critica referitoare la prevederile
art. 16010 alin. 1 lit. b) ∫i alin. 3 din Codul de procedur„
penal„, Curtea constat„ c„ asupra constitu˛ionalit„˛ii
acestora s-a mai pronun˛at prin Decizia nr. 40 din
16 martie 1999, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 216 din 17 mai 1999, prilej cu care a statuat
c„ acestea sunt constitu˛ionale. Astfel, posibilitatea
organului de urm„rire penal„ sau, dup„ caz, a instan˛ei de
judecat„ de a revoca m„sura liber„rii provizorii se
interpreteaz„ Ón leg„tur„ cu dispozi˛iile art. 1602 alin. 2 ∫i
ale art. 160 4 alin. 3, care prev„d, printre altele, c„
liberarea provizorie nu se acord„ Ón cazul Ón care exist„
date ce justific„ temerea c„ inculpatul va s„v‚r∫i o alt„
infrac˛iune ori va Óncerca s„ z„d„rniceasc„ aflarea
adev„rului prin influen˛area unor martori sau exper˛i,
alterarea ori distrugerea mijloacelor materiale de prob„. Pe
cale de consecin˛„ este firesc ca aceast„ condi˛ie negativ„,
prev„zut„ de lege pentru acordarea liber„rii provizorii a
inculpatului arestat preventiv, s„ fie cerut„, deopotriv„, ∫i
pentru men˛inerea ei. Cu alte cuvinte, dac„ prin
neÓndeplinirea ei se Ómpiedic„ acordarea liber„rii provizorii
sub control judiciar sau pe cau˛iune, existen˛a ulterioar„ a
acesteia Ón comportamentul inculpatului liberat provizoriu
justific„ revocarea m„surii.
Potrivit art. 148 lit. d) din Codul de procedur„ penal„,
m„sura arest„rii inculpatului poate fi luat„ dac„ îsunt date
suficiente c„ inculpatul a Óncercat s„ z„d„rniceasc„ aflarea
adev„rului, prin influen˛area vreunui martor sau expert,
distrugerea ori alterarea mijloacelor materiale de prob„ sau
prin alte asemenea fapte“, iar conform lit. e) a aceluia∫i
articol, dac„ îinculpatul a comis din nou o infrac˛iune ori din
datele existente rezult„ necesitatea Ómpiedic„rii s„v‚r∫irii unei
alte infrac˛iuni“. Aceste condi˛ii legale de arestare a
inculpatului corespund cazurilor de revocare a liber„rii
provizorii din textul atacat, fiind totodat„ o aplicare a
dispozi˛iilor art. 23 alin. (2) din Constitu˛ie, potrivit c„rora
arestarea unei persoane este permis„ numai Ón cazurile ∫i
cu procedura prev„zute de lege. Prin urmare, este firesc
ca o identitate cauzal„ s„ produc„ efecte identice.
Invocarea principiului constitu˛ional al prezum˛iei de
nevinov„˛ie nu are nici o leg„tur„ cu prevederile legale
criticate. Potrivit art. 23 alin. (11) din Constitu˛ie, îP‚n„ la
r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii judec„tore∫ti de condamnare,
persoana este considerat„ nevinovat„.“ Nu Óns„ existen˛a
vinov„˛iei inculpatului pentru s„v‚r∫irea unei noi infrac˛iuni
determin„ revocarea m„surii preventive, ci schimbarea
condi˛iilor care au fost avute Ón vedere la data dispunerii
liber„rii provizorii, situa˛ie de natur„ s„ justifice temerea c„,
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datorit„ comportamentului infrac˛ional, acesta ar putea
comite ∫i alte fapte penale.
Deoarece p‚n„ Ón prezent nu au intervenit elemente
noi care s„ determine schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale, considerentele deciziei mai sus

amintite Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta
cauz„.
Œn sf‚r∫it, Curtea constat„ c„ prevederile art. 25 din
Legea fundamental„, referitoare la Libera circula˛ie, nu au
inciden˛„ Ón cauz„.

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 excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1602 alin. 3 ∫i ale art. 16010 alin. 1 lit. b) ∫i alin. 3
din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Fazeka∫ Miklo∫ Ón Dosarul nr. 3.346/2005 al Judec„toriei Satu Mare.
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
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.211/2001
privind Ónfiin˛area Fondului Na˛ional de Garantare a Creditelor pentru Œntreprinderile Mici ∫i Mijlocii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 2 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.211/2001 privind Ónfiin˛area
Fondului Na˛ional de Garantare a Creditelor pentru
Œntreprinderile Mici ∫i Mijlocii, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i vor
avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Fondul are ca obiect principal de
activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de
finan˛are care pot fi ob˛inute de Óntreprinderile mici ∫i
mijlocii, persoane fizice sau juridice, de la b„nci sau din
alte surse, Ón condi˛iile legii.
(2) Fondul poate desf„∫ura, Ón condi˛iile legii, toate
activit„˛ile conexe necesare ∫i subordonate realiz„rii
obiectului principal de activitate ∫i misiunii sale, prev„zute
Ón actul constitutiv.“
Art. II. — Anexa îAct constitutiv al Fondului Na˛ional de
Garantare a Creditelor pentru Œntreprinderile Mici ∫i
Mijlocii — S.A.“ la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.211/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. La articolul 5, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) F.N.G.C.I.M.M. — S.A. poate desf„∫ura ∫i
urm„toarele activit„˛i conexe, exclusiv pentru Óntreprinderile
mici ∫i mijlocii ∫i subordonate obiectului s„u principal de
activitate:
a) consultan˛„ pentru afaceri ∫i management (cod CAEN
7414);
b) administrarea programelor de finan˛are destinate
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii (cod CAEN

6713);

c) intermedieri financiare pentru finan˛area activit„˛ilor
economice prestate de Óntreprinderile mici ∫i mijlocii ∫i alte
activit„˛i de finan˛are pentru acestea (cod CAEN

6522);

d) orice alte tipuri de activit„˛i compatibile cu scopul
pentru care a fost Ónfiin˛at„ societatea.“
2. Dup„ articolul 5 1 se introduce un nou articol,
articolul 52, cu urm„torul cuprins:
îArt. 52. — F.N.G.C.I.M.M. — S.A. poate acorda garan˛ii
reale, garan˛ii personale, precum ∫i cogaran˛ii, Ón condi˛iile
prev„zute de normele ∫i procedurile interne de lucru.“
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3. La articolul 11 alineatul (2), literele c) ∫i g) vor avea
urm„torul cuprins:
îc) nume∫te membrii consiliului de administra˛ie,
desemn‚nd pe unul dintre ei ca pre∫edinte al acestuia;
............................................................................................
g) aprob„ situa˛iile financiare anuale, pe baza raportului
administratorilor ∫i a raportului de audit financiar;“.
4. La articolul 12, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Administratorii F.N.G.C.I.M.M. — S.A. nu vor putea
fi, f„r„ autorizarea consiliului de administra˛ie,
administratori, membri Ón comitetul de direc˛ie, cenzori sau
asocia˛i cu r„spundere nelimitat„ Ón alte fonduri de
garantare, sub sanc˛iunea revoc„rii ∫i a r„spunderii pentru
daune.“
5. Alineatul (7) al articolului 12 se abrog„.
6. La articolul 13, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Garan˛ia nu poate fi mai mic„ dec‚t dublul
indemniza˛iei lunare cuvenite acestora. Garan˛ia nu va
putea fi restituit„ dec‚t dup„ ce A.N.I.M.M.C. a aprobat
situa˛iile financiare ale ultimului exerci˛iu financiar Ón care
administratorul a Óndeplinit aceast„ func˛ie ∫i i s-a dat
desc„rcare de gestiune.“
7. La articolul 14, punctele 5 ∫i 17 vor avea urm„torul
cuprins:
î5. analizeaz„ ∫i Ó∫i Ónsu∫e∫te situa˛iile financiare anuale
∫i le Ónainteaz„ spre aprobare A.N.I.M.M.C., Ómpreun„ cu
raportul administratorilor ∫i raportul de audit financiar;
...........................................................................................
17. aprob„ desfiin˛area garan˛iilor a c„ror acordare a
aprobat-o;“.
8. La articolul 15, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) La ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie, dac„
problemele aflate pe ordinea de zi o impun, pot fi invita˛i ∫i
directorii executivi.“
9. La articolul 18, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Directorii executivi din Centrala F.N.G.C.I.M.M. —
S.A. ∫i directorii unit„˛ilor teritoriale nu pot fi, f„r„
autorizarea consiliului de administra˛ie, administratori,
membri Ón comitetul de direc˛ie, cenzori sau asocia˛i cu
r„spundere nelimitat„ Ón alte fonduri de garantare, sub
sanc˛iunea revoc„rii ∫i a r„spunderii pentru daune.“

10. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — (1) Situa˛iile financiare anuale ale
F.N.G.C.I.M.M. — S.A. vor fi auditate de auditori financiari,
persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor
Financiari din Rom‚nia, pe baz„ de contract aprobat de
consiliul de administra˛ie.
(2) Raportul de audit financiar va fi prezentat
A.N.I.M.M.C. ∫i va fi publicat Ómpreun„ cu situa˛iile
financiare anuale, conform legii.“
11. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 21. — Auditorul financiar:
a) Óntocme∫te un raport, Ómpreun„ cu opinia sa, din
care s„ rezulte dac„ situa˛iile financiare anuale prezint„ o
imagine fidel„ a pozi˛iei financiare, a performan˛ei
financiare ∫i a fluxurilor de trezorerie ale F.N.G.C.I.M.M. —
S.A. pentru respectivul exerci˛iu financiar;
b) analizeaz„ practicile ∫i procedurile controlului ∫i
auditului intern ∫i, dac„ consider„ c„ acestea nu sunt
corespunz„toare, va face recomand„ri pentru remedierea
lor;
c) furnizeaz„, la solicitarea A.N.I.M.M.C., orice detalii,
clarific„ri, explica˛ii referitoare la datele cuprinse Ón situa˛iile
financiare anuale ale F.N.G.C.I.M.M. — S.A.“
12. Articolele 22—25 se abrog„.
13. La articolul 29, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 29. — (1) Personalul F.N.G.C.I.M.M. — S.A. va
p„stra confiden˛ialitatea asupra faptelor, datelor ∫i
informa˛iilor referitoare la activitatea desf„∫urat„, care,
potrivit normelor interne, nu sunt destinate publicit„˛ii,
precum ∫i asupra oric„ror fapte, date sau informa˛ii aflate
la dispozi˛ia sa, care sunt calificate de legisla˛ia bancar„
drept confiden˛iale ori cu caracter de secret profesional.“
Art. III. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.211/2001 privind
Ónfiin˛area Fondului Na˛ional de Garantare a Creditelor
pentru Œntreprinderile Mici ∫i Mijlocii, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie
2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
cu cele aduse prin prezenta hot„r‚re, va fi republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o
nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Gabriela Vasile
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.318.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind eliberarea domnului H„rd„u Mihail
din func˛ia de prefect al jude˛ului Cluj
Œn temeiul art. 108 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al
art. 1 alin. (2) din Legea privind institu˛ia prefectului nr. 340/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul H„rd„u Mihail se elibereaz„ din func˛ia de
prefect al jude˛ului Cluj.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.363.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea domnului Ti∫e Alin-P„unel
Ón func˛ia de prefect al jude˛ului Cluj
Œn temeiul art. 108 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al
art. 1 alin. (2) din Legea privind institu˛ia prefectului nr. 340/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Ti∫e Alin-P„unel se nume∫te Ón func˛ia de
prefect al jude˛ului Cluj.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.364.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru propunerea Preasfin˛itului Episcop dr. Lauren˛iu
(Liviu Streza) Ón func˛ia de Arhiepiscop al Sibiului
∫i Mitropolit al Ardealului Ón vederea recunoa∫terii
prin decret al Pre∫edintelui Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 21
alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor
religioase, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se propune Pre∫edintelui Rom‚niei recunoa∫terea, prin
decret, Ón func˛ia de Arhiepiscop al Sibiului ∫i Mitropolit al Ardealului, a
Preasfin˛itului Episcop dr. Lauren˛iu (Liviu Streza).
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.365.
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