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DECIZII
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

DECIZIE
privind convocarea Senatului Ón sesiune ordinar„
Œn temeiul art. 66 alin. (1) ∫i (3) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
se convoac„ Senatul Ón prima sesiune ordinar„ a anului 2006, Ón ziua
de 1 februarie, ora 15,30.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 27 ianuarie 2006.
Nr. 1.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 679
din 15 decembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Ion Tiuc„
Irina Loredana L„p„dat

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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 prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie
ridicat„ de Liviu ™tefan Cojocaru Ón Dosarul nr. 1.317/2005 al
Cur˛ii de Apel Oradea — Sec˛ia civil„ mixt„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile. Procedura de citare a fost
legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„ urm„toarele:
Prin Œncheierea din 13 septembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.317/2005, Curtea de Apel Oradea — Sec˛ia civil„
mixt„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón
mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989,
excep˛ie ridicat„ de Liviu ™tefan Cojocaru.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se arat„, Ón
esen˛„, c„ textul de lege criticat contravine dispozi˛iilor art. 21
alin. (1) ∫i (4), precum ∫i ale art. 136 alin. (5) din Constitu˛ie,
deoarece, Ón temeiul prevederilor legale criticate, proprietarul
Ó∫i pierde dreptul s„u de proprietate prin nerespectarea unui
termen de natur„ administrativ„, fiind Ónc„lcat ∫i principiul
constitu˛ional al accesului liber la justi˛ie, datorit„ obligativit„˛ii
parcurgerii unei jurisdic˛ii speciale administrative.
Curtea de Apel Oradea — Sec˛ia civil„ mixt„ apreciaz„ c„
prevederile legale criticate Óncalc„ dispozi˛iile art. 21 alin. (1)
∫i (2) din Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 6 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Óncheierea
de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere
ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru
a-∫i exprima punctele de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ prevederile legale criticate
sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, 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 Legea
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,
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.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, a∫a cum rezult„
din Óncheierea de sesizare, Ól reprezint„ prevederile art. 21
alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu urm„torul
con˛inut: î(5) Nerespectarea termenului de 6 luni prev„zut pentru
trimiterea notific„rii atrage pierderea dreptului de a solicita Ón
justi˛ie m„suri reparatorii Ón natur„ sau prin echivalent.“
Termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv prin Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 109/2001, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 460 din 13 august 2001, ∫i
prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 145/2001,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 720 din
12 noiembrie 2001.
Legea nr. 10/2001, modificat„ ∫i completat„ prin titlul I al
Legii nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i
justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie
2005, a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, d‚ndu-se textelor o
nou„ numerotare.
Œn prezent, art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 a devenit
art. 22 alin. (5), cu acela∫i con˛inut.
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
prevederile legale criticate contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale
cuprinse Ón art. 21 alin. (1) ∫i (4), referitoare la accesul liber
la justi˛ie ∫i la caracterul facultativ ∫i gratuit al jurisdic˛iilor
speciale administrative, ∫i Ón art. 136 alin. (5), privind
caracterul inviolabil al propriet„˛ii private.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea re˛ine
urm„toarele:
Prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, devenit
art. 22 alin. (5), au mai f„cut obiect al controlului de
constitu˛ionalitate, Curtea statu‚nd, prin mai multe decizii, c„
aceste texte de lege sunt constitu˛ionale.
Astfel, prin Decizia nr. 99 din 22 februarie 2005, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 345 din
25 aprilie 2005, Curtea a constatat c„ textul de lege criticat
nu Óncalc„ art. 21 alin. (1) din Constitu˛ie, referitor la accesul
liber la justi˛ie, ci instituie norme procedurale pentru
exercitarea acestui drept, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 126 alin. (2) din Legea fundamental„.
Œn ceea ce prive∫te raportarea criticii de neconstitu˛ionalitate
la dispozi˛iile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 21 alin. (4), privind
caracterul facultativ ∫i gratuit al jurisdic˛iilor administrative, prin
Decizia nr. 307 din 14 iunie 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005, Curtea
a re˛inut c„ prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001,
Ón prezent art. 22 alin. (5), instituie obligativitatea procedurii
administrative prealabile a notific„rii pentru ob˛inerea
repara˛iilor Ón natur„ sau prin echivalent pe care legea le
prevede, ∫i nu o jurisdic˛ie special„ administrativ„.
De asemenea, prin Decizia nr. 21 din 27 ianuarie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 315 din
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9 aprilie 2004, Curtea a examinat constitu˛ionalitatea art. 21
alin. (5) din Legea nr. 10/2001, prin raportare, Óntre alte
dispozi˛ii, ∫i la cele cuprinse Ón art. 136 alin. (5) din Legea
fundamental„, ∫i a re˛inut c„ acesta este constitu˛ional.

3

Cele statuate prin deciziile anterior men˛ionate Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„, neintervenind elemente noi
de natur„ s„ determine o reconsiderare a jurispruden˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale.

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 prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de Liviu ™tefan
Cojocaru Ón Dosarul nr. 1.317/2005 al Cur˛ii de Apel Oradea — Sec˛ia civil„ mixt„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 decembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Irina Loredana L„p„dat

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Planului de ocupare a func˛iilor publice pentru anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Planul de ocupare a func˛iilor publice
din cadrul institu˛iilor ∫i autorit„˛ilor publice centrale ∫i locale
pentru anul 2006.
Art. 2. — (1) Structura Planului de ocupare a func˛iilor
publice din cadrul institu˛iilor ∫i autorit„˛ilor publice din
administra˛ia public„ central„ ∫i serviciile deconcentrate ale
ministerelor ∫i ale celorlalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, finan˛ate de la bugetul de stat,
bugetul asigur„rilor sociale de stat, bugetul Fondului na˛ional unic
de asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i de la bugetul asigur„rilor
pentru ∫omaj, se realizeaz„ de c„tre Agen˛ia Na˛ional„ a
Func˛ionarilor Publici, Ón concordan˛„ cu num„rul maxim de
posturi, structura posturilor ∫i fondul aferent salariilor de baz„,
aprobate prin anexele la legile bugetare pentru anul 2006.
(2) Planul de ocupare a func˛iilor publice Ón structura
prev„zut„ la alin. (1) este Óntocmit pe total ordonator principal
de credite bugetare ∫i, dup„ caz, ∫i detaliat, din total, pe
aparat propriu al ordonatorului principal de credite ∫i pe
unit„˛ile subordonate acestuia.
Art. 3. — Pentru celelalte categorii de institu˛ii ∫i autorit„˛i
publice aflate Ón subordinea unor ministere sau a altor organe
de specialitate ale administra˛iei publice centrale, cu finan˛are
din venituri proprii ∫i subven˛ii sau integral din venituri proprii,
responsabilitatea Ón gestiunea func˛iilor publice revine acestor

autorit„˛i ∫i institu˛ii publice, cu avizul Agen˛iei Na˛ionale a
Func˛ionarilor Publici.
Art. 4. — Pentru institu˛iile ∫i autorit„˛ile din administra˛ia
public„ local„, se autorizeaz„ Agen˛ia Na˛ional„ a
Func˛ionarilor Publici s„ aprobe modific„ri Ón structura func˛iilor
publice, trimestrial, pe baza propunerilor Ónaintate de acestea.
Art. 5. — (1) Func˛iile publice, stabilite Ón condi˛iile legii,
din cadrul autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice din administra˛ia
public„ central„ ∫i local„, care devin vacante Ón cursul anului
2006, pot fi ocupate, Ón ordine, prin promovare, dac„ Ón cadrul
autorit„˛ii sau institu˛iei publice exist„ func˛ionari publici care
Óndeplinesc condi˛iile de promovare, concurs, transfer ∫i
redistribuire.
(2) Se consider„ func˛ii publice vacante Ón sensul alin. (1)
∫i func˛iile publice pentru care s-a organizat concurs dup„
termenul de transmitere a propunerilor pentru Planul de
ocupare a func˛iilor publice pentru anul 2006 sau pentru care
concursul se afla Ón derulare la acea dat„ ∫i nu au fost
ocupate Ón condi˛iile legii.
Art. 6. — Se autorizeaz„ Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor
Publici ca, pentru anul 2006, s„ stabileasc„, din num„rul total
de func˛ii publice vacante din cadrul autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor
publice, un num„r de 120 de func˛ii publice pe care vor fi
Óncadra˛i manageri publici.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 95.

Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici,
Eugen Coifan
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii
organizatorice ∫i a statului de func˛ii ale Secretariatului General al Guvernului
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 7 alin. (1) ∫i ale art. 9 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 157/2005 pentru
organizarea ∫i func˛ionarea Secretariatului General al Guvernului,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Anexele nr. 1 ∫i 2 la Decizia primuluiministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii
organizatorice ∫i a statului de func˛ii ale Secretariatului
General al Guvernului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al

Rom‚niei, Partea I, nr. 925 din 17 octombrie 2005, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se Ónlocuiesc cu
anexele nr. 1 ∫i 2*) care fac parte integrant„ din prezenta
decizie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 10.
*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.
ANEXA Nr. 1
STRUCTURA ORGANIZATORIC√

a Secretariatului General al Guvernului

*) Se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ la nivel de direc˛ie.
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ANEXA Nr. 2

STATUL DE FUNCﬁII

al Secretariatului General al Guvernului
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