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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 689
din 20 decembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 137 alin. (3), art. 141 alin. (1),
art. 144 alin. (2) lit. a) ∫i art. 185 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Ion Tiuc„
Cristina C„t„lina Turcu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 dispozi˛iilor art. 136 alin. (3), art. 140 alin. (1),
art. 143 alin. (2) lit. a) ∫i art. 184 alin. (1) ∫i (2) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îBest“ — S.R.L. din R„∫inari Ón Dosarul
nr. 3.383/2005 al Judec„toriei Sibiu.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, solicit‚nd
men˛inerea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 21 iunie 2005, Judec„toria Sibiu a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 136 alin. (3), art. 140
alin. (1), art. 143 alin. (2) lit. a) ∫i art. 184 alin. (1) ∫i (2) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îBest“ — S.R.L. din R„∫inari Óntr-o cauz„
av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei contesta˛ii la executare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 136 alin. (3), art. 140
alin. (1), art. 143 alin. (2) lit. a) ∫i art. 184 alin. (1) ∫i (2)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„ contravin dispozi˛iilor art. 11 alin. (1) ∫i
(2), art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (3) ∫i (4) din Constitu˛ie,
precum ∫i celor ale art. 6 paragraful 1 fraza Ónt‚i din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale. Œn acest sens sus˛ine, Ón esen˛„, c„
reglementarea procedurii prealabile administrative de
contestare a actului administrativ-fiscal este de natur„ s„
Ónt‚rzie solu˛ionarea procesului.
Œn prezent, arat„ autorul excep˛iei, îprin dispozi˛iile
art. 21 alin. (4) din Constitu˛ia revizuit„ se recunoa∫te
legitimitatea procedurilor administrativ-jurisdic˛ionale, care
Óns„ sunt facultative ∫i gratuite“.
Autorul excep˛iei sus˛ine totodat„ c„ îinstituirea prin lege
a unei proceduri administrativ-jurisdic˛ionale nu este, eo

ipso, neconstitu˛ional„“. Consider„ Óns„ îc„ modul Ón care
este reglementat„ aceast„ procedur„ contravine principiilor
Constitu˛iei“ Ónscrise Ón art. 21 alin. (3) ∫i (4), Óntruc‚t
îactele de control sau de impunere ale organelor
Ministerului de Finan˛e [...] sunt puse Ón executare silit„
prin poprire Ón majoritatea cazurilor, Ón condi˛iile dispozi˛iilor
art. 136 alin. (1)—(4), art. 140 alin. (1) ∫i art. 144 din
Codul de procedur„ fiscal„, Ónainte de parcurgerea
procedurii administrativ-jurisdic˛ionale prealabile instituite de
dispozi˛iile art. 174 din Codul de procedur„ fiscal„“.
De asemenea, arat„ autorul excep˛iei, îtrebuie avut„ Ón
vedere ∫i situa˛ia Ón care, de cele mai multe ori, dup„
ob˛inerea hot„r‚rii judec„tore∫ti prin care se constat„
nelegalitatea actului de control sau de impunere Óntocmit de
organele A.N.A.F. este necesar„ promovarea unui nou
proces Ón care s„ se cear„ actualizarea cuantumului sumei
ce trebuie restituit„, precum ∫i stabilirea cuantumului
prejudiciului cauzat contestatorului prin lipsirea sa de
posibilitatea utiliz„rii acelei sume de bani pe parcursul
procesului. Acest nou proces poate avea o durat„
comparabil„ cu durata celui anterior“, Ónc„lc‚ndu-se astfel
cerin˛a termenului rezonabil statuat prin art. 21 alin. (3) din
Constitu˛ie.
Judec„toria Sibiu apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„, Ón
esen˛„, c„ sus˛inerile autorului excep˛iei privind consecin˛ele
grave produse prin executare asupra patrimoniului societ„˛ii
sunt neÓntemeiate datorit„ posibilit„˛ii suspend„rii execut„rii
actului administrativ fiscal p‚n„ la solu˛ionarea contesta˛iei,
Ón condi˛iile art. 184 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 ∫i ale art. 403 din Codul de procedur„ civil„.
Totodat„, potrivit opiniei formulate de instan˛„, caracterul
facultativ al suspend„rii execut„rii unui act administrativ
fiscal contestat îare Ón vedere tocmai solu˛ionarea cu
celeritate a cauzelor, prin evitarea exercit„rii cu rea-credin˛„
a dreptului de a contesta un astfel de act“. Instan˛a de
judecat„ apreciaz„ c„ îdispozi˛iile art. 140 alin. (1) ∫i art. 136
alin. (3) din ordonan˛„ nu au leg„tur„ cu dispozi˛iile
constitu˛ionale privind solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen
rezonabil ∫i dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil“.
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.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, sens Ón care a statuat Curtea
Ón jurispruden˛a sa.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
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C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, 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, astfel cum a
fost formulat de c„tre autorul acesteia, Ól constituie
dispozi˛iile art. 136 alin. (3), art. 140 alin. (1), art. 143
alin. (2) lit. a) ∫i art. 184 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„.
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„ a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare, a∫a Ónc‚t textele de
lege criticate sunt cuprinse, Ón prezent, Ón art. 137 alin. (3),
art. 141 alin. (1), art. 144 alin. (2) lit. a) ∫i art. 185
alin. (1) ∫i (2) din actul normativ men˛ionat, care au
urm„torul cuprins:
— Art. 137 alin. (3): îExecutarea silit„ Óncepe Ón termen
de 15 zile de la data Ón∫tiin˛„rii.“;
— Art. 141 alin. (1): îExecutarea silit„ Óncepe prin
comunicarea soma˛iei. Dac„ Ón termen de 15 zile de la
comunicarea soma˛iei nu se stinge debitul, se continu„
m„surile de executare silit„. Soma˛ia este Ónso˛it„ de un
exemplar al titlului executoriu.“;
— Art. 144 alin. (2) lit. a): î(2) Executarea silit„ se
suspend„:
a) c‚nd suspendarea a fost dispus„ de instan˛„ sau de
creditor, Ón condi˛iile legii;“;
— Art. 185 alin. (1) ∫i (2): î(1) Introducerea contesta˛iei
pe calea administrativ„ de atac nu suspend„ executarea
actului administrativ fiscal.
(2) Organul de solu˛ionare a contesta˛iei poate suspenda
executarea actului administrativ atacat p‚n„ la solu˛ionarea
contesta˛iei, la cererea temeinic justificat„ a contestatorului.“
Textele din Constitu˛ie invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
sunt cele ale art. 11 alin. (1) ∫i (2), privitor la Dreptul
interna˛ional ∫i dreptul intern, art. 20 alin. (2), referitor la
prioritatea reglement„rilor interna˛ionale privitoare la
drepturile fundamentale ale omului, ∫i art. 21 alin. (3) ∫i
(4), privitor la dreptul la un proces echitabil ∫i la
solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil ∫i caracterul
facultativ ∫i gratuit al jurisdic˛iilor speciale administrative.

3

Este, de asemenea, invocat„ ∫i Ónc„lcarea dispozi˛iilor
art. 6 paragraful 1 fraza Ónt‚i privind dreptul la un proces
echitabil judecat Óntr-un termen rezonabil din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Autorul excep˛iei sus˛ine, Ón esen˛„, c„ instituirea unei
proceduri administrative obligatorii, de contestare a actului
administrativ, prev„zut„ de textele criticate, este de natur„
s„ Ónt‚rzie solu˛ionarea cauzei de c„tre instan˛a de
judecat„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
Cu privire la sus˛inerea de principiu c„ dispozi˛iile legale
criticate Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 21
alin. (3) ∫i (4), Curtea observ„ c„ s-a mai pronun˛at, de
exemplu, prin Decizia nr. 409 din 12 octombrie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.063 din 16 noiembrie 2004. Cu acest prilej Curtea a
statuat c„ dispozi˛iile din Codul de procedur„ fiscal„ nu
instituie jurisdic˛ii speciale administrative, Ón sensul art. 21
alin. (4) din Constitu˛ie, ci reglementeaz„ proceduri de
recurs administrativ, prin care se las„ posibilitatea
organelor care au emis actele administrative atacate sau
organelor superioare acestora de a reveni asupra m„surilor
luate sau de a le redimensiona Ón limitele prev„zute de
lege.
Œn consecin˛„, a apreciat Curtea, actele de solu˛ionare
de c„tre organele administrative a contesta˛iilor, respectiv a
reclama˛iilor formulate potrivit dispozi˛iilor din Codul de
procedur„ fiscal„, nu sunt acte de jurisdic˛ie, ci acte
administrative supuse cenzurii instan˛ei de judecat„, c„rora
nu le este aplicabil„ dispozi˛ia constitu˛ional„ privind
caracterul facultativ al procedurii.
Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 184 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
devenit art. 185 ca urmare a republic„rii acestui cod,
Curtea s-a pronun˛at, de exemplu, prin Decizia nr. 231 din
21 aprilie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 442 din 25 mai 2005, prin care a respins
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate cu acela∫i obiect.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi care s„ determine
schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, solu˛iile ∫i
considerentele cuprinse Ón deciziile men˛ionate Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„.
De asemenea, Curtea re˛ine c„ nu sunt incidente
dispozi˛iile art. 11 ∫i ale art. 20 din Constitu˛ie, Óntruc‚t
textele de lege criticate nu Óncalc„ prevederile art. 6
paragraful 1 fraza Ónt‚i din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, 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. 137 alin. (3), art. 141 alin. (1), art. 144 alin. (2) lit. a)
∫i art. 185 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, excep˛ie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îBest“ — S.R.L. din R„∫inari Ón Dosarul nr. 3.383/2005 al Judec„toriei Sibiu.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 decembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 701
din 20 decembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2
din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Ion Tiuc„
Claudia Margareta Ni˛„

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 dispozi˛iilor art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul
refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Lin Xiaoling Ón
Dosarul nr. 2.910/RF/2005 al Tribunalului Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri sociale,
contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.

specifice cererii de acordare a protec˛iei umanitare
condi˛ionate.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de
munc„, asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal
apreciaz„ c„ dispozi˛iile de lege criticate sunt suficient de
clare Ón stabilirea criteriilor pentru acordarea protec˛iei
umanitare condi˛ionate, fiind Ón deplin„ concordan˛„ cu
prevederile Ón materie din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
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 formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 5
alin. (1) pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia sunt
constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.

C U R T E A,

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 20 octombrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.910/RF/2005, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia
a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri sociale, contencios
administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5
alin. (1) pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia. Excep˛ia
a fost ridicat„ de Lin Xiaoling Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect
pl‚ngerea Ómpotriva refuzului acord„rii statutului de refugiat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se arat„
c„ dispozi˛iile îart. 5 alin. (1) pct. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000“ sunt contrare prevederilor art. 20
alin. (2) ∫i ale art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, interpretate
Ón raport cu dispozi˛iile art. 3 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
dar ∫i cu jurispruden˛a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului
Ón materia protec˛iei Ómpotriva torturii, pedepselor sau
tratamentelor inumane sau degradante.
Œn acest sens, se sus˛ine c„ textul de lege criticat nu
este îsuficient de accesibil ∫i precis Ónc‚t s„ Ónl„ture orice
risc de arbitrariu“ Ón ceea ce prive∫te, pe de o parte,
aprecierea cazurilor de acordare a unei forme de protec˛ie
umanitar„ condi˛ionat„ ∫i, pe de alt„ parte, interpretarea
asupra naturii ∫i con˛inutului pedepselor ∫i tratamentelor
inumane ori degradante.
Œn ceea ce prive∫te circumstan˛ele de fapt ale cauzei,
petenta arat„ c„ cererea sa de acordare a statutului de
refugiat sau a unei forme de protec˛ie umanitar„
condi˛ionat„ a fost respins„ de c„tre ofi˛erul Oficiului
Na˛ional pentru Refugia˛i, care, datorit„ caracterului neclar
al textului de lege criticat, a f„cut îo confuzie inacceptabil„,
dar posibil„“ Óntre principiile ∫i regulile de solu˛ionare a
cererii de recunoa∫tere a statutului de refugiat ∫i cele

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului ∫i dispozi˛iile de lege
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 Ól constituie
dispozi˛iile art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón
Rom‚nia, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, care au
urm„torul cuprins: îArt. 5. — Protec˛ia umanitar„ condi˛ionat„
se poate acorda str„inului care nu Óndepline∫te condi˛iile
prev„zute la art. 2 alin. (1) ∫i cu privire la care exist„ motive
serioase s„ se cread„ c„, dac„ va fi returnat Ón ˛ara de origine,
risc„ s„ sufere o v„t„mare a drepturilor sale const‚nd Ón: (...)
2. tortur„, tratamente sau pedepse inumane ori
degradante.“
Œn motivarea excep˛iei ridicate se invoc„ Ónc„lcarea
dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 20 alin. (2), privind
prioritatea, Ón caz de neconcordan˛„ fa˛„ de legile interne
nefavorabile, a prevederilor din Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului, din pactele ∫i din celelalte tratate la
care Rom‚nia este parte, ale art. 22 alin. (2), precum ∫i
ale art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale, ambele texte referindu-se la
interzicerea torturii.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea constat„ c„ s-a mai pronun˛at cu privire la
dispozi˛iile art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón
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Rom‚nia, statu‚nd, de exemplu, prin Decizia nr. 545 din
18 octombrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005, c„
acestea nu contravin prevederilor art. 22 din Constitu˛ie ∫i
nici celor ale art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, referitoare
la interzicerea torturii.
Av‚nd Ón vedere jurispruden˛a constant„ Ón materie a
Cur˛ii, nu se poate re˛ine nici contrarietatea dintre textele de
lege criticate ∫i normele constitu˛ionale ale art. 20 alin. (2).

5

Solu˛ia pronun˛at„ prin decizia men˛ionat„, precum ∫i
considerentele care au stat la baza acesteia Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„, neintervenind elemente
noi, de natur„ s„ modifice jurispruden˛a Cur˛ii.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerile referitoare la situa˛ia de
fapt, Curtea observ„ c„ aspectele relevate ˛in de corecta
interpretare ∫i aplicare a normelor juridice de c„tre
organele competente, aceste opera˛iuni fiind supuse Ón cele
din urm„ controlului judec„toresc al instan˛elor de drept
comun.

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. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
privind regimul ∫i statutul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Lin Xiaoling Ón Dosarul nr. 2.910/RF/2005 al
Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 decembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia Margareta Ni˛„

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea
∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Alineatele (5) ∫i (6) ale articolului 7 vor avea
urm„torul cuprins:
î(5) Num„rul maxim de posturi este de 748, exclusiv
demnitarii ∫i posturile aferente cabinetelor mini∫trilor.
(6) Din num„rul maxim de posturi, 130 de posturi se
utilizeaz„ pentru re˛eaua extern„ ∫i 10 posturi pentru
personalul care Ó∫i va desf„∫ura activitatea Ón str„in„tate ca
reprezentant al Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, pentru
Óndeplinirea atribu˛iilor specifice de integrare Ón structurile
europene ∫i pentru promovarea proiectelor de investi˛ii ∫i
de privatizare din aria de activitate a ministerului.“

2. Alineatul (1) al articolului 7 1 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 71. — (1) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin
Direc˛ia programe cu organiza˛ii interna˛ionale, Óndepline∫te
atribu˛iile Autorit„˛ii de management pentru programul
opera˛ional sectorial de cre∫tere a competitivit„˛ii
economice, iar prin Direc˛ia general„ politic„ energetic„, pe
cele de organism intermediar pentru energie, iar Óncadrarea
Ón num„rul de posturi ∫i Ón noile structuri organizatorice ale
celor dou„ entit„˛i se face prin ordin al ministrului
economiei ∫i comer˛ului.“
3. La anexa nr. 1 îStructura organizatoric„ a Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului“ num„rul maxim de posturi se
modific„ Ón mod corespunz„tor de la 655 la 748, din care
130 re˛ea extern„.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
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nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i cu modific„rile ∫i complet„rile aduse

prin prezenta hot„r‚re, se va republica Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Eugen ﬁapu Nazare,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 29 ianuarie 2006.
Nr. 131.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 223/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Structura organizatoric„ a Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii este prev„zut„ Ón anexa nr. 1. Œn cadrul acesteia,
prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii, pot fi
organizate servicii, birouri ∫i colective temporare de lucru,
cu Óncadrarea Ón num„rul maxim de 407 posturi aprobate.“
2. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 12. — (1) Num„rul maxim de posturi pentru
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii este de 377, exclusiv
demnitarii ∫i posturile aferente cabinetului ministrului.“
3. La anexa nr. 1 îStructura organizatoric„ a Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii“ num„rul maxim de posturi se
modific„, fiind egal cu 407, exclusiv demnitarii ∫i posturile
aferente cabinetului ministrului.
4. Punctul 1 al notei de subsol de la anexa nr. 5 va
avea urm„torul cuprins:
î1. Num„rul maxim de posturi pentru unit„˛ile ∫i
activit„˛ile din subordinea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
finan˛ate integral de la bugetul de stat, este de 10.482.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 29 ianuarie 2006.
Nr. 132.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 744/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i

Tehnologiei Informa˛iei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modific„rile
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∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 8. — (1) Structura organizatoric„ a Ministerului
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei este prev„zut„ Ón
anexa la prezenta hot„r‚re. Œn cadrul acesteia, prin ordin al
ministrului comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei, se pot
organiza servicii, birouri, compartimente ∫i colective
temporare de lucru, av‚nd prioritate Ónfiin˛area structurilor
cu atribu˛ii Ón implementarea programelor europene Ón
domeniul tehnologiei informa˛iei ∫i comunica˛iilor.“

2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Num„rul maxim de posturi este de 158, exclusiv
demnitarii ∫i posturile aferente cabinetului ministrului.“
3. Alineatul (4) al articolului 10 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Organismul intermediar pentru promovarea societ„˛ii
informa˛ionale func˛ioneaz„ cu un num„r total de 40 de
posturi.“
4. Anexa nr. 1 îStructura organizatoric„ a Ministerului
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei“ se Ónlocuie∫te
cu anexa care face parte din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iilor,
Zsolt Nagy
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 ianuarie 2006.
Nr. 133.
ANEX√
STRUCTURA ORGANIZATORIC√ A MINISTERULUI COMUNICAﬁIILOR ™I TEHNOLOGIEI INFORMAﬁIEI
Nr. maxim de posturi = 158, exclusiv demnitarii ∫i posturile aferente cabinetului ministrului.
Serviciul de informare public„ ∫i de rela˛ii
cu presa pentru comunicare intern„ ∫i extern„
privind integrarea european„

Cabinetul ministrului
Consilier diplomatic

Compartimentul de control
Compartimentul informa˛ii clasificate

MINISTRU
Compartimentul de audit

Direc˛ia
economic„,
resurse umane
∫i administrativ„

SECRETAR DE STAT

Organismul
intermediar pentru
promovarea
societ„˛ii
informa˛ionale*)

Cabinet secretar
de stat

SECRETAR GENERAL

Compartimentul
probleme speciale

Direc˛ia
pentru
comunica˛ii
∫i programe
europene

Unit„˛i de management al proiectelor**)

Direc˛ia juridic„

Direc˛ia integrare
european„
∫i rela˛ii
interna˛ionale

SECRETAR DE STAT

Compartimentul pentru
rela˛ia cu Parlamentul
∫i sindicatele

Cabinet secretar
de stat

Unitate politici publice***)

Direc˛ia general„
pentru tehnologia
informa˛iei ∫i programe
europene Ón domeniul IT

*) Se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ la nivel de direc˛ie.
**) Se Ónfiin˛eaz„ ca unitate f„r„ personalitate juridic„, distinct„ de structura organizatoric„ a ministerului.
***) Se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ la nivel de compartiment.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Alineatul (4) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Num„rul maxim de posturi este de 745, exclusiv
demnitarii ∫i posturile aferente cabinetului ministrului ∫i
cabinetului ministrului delegat.“

2. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, prin Direc˛ia general„ rela˛ii financiare externe,
Óndepline∫te ∫i atribu˛iile Autorit„˛ii de management pentru
programul opera˛ional sectorial de transport, finan˛at prin
Fondul de coeziune ∫i Fondul european de dezvoltare
regional„.“
3. Anexa nr. 1 se Ónlocuie∫te cu anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 29 ianuarie 2006.
Nr. 134.

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

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea
∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8 alin. (2) ∫i (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 413/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Turism, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 273 din 29 martie 2004, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 3 alineatul (1), dup„ litera i) se introduc
dou„ noi litere, literele j) ∫i k), cu urm„torul cuprins:
îj) avizeaz„ documenta˛iile de urbanism privind zonele ∫i
sta˛iunile turistice, precum ∫i documenta˛iile privind
construc˛iile Ón domeniul turismului, conform legii;
k) coordoneaz„ programele de asisten˛„ tehnic„
acordat„ de Uniunea European„, Organiza˛ia Mondial„ a
Turismului ∫i de alte organisme interna˛ionale, precum ∫i
programul de integrare european„ Ón domeniul turismului.“
2. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Œn vederea atingerii obiectivelor programelor privind
promovarea turismului ∫i dezvoltarea produselor turistice se
pot finan˛a ∫i cheltuielile de deplasare pentru reprezentan˛i
mass-media, creatori de opinie ∫i me∫teri populari.“
3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 7. — (1) Num„rul maxim de posturi pentru
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism este de
123, inclusiv demnitarii.“
4. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism este
condus„ de un pre∫edinte cu rang de secretar de stat,
ajutat de un vicepre∫edinte cu rang de subsecretar de stat,
numi˛i prin decizie a primului-ministru, la propunerea
ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului.
(2) Salarizarea pre∫edintelui ∫i a vicepre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism se face conform

prevederilor aplicabile persoanelor care ocup„ func˛ii de
demnitate public„.“
5. Dup„ alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Atribu˛iile vicepre∫edintelui se stabilesc prin ordin al
ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului.“
6. Anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 413/2004 se
Ónlocuie∫te cu anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Se desemneaz„ Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului — Autoritatea Na˛ional„ pentru
Turism pentru Óndeplinirea func˛iei de organism intermediar
Ón cadrul programului opera˛ional sectorial pentru cre∫terea
competitivit„˛ii economice.
Art. III. — Nota de la litera A îUnit„˛ile care
func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului ce se finan˛eaz„ de la bugetul
de stat“ din anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 276 din
30 martie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îNOT√:

Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un num„r maxim
de 311 posturi, iar cea de la nr. crt. 2 un num„r maxim de
121 de posturi, exclusiv demnitarii.“
Art. IV. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 413/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Turism, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 273 din 29 martie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
aduse prin prezenta hot„r‚re, se va republica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„
numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat

Bucure∫ti, 29 ianuarie 2006.
Nr. 135.
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ANEX√

PARCUL AUTO
pentru activit„˛i specifice
(Autoritatea Na˛ional„ de Turism)
Nr.
crt.

Tipul mijlocului
de transport

Num„rul
maxim
(buc„˛i)

— autoturism

1

300

— autoturism

1

300

microbuz
autoturism
autoturism
autoturism

1
2
1
20

450
450
450
150

— autoturism

12

150

Activitatea

1. Demnitari:
— pre∫edinte (cu rang de
secretar de stat)
— vicepre∫edinte (cu rang
de subsecretar de stat)
2. Transport delega˛ii
3. Inspec˛ie ∫i control
4. Aprovizionare
5. Reprezentan˛e de promovare
∫i informare turistic„ Ón
str„in„tate(Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.363/2001)
6. Reprezentan˛e de promovare
turistic„ cu sediul Ón ˛ar„
(Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.109/2005)

—
—
—
—

Consumul maxim de
carburan˛i/autovehicul
(litri/lun„)

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea
∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor este
desemnat ca Autoritate de management pentru programul
opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu.“
2. La articolul 3, punctul 12 al alineatului (1) va avea
urm„torul cuprins:
î12. emite acorduri, avize ∫i autoriza˛ii de mediu,
precum ∫i permise speciale prev„zute de actele normative
Ón vigoare pentru activit„˛ile de import-export sau pentru
cele supuse unui regim special de autorizare;“
3. La articolul 3, punctul 13 al alineatului (1) se abrog„.
4. La articolul 4 punctul I îŒn domeniul protec˛iei
mediului“, subpunctul 3 va avea urm„torul cuprins:
î3. organizeaz„ sistemul na˛ional de monitorizare
integrat„ a calit„˛ii mediului, coordoneaz„ activitatea
acestuia ∫i aprob„ raportul anual privind starea mediului;“.
5. La articolul 4 punctul I îŒn domeniul protec˛iei
mediului“, dup„ subpunctul 3 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 31, cu urm„torul cuprins:
î3 1 . organizeaz„ ∫i coordoneaz„ activit„˛ile de
monitorizare a resurselor naturale, a solului, subsolului ∫i
radioactivit„˛ii mediului;“.
6. La articolul 4 punctul I îŒn domeniul protec˛iei
mediului“, subpunctul 4 va avea urm„torul cuprins:
î4. elaboreaz„ ∫i promoveaz„ acte normative Ón vederea
punerii Ón aplicare a prevederilor procedurii de organizare
∫i coordonare a schemelor de management de mediu ∫i

audit (EMAS), Ón vederea particip„rii voluntare a
organiza˛iilor la aceste scheme;“.
7. La articolul 4 punctul I îŒn domeniul protec˛iei
mediului“, dup„ subpunctul 4 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 41, cu urm„torul cuprins:
î4 1 . asigur„ managementul ∫i controlul programului
EMAS;“.
8. La articolul 4 punctul I îŒn domeniul protec˛iei
mediului“, subpunctul 15 va avea urm„torul cuprins:
î15. organizeaz„ ∫i coordoneaz„ protec˛ia ∫i
conservarea diversit„˛ii biologice, a habitatelor naturale, a
speciilor de flor„ ∫i faun„ s„lbatic„, Ón scopul utiliz„rii
durabile a acestora, dezvoltarea ∫i buna administrare a
re˛elei na˛ionale de arii protejate ∫i situri de interes
comunitar, Ón acord cu politicile ∫i practicile specifice
aplicate la nivel european ∫i global, prin crearea
administra˛iilor proprii pentru parcurile na˛ionale, parcurile
naturale ∫i rezerva˛iile biosferei, aprob„ regimul de
administrare a celorlalte categorii de arii naturale protejate,
executarea controlului privind respectarea legisla˛iei
specifice;“.
9. La articolul 4 punctul I îŒn domeniul protec˛iei
mediului“, dup„ subpunctul 15 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 151, cu urm„torul cuprins:
î151. asigur„ cadrul na˛ional de biosecuritate;“.
10. La articolul 4 punctul I îŒn domeniul protec˛iei
mediului“, subpunctul 16 va avea urm„torul cuprins:
î16. actualizeaz„ ∫i, dup„ caz, pune Ón aplicare strategia
∫i Planul na˛ional de ac˛iuni pentru protec˛ia mediului,
strategia na˛ional„ ∫i Planul na˛ional de ac˛iuni pentru
conservarea diversit„˛ii biologice ∫i utilizarea durabil„ a
componentelor acesteia, strategia na˛ional„ ∫i Planul
na˛ional de gestionare a de∫eurilor, strategii ∫i planuri
na˛ionale specifice domeniului substan˛elor ∫i preparatelor
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chimice periculoase, precum ∫i a altor politici ∫i strategii Ón
domeniul protec˛iei mediului;“.
11. La articolul 4 punctul II îŒn domeniul gospod„ririi
apelor“, subpunctul 3 va avea urm„torul cuprins:
î3. asigur„ reactualizarea schemelor directoare de
management ∫i amenajare a bazinelor hidrografice ∫i
desf„∫urarea activit„˛ilor de interes public din domeniul
meteorologiei ∫i hidrologiei;“.
12. La articolul 4 punctul II îŒn domeniul gospod„ririi
apelor“, dup„ subpunctul 3 se introduc dou„ noi
subpuncte, subpunctele 31 ∫i 32, cu urm„torul cuprins:
î31. urm„re∫te ∫i coordoneaz„ implementarea m„surilor
cuprinse Ón planul de preaderare la Uniunea European„ Ón
domeniul gospod„ririi apelor;
3 2 . coordoneaz„, prin Inspec˛ia de Stat a Apelor,
aplicarea prevederilor legale Ón domeniul gospod„ririi
apelor;“.
13. La articolul 4 punctul II îŒn domeniul gospod„ririi
apelor“, subpunctul 5 se abrog„.
14. La articolul 4 punctul II îŒn domeniul gospod„ririi
apelor“, dup„ subpunctul 14 se introduc dou„ noi
subpuncte, subpunctele 141 ∫i 142, cu urm„torul cuprins:
î141. asigur„ func˛ionarea Comitetului Ministerial pentru
Situa˛ii de Urgen˛„ ∫i a secretariatului tehnic permanent al
acestuia, a Comisiei Na˛ionale pentru Siguran˛a Barajelor,
precum ∫i a Comitetului Na˛ional pentru Programul
Hidrologic Interna˛ional;
142. coordoneaz„ activitatea de elaborare a planurilor
de ap„rare Ómpotriva inunda˛iilor;“.
15. La articolul 4 punctul II îŒn domeniul gospod„ririi
apelor“, dup„ subpunctul 20 se introduce un nou
subpunct, subpunctul 201, cu urm„torul cuprins:
î201. elaboreaz„ strategia na˛ional„ de management al
riscului la inunda˛ii ∫i urm„re∫te implementarea acesteia;“.
16. La articolul 4 punctul II îŒn domeniul gospod„ririi
apelor“, subpunctul 21 va avea urm„torul cuprins:
î21. elaboreaz„ ∫i pune Ón aplicare strategia na˛ional„ ∫i
Planul na˛ional de ac˛iuni pentru gospod„rirea resurselor de
ap„;“.
17. La articolul 4 punctul II îŒn domeniul gospod„ririi
apelor“, subpunctul 22 se abrog„.
18. La articolul 4 punctul II îŒn domeniul gospod„ririi
apelor“, subpunctul 29 va avea urm„torul cuprins:
î29. actualizeaz„ ∫i pune Ón aplicare Planul de ac˛iuni
privind protec˛ia apelor Ómpotriva polu„rii cu nitra˛i din
surse agricole;“.
19. La articolul 4 punctul II îŒn domeniul gospod„ririi
apelor“, dup„ subpunctul 29 se introduc trei noi
subpuncte, subpunctele 30, 31 ∫i 32, cu urm„torul cuprins:
î30. elaboreaz„ strategia de management integrat al
zonei costiere ∫i Planul strategic de ac˛iune pentru
reabilitarea ∫i protec˛ia M„rii Negre;
31. ini˛iaz„ programe ∫i proiecte Ón domeniul gospod„ririi
apelor ∫i asigur„ coordonarea implement„rii acestora;
32. coordoneaz„ activitatea comitetelor de bazin ∫i
asigur„ cadrul legal pentru informarea, consultarea ∫i

participarea publicului la luarea deciziilor Ón domeniul
gospod„ririi apelor;“.
20. La articolul 8, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Œn realizarea atribu˛iilor ce Ói revin, secretarul
general al ministerului este ajutat de un secretar general
adjunct care este Ónalt func˛ionar public, numit pe criterii de
profesionalism, Ón condi˛iile legii.“
21. Alineatele (1) ∫i (4) ale articolului 10 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Structura organizatoric„ a Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor este prev„zut„ Ón
anexa nr. 1. Œn cadrul structurii organizatorice prev„zute Ón
anexa nr. 1, prin ordin al ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor se pot organiza direc˛ii, servicii, birouri, compartimente
∫i colective temporare, stabilindu-se num„rul posturilor de
conducere, potrivit legii.
.............................................................................................
(4) Num„rul maxim de posturi este de 441, exclusiv
demnitarii ∫i cabinetul ministrului.“
22. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Œn cadrul Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor func˛ioneaz„ Direc˛ia general„ pentru
managementul instrumentelor structurale, care Óndepline∫te
func˛ia de Autoritate de management pentru programul
opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu.
(2) Agen˛iile regionale pentru protec˛ia mediului se
desemneaz„ ca organisme intermediare pentru programul
opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu. Œn
cadrul acestora se vor organiza structurile necesare, care
vor func˛iona p‚n„ la sf‚r∫itul anului 2006, cu un num„r
total de 168 de posturi.
(3) Structurile Ónfiin˛ate Ón cadrul agen˛iilor regionale
pentru protec˛ia mediului ca organisme intermediare pentru
programul opera˛ional pentru infrastructura de mediu sunt
coordonate metodologic de c„tre Autoritatea de
management pentru programul opera˛ional sectorial pentru
infrastructura de mediu.
(4) Organismele intermediare pentru programul
opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu
Óndeplinesc atribu˛iile delegate de c„tre Autoritatea de
management pentru programul opera˛ional sectorial pentru
infrastructura de mediu ∫i r„spund pentru Óndeplinirea
acestora.“
23. Anexele nr. 1 ∫i 2 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 408/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
Ónlocuiesc cu anexele nr. 1 ∫i 2 care fac parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, se
va republica, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 ianuarie 2006.
Nr. 136.
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ANEXA Nr. 2

1. Unit„˛ile care func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Nr.
crt.

Denumirea unit„˛ii

I.

Institu˛ii publice cu personalitate juridic„, finan˛ate integral din bugetul de stat

1.
2.
3.

Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului
Administra˛ia Rezerva˛iei Biosferei îDelta Dun„rii“
Garda Na˛ional„ de Mediu
N O T √:

Num„rul maxim de posturi finan˛ate de la bugetul de stat pentru institu˛iile prev„zute la
cap. I poz. 1—3 este de 3.781.
II.

Unit„˛i cu finan˛are extern„ ∫i de la bugetul de stat

1.
2.

Unit„˛i de management al proiectului (UMP)
Unit„˛i de implementare a proiectului (UIP)

2. Unit„˛ile care func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Denumirea unit„˛ii

Administra˛ia Na˛ional„ de Meteorologie
3. Unit„˛ile care func˛ioneaz„ Ón coordonarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Nr.
crt.

Denumirea unit„˛ii

I.

Unit„˛i finan˛ate din venituri proprii

1.
2.
3.
4.

Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec˛ia Mediului — ICIM Bucure∫ti
Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Marin„ îGrigore Antipa“ — I.N.C.D.M. Constan˛a
Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare îDelta Dun„rii“ — I.N.C.D.D.D. Tulcea
Administra˛ia Fondului pentru Mediu

II.

Unit„˛i finan˛ate din venituri proprii ∫i de la bugetul de stat

1.

Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea unor acte normative
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 427 din 20 mai 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 24. — (1) Num„rul maxim de posturi pentru
aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei este de 443, posturi finan˛ate de la bugetul de
stat, exclusiv demnitarii ∫i posturile aferente cabinetului
ministrului.“

2. Num„rul de posturi prev„zut Ón anexa nr. 1 se
modific„ Ón mod corespunz„tor.
Art. II. — Statutul Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea
For˛ei de Munc„, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 768/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. La anexa nr. 2, punctul 3 va avea urm„torul cuprins:
î3. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de Munc„
func˛ioneaz„ cu un num„r maxim de 3.545 posturi,
finan˛ate din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, din care
pentru aparatul propriu 205 posturi, 3.051 posturi pentru
agen˛iile jude˛ene pentru ocuparea for˛ei de munc„ ∫i a
municipiului Bucure∫ti, 115 posturi pentru centrele regionale
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2. Num„rul de posturi prev„zut Ón anexa nr. 1 se
modific„ Ón mod corespunz„tor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 ianuarie 2006.
Nr. 138.

ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Protocolului
privind comunicarea public„ a presta˛iilor artistice din domeniul audiovizual Ón cinematografe
∫i desemnarea organismului de gestiune colectiv„ Centrul Rom‚n pentru Administrarea Drepturilor
Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM) drept colector al remunera˛iilor cuvenite titularilor
de drepturi conexe pentru comunicarea public„ a presta˛iilor artistice
din domeniul audiovizual Ón cinematografe
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1312 alin. (2) ∫i ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 2 din Decizia directorului general al
Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 219/2005 privind constituirea unor comisii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.002 din 11 noiembrie 2005,
Ón baza prevederilor art. 2 alin. (2) ∫i ale art. 6 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 758/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i a corpului de arbitri,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, Protocolul privind comunicarea public„ a
presta˛iilor artistice din domeniul audiovizual Ón
cinematografe, Óncheiat Óntre organismul de gestiune
colectiv„ Centrul Rom‚n pentru Administrarea Drepturilor
Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM), pe de o parte, ∫i Regia
Autonom„ de Distribu˛ie ∫i Exploatare a Filmelor îRom‚nia
Film“ (RADEF), pe de alt„ parte, prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta decizie.

Art. 2. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ Centrul Rom‚n pentru Administrarea Drepturilor
Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM), cu sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, str. Jules Michelet nr. 15—17, sectorul 1, drept
colector al remunera˛iilor cuvenite titularilor de drepturi
conexe pentru comunicarea public„ a presta˛iilor artistice
din domeniul audiovizual Ón cinematografe, stabilite prin
protocolul prev„zut la art. 1.
Art. 3. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu
Bucure∫ti, 18 ianuarie 2006.
Nr. 11.
ANEX√

PROTOCOL
privind comunicarea public„ a presta˛iilor artistice din domeniul audiovizual Ón cinematografe
Œn raport cu dispozi˛iile art. 1312 alin. (2) din Legea
nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 2 din Decizia
directorului general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de
Autor nr. 219/2005 privind constituirea unor comisii, p„r˛ile
depun prezentul protocol.
CREDIDAM — Centrul Rom‚n pentru Administrarea
Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i, cu sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, str. Jules Michelet nr. 15—17, et. 2, ap. 11,

sectorul 1, telefon/fax 318 58 13, e-mail office@credidam.ro,
av‚nd contul RO23INGB0001000152938958, deschis la ING
Bank Bucure∫ti, reprezentat legal prin domnul ™tefan
Gheorghiu, Ón calitate de director general, ∫i
RADEF îRom‚nia Film“ — Regia Autonom„ de
Distribu˛ie ∫i Exploatare a Filmelor îRom‚nia Film“,
cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, bd. Henri Coand„
nr. 27, sectorul 1, telefon 310 44 92, fax 310 44 98,
e-mail
romaniafilm1@xnet.ro,
av‚nd
contul
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RO35RNCB5010000000910001, deschis la B.C.R. Filiala
Sector 1 Bucure∫ti, reprezentat„ legal prin domnul Mihail
ﬁintea, director general, ∫i doamna Casandra Iordan,
director economic,
convin prin prezentul protocol dup„ cum urmeaz„:
1. Pentru utilizarea direct„ sau indirect„ a presta˛iilor
artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii de opere
cinematografice au obliga˛ia s„ pl„teasc„ o remunera˛ie
unic„ echitabil„ organismului de gestiune colectiv„ a
drepturilor arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i.
2. Utilizarea Ón cadrul cinematografelor a presta˛iilor
artistice din domeniul audiovizual, aduse anterior la
cuno∫tin˛„ public„ ∫i ale c„ror drepturi conexe patrimoniale
se afl„ Ón termenele de protec˛ie prev„zute de lege, se
poate face numai dac„ remunera˛ia echitabil„, datorat„
conform prezentului protocol, a fost achitat„ c„tre
organismul de gestiune colectiv„ a drepturilor arti∫tilor
interpre˛i sau executan˛i, desemnat de Oficiul Rom‚n
pentru Drepturile de Autor drept colector.
3. Utilizatorii au obliga˛ia s„ pl„teasc„ organismului de
gestiune colectiv„ a drepturilor arti∫tilor interpre˛i sau
executan˛i o remunera˛ie reprezent‚nd drepturi conexe
patrimoniale pentru utilizarea presta˛iilor artistice din
domeniul audiovizual, prin aplicarea unui procent, conform
tabelului de mai jos, la baza de calcul prev„zut„ la pct. 4:

4. Baza de calcul este constituit„ din totalitatea
veniturilor brute lunare, din care se scad TVA ∫i timbrul
cinematografic, ob˛inute de fiecare dintre utilizatori.
5. Remunera˛ia se pl„te∫te trimestrial p‚n„ la data de
26 a primei luni urm„toare trimestrului pentru care este
datorat„.
6. Utilizatorii au obliga˛ia s„ transmit„ organismului de
gestiune colectiv„ a arti∫tilor interpre˛i, p‚n„ la data de

25 a fiec„rei luni, pentru luna precedent„, un raport care
va cuprinde:
a) lista complet„ a presta˛iilor artistice din domeniul
audiovizual, durata utiliz„rii lor, men˛ionarea denumirii
fiec„rei videograme utilizate zilnic, produc„torul acesteia.
Aceste liste constituie baza de repartizare a
remunera˛iilor Óncasate de organismul de gestiune colectiv„
a drepturilor conexe prev„zut Ón acest protocol;
b) baza de calcul a sumelor virate.
Raportul va fi transmis Ón format electronic, va fi Ónso˛it
de o adres„ de Ónaintare purt‚nd numele reprezentantului
legal, semn„tura ∫i ∫tampila utilizatorului, adres„ prin care
va fi confirmat„ pe propria r„spundere veridicitatea
informa˛iilor con˛inute Ón raport.
7. La solicitarea scris„ a organismului de gestiune
colectiv„, dup„ efectuarea pl„˛ilor, utilizatorul are obliga˛ia
de a comunica acestuia copii certificate pe propria
r„spundere de reprezentantul legal de pe documentele
cuprinz‚nd informa˛iile pe baza c„rora s-a determinat baza
de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismului
de gestiune colectiv„ o asemenea cerere va avea un
termen de maximum 15 zile pentru preg„tirea
documenta˛iei solicitate. Organismul de gestiune colectiv„
are dreptul s„ cear„ un audit extern pentru examinarea
corectitudinii calcul„rii remunera˛iei de c„tre un auditor
agreat de toate p„r˛ile.
8. Pentru Ónt‚rzieri la plat„, utilizatorii datoreaz„
penaliz„ri pentru fiecare zi de Ónt‚rziere Ón cuantumul celor
datorate pentru debitele la bugetul de stat.
9. Prezentul protocol intr„ Ón vigoare la data public„rii
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va putea fi
modificat numai dup„ 3 ani de la aceast„ dat„, cu
excep˛ia cazului Ón care dispozi˛iile Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, sunt modificate Ónainte de Ómplinirea
acestui termen, caz Ón care organismul de gestiune
colectiv„ sau utilizatorul va putea solicita ini˛ierea unei noi
proceduri de negociere.

CREDIDAM
Director general,
™tefan Gheorghiu

RADEF îRom‚nia Film“
Director general,
Mihail ﬁintea

Avocat,
Mariana Savu

Director economic,
Casandra Iordan
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Cinematografe
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