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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 4
din 10 ianuarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 48 alin. (1),
coroborate cu anexa nr. 1 pct. B ∫i anexa nr. 2 pct. C din Legea nr. 41/1994 privind organizarea
∫i func˛ionarea Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 48 alin. (1), coroborate cu anexa nr. 1
pct. B ∫i anexa nr. 2 pct. C din Legea nr. 41/1994 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Societ„˛ii Rom‚ne de
Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Rom‚n„ de Televiziune — Studioul
Teritorial Cluj Ón Dosarul nr. 2.848/2005 al Cur˛ii de Apel
Cluj — Sec˛ia civil„, de munc„ ∫i asigur„ri sociale, pentru
minori ∫i familie.
La apelul nominal, se prezint„ autorul excep˛iei, prin
consilierii juridici Remus Codreanu ∫i Monica Purcaru,

*) Ordinul nr. 1.366/2005 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 122 bis Ón afara abonamentului, care se poate
achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare este
legal Óndeplinit„.
Reprezentan˛ii autorului excep˛iei sus˛in temeinicia criticii
de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„ textul de lege criticat
aduce atingere principiului autonomiei serviciilor publice de
radio ∫i de televiziune ∫i principiului egalit„˛ii de tratament
juridic aplicabil celor dou„ institu˛ii publice.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
inadmisibil„, Óntruc‚t vizeaz„ exclusiv aspecte de
interpretare ∫i aplicare a legii.
CURTEA,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Decizia civil„ nr. 1.565 din 16 iunie 2005, pronun˛at„
Ón Dosarul nr. 2.848/2005, Curtea de Apel Cluj — Sec˛ia
civil„, de munc„ ∫i asigur„ri sociale, pentru minori ∫i
familie a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 48 alin. (1),
coroborate cu anexa nr. 1 pct. B ∫i anexa nr. 2 pct. C din
Legea nr. 41/1994, excep˛ie ridicat„ de Societatea Rom‚n„
de Televiziune — Studioul Teritorial Cluj.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
arat„ c„ dispozi˛iile criticate sunt neconstitu˛ionale, Óntruc‚t
instituie un drept exclusiv de administrare Ón patrimoniul
Studioului de Radiodifuziune Cluj asupra imobilului pe care,
Ón prealabil, acesta Ól administra Ón comun cu Studioul
Teritorial de Televiziune Cluj ∫i care constituie sediu comun
de desf„∫urare a activit„˛ii, fapt ce contravine principiului
constitu˛ional al autonomiei celor dou„ servicii publice ∫i
principiului egalit„˛ii de tratament Óntre Societatea Rom‚n„
de Radiodifuziune ∫i Societatea Rom‚n„ de Televiziune.
Curtea de Apel Cluj — Sec˛ia civil„, de munc„ ∫i
asigur„ri sociale, pentru minori ∫i familie apreciaz„ c„
dispozi˛iilor art. 48 alin. (1), coroborate cu anexa nr. 1
pct. B ∫i anexa nr. 2 pct. C din Legea nr. 41/1994, Óncalc„
prevederile art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie, Óntruc‚t cele
dou„ institu˛ii publice se afl„ Ón situa˛ii analoage, Óns„, le
este aplicat un tratament juridic diferit, prin faptul c„
imobilul Ón care ambele institu˛ii Ó∫i desf„∫oar„ activitatea ∫i
din care folosesc spa˛ii determinate a fost dat Ón
administrarea exclusiv„ a Societ„˛ii Rom‚ne de
Radiodifuziune.
Œn ceea ce prive∫te Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 31
alin. (5) ∫i ale art. 136 alin. (4) din Constitu˛ie, instan˛a
apreciaz„ c„, pe de o parte, lipsirea de folosin˛„ a p„r˛ii
de cl„dire nu duce la imposibilitatea desf„∫ur„rii, Ón mod
autonom, a activit„˛ii de utilitate public„ ∫i, pe de alt„
parte, nu poate fi pus„ Ón discu˛ie posibilitatea legiuitorului
ca, prin lege organic„, s„ instituie dreptul de administrare a
institu˛iilor publice asupra unui bun proprietate public„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile 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.
Guvernul arat„ c„, Óntruc‚t motivele invocate Ón
sus˛inerea excep˛iei se refer„ la modul de interpretare ∫i
aplicare a legii, textul criticat nu poate face obiectul
controlului de constitu˛ionalitate, sub acest aspect excep˛ia
fiind inadmisibil„.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile legale
criticate nu Óncalc„ nici o prevedere a Legii fundamentale,
astfel Ónc‚t excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este

neÓntemeiat„. Pe de alt„ parte, Ón contextul sesiz„rii Cur˛ii
Constitu˛ionale printr-o decizie, se consider„ Ónvestirea ca
fiind nelegal„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
CURTEA,

examin‚nd decizia de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente ∫i 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) ∫i 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. 48 alin. (1), coroborate cu anexa nr. 1
pct. B ∫i anexa nr. 2 pct. C din Legea nr. 41/1994 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Societ„˛ii Rom‚ne de
Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 636 din 27 decembrie 1999, dispozi˛ii care au urm„torul
con˛inut: îAnexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din prezenta
lege.“ La anexa nr. 1 pct. B ∫i la anexa nr. 2 pct. C sunt
prev„zute datele de identificare a imobilelor pe care le
de˛in Ón municipiul Cluj-Napoca Societatea Rom‚n„ de
Radiodifuziune, respectiv Societatea Rom‚n„ de
Televiziune.
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 16
alin. (1), referitoare la egalitatea Ón drepturi, art. 31 alin. (5),
privind autonomia serviciilor publice de radio ∫i de
televiziune, ∫i Ón art. 136 alin. (4), referitor la bunurile
proprietate public„.
1. Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„, Ón aplicarea dispozi˛iei constitu˛ionale a art. 146
lit. d), art. 29 alin. (4) teza Ónt‚i din Legea nr. 47/1992
prevede c„ îSesizarea Cur˛ii Constitu˛ionale se dispune de
c„tre instan˛a Ón fa˛a c„reia s-a ridicat excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate, printr-o Óncheiere care va cuprinde
punctele de vedere ale p„r˛ilor, opinia instan˛ei asupra
excep˛iei, ∫i va fi Ónso˛it„ de dovezile depuse de p„r˛i“. Prin
urmare, potrivit prevederilor men˛ionate, pentru a fi legal
Ónvestit„, Curtea Constitu˛ional„ trebuie sesizat„ printr-o
Óncheiere a instan˛ei judec„tore∫ti.
Œn prezenta cauz„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
fost ridicat„ Ón fa˛a Tribunalului Cluj — Sec˛ia civil„, care,
printr-o Óncheiere motivat„, a respins ca inadmisibil„
cererea de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale. Œmpotriva
acestei Óncheieri autorul excep˛iei a formulat recurs la
Curtea de Apel Cluj — Sec˛ia civil„, de munc„ ∫i asigur„ri
sociale, pentru minori ∫i familie, instan˛„ care, prin Decizia
civil„ nr. 1.565/2005, a admis calea de atac ∫i a modificat
Óncheierea tribunalului Ón sensul sesiz„rii Cur˛ii
Constitu˛ionale cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Œntr-o atare situa˛ie, Curtea constat„ c„ decizia
pronun˛at„ de Curtea de Apel Cluj nu a solu˛ionat fondul
cauzei (rectificarea unor c„r˛i funciare), Ómprejurare ce ar fi
f„cut inutil controlul de constitu˛ionalitate a prevederilor
criticate, ci numai problema admisibilit„˛ii excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate. A∫a fiind, de∫i sesizarea nu s-a
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realizat printr-o Óncheiere, pentru a se evita tergiversarea
solu˛ion„rii litigiului dintre p„r˛i, deci pentru Ónf„ptuirea cu
celeritate a actului de justi˛ie, Curtea Constitu˛ional„ re˛ine
spre judecare excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 48 alin. (1), coroborate cu anexa nr. 1 pct. B ∫i anexa
nr. 2 pct. C din Legea nr. 41/1994.
2. Analiz‚nd critica de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr. 41/1994,
îCl„dirile, spa˛iile ∫i terenurile proprietate de stat, care sunt Ón
prezent utilizate de Radiodifuziune, Televiziune ∫i studiourile
teritoriale, precum ∫i alte bunuri aflate Ón folosin˛„, cu titlu legal,
prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2, trec Ón folosin˛a ∫i Ón
administrarea Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune sau, dup„
caz, ale Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune“. Œn aplicarea
acestor dispozi˛ii, prevederile legale deduse controlului
consacr„ apartenen˛a la lege a anexelor — art. 48 alin. (1) —
∫i datele de identificare a imobilelor date Ón folosin˛a ∫i
administrarea Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune —
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anexa nr. 1 pct. B, respectiv Societ„˛ii Rom‚ne de
Televiziune — anexa nr. 2 pct. C.
Curtea observ„ c„ pretinsa neconstitu˛ionalitate este
dedus„ exclusiv din modul de aplicare a prevederilor legale
Ón cauz„, sus˛inerile autorului excep˛iei demonstr‚nd c„, Ón
realitate, obiectul criticii sale Ól constituie aceast„ opera˛iune,
pe care Curtea ar urma s„ o cenzureze. Or, exercitarea
controlului asupra activit„˛ii de aplicare Ón concret a normelor
legale reprezint„ atributul exclusiv al instan˛elor judec„tore∫ti.
Mai mult, critica adus„ de autorul excep˛iei nu poate fi
re˛inut„ ∫i datorit„ faptului c„ neconstitu˛ionalitatea este
dedus„ din pretinse lacune ale dispozi˛iilor supuse
controlului. Restabilirea concordan˛ei dintre lege ∫i
Constitu˛ie, Óntr-o atare situa˛ie, ar presupune Ónl„turarea
lacunei prin completarea reglement„rii, ceea ce excede
competen˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, care, potrivit art. 2
alin. (3) din Legea nr. 47/1992, îse pronun˛„ numai asupra
constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la care a fost sesizat„, f„r„
a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.

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, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 48 alin. (1), coroborate cu
anexa nr. 1 pct. B ∫i anexa nr. 2 pct. C din Legea nr. 41/1994 privind organizarea ∫i func˛ionarea Societ„˛ii Rom‚ne de
Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune, excep˛ie ridicat„ de Societatea Rom‚n„ de Televiziune — Studioul
Teritorial Cluj Ón Dosarul nr. 2.848/2005 al Cur˛ii de Apel Cluj — Sec˛ia civil„, de munc„ ∫i asigur„ri sociale, pentru
minori ∫i familie.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 10 ianuarie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIﬁIEI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al personalului
de specialitate juridic„ asimilat judec„torilor ∫i procurorilor din cadrul Ministerului Justi˛iei
∫i Institutului Na˛ional de Criminologie
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul procurorilor ∫i judec„torilor,
republicat„,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Justi˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul justi˛iei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind examenul
de capacitate al personalului de specialitate juridic„
asimilat judec„torilor ∫i procurorilor din cadrul
Ministerului Justi˛iei ∫i Institutului Na˛ional de

Criminologie, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Direc˛ia pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu
Consiliul Superior al Magistraturii ∫i Institutul Na˛ional
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de Criminologie vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Bucure∫ti, 25 ianuarie 2006.
Nr. 410/C.
ANEX√

REGULAMENT
privind examenul de capacitate al personalului de specialitate juridic„ asimilat judec„torilor ∫i procurorilor
din cadrul Ministerului Justi˛iei ∫i Institutului Na˛ional de Criminologie
Art. 1. — Prezentul regulament se aplic„ personalului
de specialitate juridic„ asimilat judec„torilor ∫i procurorilor
din aparatul propriu al Ministerului Justi˛iei, precum ∫i din
cadrul Institutului Na˛ional de Criminologie, potrivit
dispozi˛iilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor
∫i procurorilor, republicat„, denumit Ón continuare personal
asimilat.
Art. 2. — (1) Personalul asimilat, Óncadrat ca stagiar Ón
cadrul Ministerului Justi˛iei ∫i Institutului Na˛ional de
Criminologie, efectueaz„ un stagiu de un an, potrivit legii.
(2) Perioada de stagiu Óncepe din ziua Ón care
personalul asimilat a fost numit pe post.
Art. 3. — Personalul asimiliat este obligat s„ continue
preg„tirea profesional„ pe toat„ durata stagiului.
Art. 4. — (1) Conducerile compartimentelor din cadrul
Ministerului Justi˛iei, respectiv conducerea Institutului Na˛ional
de Criminologie, sunt obligate s„ asigure condi˛iile optime
pentru desf„∫urarea stagiului ∫i preg„tirii personalului
asimilat stagiar, Ón scopul Ónsu∫irii cuno∫tin˛elor teoretice ∫i
practice specifice activit„˛ii pe care le desf„∫oar„.
(2) Œn acest scop conducerile compartimentelor, respectiv
conducerea Institutului Na˛ional de Criminologie, vor
desemna la Ónceputul perioadei de stagiu o persoan„ cu o
preg„tire profesional„ temeinic„ ∫i experien˛„, care va
coordona preg„tirea personalului asimilat stagiar.
(3) Œn perioada de stagiu personalul asimilat stagiar are
dreptul s„ efectueze numai lucr„rile stabilite de
conduc„torul compartimentului Ón care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea, respectiv de conducerea Institutului Na˛ional de
Criminologie.
(4) Lucr„rile efectuate de personalul asimilat stagiar sunt
vizate de coordonatorul desemnat potrivit alin. (2).
(5) Coordonatorul stagiarului Óntocme∫te la sf‚r∫itul
stagiului un referat de evaluare privind Ónsu∫irea de c„tre
acesta a cuno∫tin˛elor practice specifice activit„˛ii
desf„∫urate Ón cadrul compartimentului Ón care a fost numit.
Art. 5. — (1) Constat„rile referatelor de evaluare vor fi
consemnate Ón fi∫a pentru stagiul de practic„ a personalului
asimilat stagiar. Œn aceast„ fi∫„ vor fi consemnate, de c„tre
compartimentul pentru resurse umane, ∫i perioadele de
Óntrerupere a stagiului, determinate de:
a) concediile pentru cre∫terea copilului Ón v‚rst„ de
p‚n„ la 2 ani;
b) concediile f„r„ plat„;
c) perioada efectu„rii stagiului militar;
d) perioada studiilor postuniversitare cu scoatere din
activitate, cu precizarea domeniului de specializare;
e) alte Óntreruperi ale activit„˛ii.

(2) Sunt incluse Ón perioada de stagiu cursurile de
preg„tire profesional„ organizate de Ministerul Justi˛iei,
Institutul Na˛ional al Magistraturii, Institutul Na˛ional de
Criminologie.
(3) Personalul asimilat stagiar are dreptul la concediu
pl„tit pentru studii de specialitate, ce nu poate dep„∫i
10 zile, pentru preg„tirea ∫i sus˛inerea examenului de
capacitate.
Art. 6. — (1) Dup„ Óncheierea perioadei de stagiu,
personalul asimilat stagiar este obligat s„ se prezinte la
primul examen de capacitate.
(2) Œn cazul Ón care stagiarul este respins la primul
examen de capacitate, acesta este obligat s„ se prezinte
la urm„torul examen.
(3) Lipsa nejustificat„ la examenul de capacitate sau
respingerea candidatului la dou„ examene atrage pierderea
calit„˛ii de personal asimilat stagiar.
(4) Ministrul justi˛iei, pentru motive temeinice, la cererea
stagiarului, cu avizul conduc„torului compartimentului,
respectiv al conducerii Institutului Na˛ional de Criminologie
la care acesta func˛ioneaz„, poate aproba am‚narea
examenului de capacitate numai o singur„ dat„.
(5) Personalul asimilat stagiar care, din motive
justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate
poate sus˛ine acest examen dac„ de la Óncheierea stagiului
∫i p‚n„ la data fixat„ pentru examen nu au trecut mai mult
de 2 ani. Dispozi˛iile alin. (3) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
(6) Dup„ trecerea termenului de 2 ani, persoanele
prev„zute la alin. (5) sunt obligate s„ efectueze din nou
stagiul, potrivit legii.
Art. 7. — (1) Examenul de capacitate al personalului
asimilat stagiar din cadrul Ministerului Justi˛iei ∫i Institutului
Na˛ional de Criminologie se organizeaz„ de c„tre Ministerul
Justi˛iei.
(2) Data, locul ∫i modul de desf„∫urare a examenului
de capacitate se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a III-a, precum ∫i pe site-ul Ministerului Justi˛iei, cu
cel pu˛in 90 de zile Ónainte de data stabilit„ pentru
examenul de capacitate.
(3) Tematica ∫i bibliografia vor fi publicate pe site-ul
Ministerului Justi˛iei cu cel pu˛in 90 de zile Ónainte de data
stabilit„ pentru examenul de capacitate.
Art. 8. — (1) Œnscrierea la examenul de capacitate se
face Ón termen de 60 de zile de la publicarea datei
examenului.
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(2) La Ónscriere candida˛ii primesc cererea tipizat„, un
exemplar al prezentului regulament, precum ∫i tematica ∫i
bibliografia stabilite pentru examen.
(3) Cererile de Ónscriere la examenul de capacitate se
depun la compartimentul de resurse umane din cadrul
Ministerului Justi˛iei.
(4) La cererea-tip de Ónscriere se anexeaz„ referatele
de evaluare Óntocmite potrivit art. 4 alin. (5), care vor fi
Ónso˛ite de avizul consultativ al conducerii compartimentului
din cadrul Ministerului Justi˛iei, respectiv al conducerii
Institutului Na˛ional de Criminologie, Ón care ∫i-a desf„∫urat
activitatea stagiarul.
Art. 9. — Se poate Ónscrie la examenul de capacitate
personalul asimilat stagiar al c„rui stagiu se va Ómplini
p‚n„ Ón ziua ultimei probe orale a examenului de
capacitate inclusiv.
Art. 10. — (1) Ministrul justi˛iei nume∫te, prin ordin,
comisia de verificare a condi˛iilor de Ónscriere la examenul
de capacitate.
(2) Comisia prev„zut„ la alin. (1) verific„ Óndeplinirea
condi˛iilor de participare la examenul de capacitate a
candida˛ilor ∫i Óntocme∫te lista acestora cu cel pu˛in 25 de
zile Ónaintea datei examenului. Lista candida˛ilor se
afi∫eaz„ la sediul Ministerului Justi˛iei, la sediul Institutului
Na˛ional de Criminologie ∫i se public„ pe site-ul Ministerului
Justi˛iei.
(3) Candida˛ii respin∫i pot formula contesta˛ii Ón termen
de 5 zile de la afi∫area listei.
(4) Contesta˛iile vor fi reexaminate de c„tre o alt„
comisie desemnat„ prin ordin al ministrului justi˛iei.
Art. 11. — (1) Comisia de supraveghere a candida˛ilor,
comisia pentru elaborarea subiectelor, comisia pentru
corectarea lucr„rilor ∫i comisia pentru solu˛ionarea
contesta˛iilor sunt numite prin ordin al ministrului justi˛iei, cu
48 de ore Ónainte de examen.
(2) Din comisiile prev„zute la alin. (1) fac parte 3—
5 speciali∫ti Ón ramurile de drept care constituie probe de
examen, potrivit art. 17. Speciali∫tii pot fi personal de
specialitate juridic„ din cadrul Ministerului Justi˛iei sau
judec„tori.
Art. 12. — (1) Examenul de capacitate const„ Ón
verificarea cuno∫tin˛elor teoretice ∫i practice prin probe
scrise ∫i orale.
(2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect
fundamentele constitu˛ionale ale statului de drept, institu˛iile
de baz„ ale dreptului (drept civil, drept procesual civil,
drept penal, drept procesual penal), organizarea judiciar„ ∫i
Codul deontologic al judec„torilor ∫i procurorilor.
(3) Probele cu caracter practic constau Ón Óntocmirea de
lucr„ri specifice activit„˛ii desf„∫urate de personalul asimilat
stagiar Ón cadrul institu˛iilor Ón care func˛ioneaz„, denumite
Ón continuare acte specifice.
Art. 13. — Tematica ∫i bibliografia pentru disciplinele
care fac obiectul examenului de capacitate sunt stabilite de
conducerea Ministerului Justi˛iei.
Art. 14. — Probele scrise teoretice constau Ón lucr„ri
scrise din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal
∫i dreptul procesual penal.
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Art. 15. — (1) Probele scrise teoretice ∫i practice vor fi
sus˛inute pe parcursul a 3 zile, dup„ urm„toarea
repartizare:
— prima zi: proba scris„ teoretic„ la dreptul civil,
dreptul procesual civil;
— a doua zi: proba scris„ teoretic„ la dreptul penal,
dreptul procesual penal;
— a treia zi: proba scris„ practic„ const‚nd Ón
Óntocmirea de acte specifice.
(2) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de
comisia de elaborare a subiectelor, Ón raport de
complexitatea subiectelor, ∫i nu poate dep„∫i 3 ore.
Art. 16. — La proba practic„ este permis„ consultarea
legisla˛iei, cu excep˛ia celei comentate ∫i adnotate.
Art. 17. — (1) Probele orale teoretice se sus˛in la
urm„toarele materii: institu˛iile de drept constitu˛ional,
organizarea judiciar„ ∫i Codul deontologic al judec„torilor ∫i
procurorilor.
(2) Probele orale practice constau Ón verificarea
cuno∫tin˛elor privind actele specifice activit„˛ii desf„∫urate
de personalul asimilat stagiar Ón cadrul institu˛iilor Ón care
func˛ioneaz„.
(3) Examinarea se face pe baz„ de bilete care con˛in
at‚t subiecte teoretice, c‚t ∫i subiecte practice. Pentru
preg„tirea subiectelor, fiecare candidat beneficiaz„ de un
timp de g‚ndire de cel pu˛in 30 de minute.
Art. 18. — (1) Pentru probele scrise teoretice ∫i
practice, comisia de elaborare a subiectelor va stabili, cu
dou„ ore Ónainte de examen, 3 variante de subiecte pentru
fiecare materie, care se pun Óntr-un plic sigilat.
(2) Œn ziua examenului, dup„ intrarea candida˛ilor Ón
s„lile de examen, pre∫edintele comisiei de elaborare a
subiectelor va extrage c‚te un subiect din fiecare plic.
Subiectele extrase vor fi multiplicate ∫i distribuite Ón fiecare
sal„ de examen. La Óncheierea examenului de capacitate,
comisia de elaborare a subiectelor afi∫eaz„ baremul de
notare pentru fiecare subiect.
Art. 19. — Accesul candida˛ilor Ón sala de examen este
permis numai dup„ legitimarea acestora, pe baza actelor
de identitate.
Art. 20. — Œnainte de tratarea subiectelor, candida˛ii Ó∫i
vor scrie numele ∫i prenumele pe col˛ul din dreapta sus al
primei pagini a lucr„rii scrise, ce urmeaz„ s„ fie lipit Ón
prezen˛a supraveghetorilor de sal„, dup„ care se aplic„
∫tampila Ministerului Justi˛iei — Cabinet ministru.
Art. 21. — La expirarea timpului stabilit pentru probele
scrise, responsabilul de sal„ preia lucr„rile candida˛ilor, sub
semn„tur„, dup„ care le pred„ pre∫edintelui comisiei de
corectare a lucr„rilor, Ón vederea numerot„rii ∫i repartiz„rii
lor membrilor acestei comisii.
Art. 22. — Frauda sau tentativa de fraud„ atrage
excluderea candidatului din examen. Œn aceste cazuri
responsabilul de sal„ consemneaz„ Óntr-un proces-verbal
faptele ∫i m„surile luate, iar lucrarea se anuleaz„ cu
men˛iunea îFraud„“. Procesul-verbal se comunic„
pre∫edintelui comisiei de corectare a lucr„rilor ∫i
candidatului respectiv.
Art. 23. — (1) Aprecierea la probele scrise se face cu
note de la 1 la 10. Notele vor fi trecute Ón cifre ∫i litere, Ón
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borderoul de notare, care va fi semnat pe fiecare fil„ de
c„tre comisia de corectare a lucr„rilor.
(2) Notele acordate vor avea maximum dou„ zecimale.
Nota 1 se acord„ atunci c‚nd punctajul ob˛inut de candidat
este mai mic sau egal cu aceast„ not„.
Art. 24. — (1) Nota la proba scris„ teoretic„ este media
aritmetic„ a notelor acordate de membrii comisiei de
corectare a lucr„rilor pentru fiecare materie.
(2) Nota la proba scris„ practic„ este media aritmetic„
a notelor acordate de membrii comisiei de corectare a
lucr„rilor pentru fiecare materie.
(3) Nota general„ la proba scris„ este rezultatul mediei
aritmetice dintre nota la proba scris„ teoretic„ ∫i nota la
proba scris„ practic„.
(4) Mediile aritmetice vor fi calculate cu dou„ zecimale.
Art. 25. — Rezultatele probelor scrise ale examenului
de capacitate se Ónscriu, Ón ordinea descresc„toare a
mediilor, Óntr-un tabel care se afi∫eaz„ la sediul Ministerului
Justi˛iei, la sediul Institutului Na˛ional de Criminologie ∫i se
public„ pe site-ul Ministerului Justi˛iei.
Art. 26. — (1) Contesta˛iile cu privire la probele scrise
se depun la compartimentul de resurse umane din cadrul
Ministerului Justi˛iei, Ón termen de 72 de ore de la afi∫area
rezultatelor.
(2) Lucr„rile cu privire la notarea c„rora s-au formulat
contesta˛ii vor fi din nou secretizate, prin lipirea col˛ului pe
care sunt Ónscrise numele ∫i prenumele candidatului.
(3) Secretizarea lucr„rilor se face de c„tre comisia de
verificare a condi˛iilor de Ónscriere la examenul de
capacitate ∫i se predau de Óndat„ comisiei pentru
solu˛ionarea contesta˛iilor.
(4) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ Ón termen de 3 zile de
la Ómplinirea termenului prev„zut la alin. (1). Nota ob˛inut„
Ón urma contesta˛iei nu poate fi mai mic„ dec‚t nota
contestat„.
(5) Rezultatele contesta˛iilor se afi∫eaz„ la sediul
Ministerului Justi˛iei, la sediul Institutului Na˛ional de
Criminologie ∫i se public„ pe site-ul Ministerului Justi˛iei.
Art. 27. — (1) La sus˛inerea probei orale particip„
comisia de elaborare a subiectelor constituit„ potrivit
art. 11.
(2) Nota acordat„ la proba oral„ reprezint„ media
notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
(3) Notarea la probele orale este definitiv„.
Art. 28. — (1) Nota general„ la proba scris„ reprezint„
o pondere de dou„ treimi din nota final„, iar nota acordat„
la proba oral„ reprezint„ o pondere de o treime din nota
final„.
(2) Nota de promovare a examenului de capacitate,
calculat„ potrivit alin. (1), este de cel pu˛in 7,00, f„r„ ca
notele la fiecare materie de examen s„ fie mai mici de 5.
(3) La terminarea examenului, comisia de elaborare a
subiectelor, comisia de corectare a lucr„rilor ∫i comisia de
solu˛ionare a contesta˛iilor vor Óntocmi un proces-verbal Ón
care vor fi men˛ionate condi˛iile de desf„∫urare a
examenului, notele ob˛inute de candida˛i la probele scrise
∫i orale ∫i media general„ pe baza c„reia au fost declara˛i
admi∫i sau respin∫i.

(4) Procesul-verbal va fi semnat de to˛i membrii comisiei
de elaborare a subiectelor, ai comisiei de corectare a
lucr„rilor ∫i ai comisiei de solu˛ionare a contesta˛iilor.
Art. 29. — Rezultatele finale ale examenului de
capacitate se Ónscriu, Ón ordinea descresc„toare a mediilor,
Óntr-un tabel care se afi∫eaz„ la sediul Ministerului Justi˛iei,
la sediul Institutului Na˛ional de Criminologie ∫i se public„
pe site-ul Ministerului Justi˛iei, Ón termen de 24 de ore de
la Óntocmirea procesului-verbal men˛ionat la art. 28 alin. (3).
Art. 30. — Œn termen de cel mult 15 zile de la
comunicarea rezultatelor, ministrul justi˛iei valideaz„
rezultatul concursului.
Art. 31. — (1) Rezultatele examenului de capacitate,
procesul-verbal prev„zut la art. 28 alin. (3) ∫i raportul
Óntocmit de compartimentul de specialitate vor fi Ónaintate
conducerii Ministerului Justi˛iei.
(2) Corpul de inspec˛ie al ministrului va analiza
Óndeplinirea condi˛iilor legale de c„tre stagiarii care au
promovat examenul de capacitate, Ón termen de 10 zile de
la comunicarea procesului-verbal prev„zut la alin. (1).
(3) Ministrul Justi˛iei, pe baza verific„rilor Corpului de
inspec˛ie al ministrului, poate invalida, Ón tot sau Ón parte,
la cererea oric„rei persoane interesate examenul de
capacitate, Ón cazurile Ón care constat„ c„ nu au fost
respectate condi˛iile prev„zute de lege sau de regulament
privind organizarea ∫i desf„∫urarea acestuia, Ón cazul Ón
care exist„ suspiciuni cu privire la corectitudinea
examenului ori Ón cazul s„v‚r∫irii unor fraude.
(4) Œn cazul prev„zut la alin. (3), termenul de validare
va fi de 30 de zile, iar p‚n„ la sf‚r∫itul acestuia ministrul
justi˛iei valideaz„ sau, dup„ caz, invalideaz„, Ón tot sau Ón
parte, concursul. Dac„ invalideaz„ concursul, ministrul
justi˛iei dispune m„surile corespunz„toare, stabilind o nou„
dat„ pentru sus˛inerea examenului de capacitate.
Art. 32. — (1) Œn termen de cel mult 30 de zile de la
data valid„rii examenului de capacitate, compartimentul de
specialitate din cadrul Ministerului Justi˛iei sau, dup„ caz,
din cadrul Institutului Na˛ional de Criminologie va stabili
drepturile salariale corespunz„toare personalului asimilat
definitivat Ón func˛ie ca urmare a promov„rii examenului de
capacitate.
(2) Personalul asimilat stagiar, care a fost respins la
dou„ sesiuni ori care, Ón mod nejustificat, nu s-a prezentat
la examenul de capacitate, pierde aceast„ calitate din ziua
afi∫„rii rezultatelor examenului de capacitate.
Art. 33. — Cererile de Ónscriere la examenul de
capacitate, Ónso˛ite de actele prev„zute la art. 8 alin. (4),
sau, dup„ caz, cererile de am‚nare, lucr„rile scrise,
rezultatele finale ob˛inute la examenul de capacitate ∫i
referatele de evaluare vor fi p„strate Ón mapa profesional„
a personalului asimilat.
Art. 34. — Documenta˛ia ∫i lucr„rile privind examenul
de capacitate se p„streaz„ la arhiva Ministerului Justi˛iei
pentru o perioad„ de 30 de ani, potrivit legii.
Art. 35. — Prezentul regulament se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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MINISTERUL JUSTIﬁIEI

ORDIN
pentru aprobarea modelului cererii de Ónregistrare Ón registrul comer˛ului ∫i al declara˛iilor
pe propria r„spundere privind autorizarea func˛ion„rii
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalit„˛ilor la
Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a persoanelor fizice, asocia˛iilor familiale ∫i persoanelor juridice, Ónregistrarea fiscal„ a
acestora, precum ∫i la autorizarea func˛ion„rii persoanelor juridice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 6 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Justi˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul justi˛iei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ modelul ∫i con˛inutul cererii de
Ónregistrare Ón registrul comer˛ului, emis„ Ón temeiul
dispozi˛iilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind
simplificarea formalit„˛ilor la Ónregistrarea Ón registrul
comer˛ului a persoanelor fizice, asocia˛iilor familiale ∫i
persoanelor juridice, Ónregistrarea fiscal„ a acestora, precum
∫i la autorizarea func˛ion„rii persoanelor juridice, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, prev„zute Ón anexa A.
Art. 2. — Se aprob„ modelul formularului îDeclara˛ie pe
propria r„spundere dat„ Ón temeiul prevederilor art. 15
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare“, prev„zut Ón anexa B.
Art. 3. — Se aprob„ modelul formularului îDeclara˛ie pe
propria r„spundere dat„ Ón temeiul prevederilor art. 15
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare“, prev„zut Ón anexa C.
Art. 4. — Se aprob„ modelul formularului îDeclara˛ie pe
propria r„spundere dat„ Ón temeiul prevederilor art. 15

alin. (2) din Legea nr. 359/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, privind modificarea declara˛iei“,
prev„zut Ón anexa D.
Art. 5. — Anexele A—D*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 6. — La data public„rii prezentului ordin se abrog„
Ordinul ministrului justi˛iei nr. 3.118/C/2004 pentru
aprobarea modelului cererii de Ónregistrare Ón registrul
comer˛ului ∫i al declara˛iilor pe propria r„spundere privind
autorizarea func˛ion„rii.
Art. 7. — Direc˛ia elaborare acte normative, studii ∫i
documentare, Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului ∫i
oficiile registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale vor duce
la Óndeplinire prezentul ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul justi˛iei,
Katalin-Barbara Kibedi,
secretar de stat

Bucure∫ti, 27 ianuarie 2006.
Nr. 455/C.

*) Anexele A—D sunt reproduse Ón facsimil.
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