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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 16
din 10 ianuarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000
pentru prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Iuliana Nedelcu
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 10 lit. c) din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea
faptelor de corup˛ie, excep˛ie ridicat„ de Nelu Prisecaru Ón
Dosarul nr. 2.124/2004 al Judec„toriei Bra∫ov.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public, referindu-se la
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie, pune
concluzii de respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ca neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 21 octombrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.124/2004, Judec„toria Bra∫ov a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de
corup˛ie, excep˛ie ridicat„ de Nelu Prisecaru Ón dosarul
men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ textul de lege criticat Óncalc„
principiul egalit„˛ii Ón fa˛a legii, precum ∫i normele
constitu˛ionale referitoare la dreptul de proprietate privat„,
Óntruc‚t limiteaz„ folosin˛a creditului devenit proprietatea
societ„˛ii comerciale care l-a contractat. Se sus˛ine totodat„
c„ art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 Óncalc„ libertatea
economic„, prin aceea c„ oblig„ administratorul societ„˛ii
s„ utilizeze creditul îconform unui scop care, la un moment
dat, poate previziona un faliment“. Œn sf‚r∫it, este criticat„
redactarea prevederilor legale care fac obiectul excep˛iei,
ar„t‚ndu-se c„ acestea nu sunt clare, explicite.
Judec„toria Bra∫ov apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.

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 exprima
punctele
de
vedere
asupra
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului, referindu-se ∫i la jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie, consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu
privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, 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
art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 219 din
18 mai 2000, care prevede: îSunt pedepsite cu Ónchisoare de
la 5 la 15 ani ∫i interzicerea unor drepturi urm„toarele fapte,
dac„ sunt s„v‚r∫ite Ón scopul ob˛inerii pentru sine sau pentru
altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:
[...] c) utilizarea creditelor sau a subven˛iilor Ón alte scopuri
dec‚t cele pentru care au fost acordate.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ aceste prevederi legale
sunt contrare dispozi˛iilor constitu˛ionale cuprinse Ón art. 16,
privind egalitatea Ón drepturi, Ón art. 44 alin. (2), privind
ocrotirea ∫i garantarea propriet„˛ii private, indiferent de
titular, ∫i Ón art. 45, privind libertatea economic„. Se invoc„
totodat„ Ónc„lcarea art. 7 din Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului, privind egalitatea Ón fa˛a legii.
Examin‚nd excep˛ia astfel cum a fost formulat„, Curtea
constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„.
Art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 se aplic„ Ón mod
egal tuturor persoanelor aflate Ón ipoteza normei juridice,
f„r„ nici o discriminare pe criterii arbitrare, a∫a Ónc‚t,
contrar sus˛inerilor autorului excep˛iei, este Ón deplin„
concordan˛„ cu dispozi˛iile constitu˛ionale ∫i cu Declara˛ia
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Universal„ a Drepturilor Omului, care consacr„ egalitatea Ón
drepturi.
Referitor la pretinsa Ónc„lcare, prin textul de lege
criticat, a dreptului de proprietate, Curtea constat„ c„ s-a
mai pronun˛at asupra constitu˛ionalit„˛ii prevederilor art. 10
lit. c) din Legea nr. 78/2000 Ón raport de critici similare,
re˛in‚nd, Ón Decizia nr. 384 din 7 iulie 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 757 din
19 august 2005, c„ limitarea dreptului de folosire a
creditelor sau a subven˛iilor Ón alte scopuri dec‚t cele
pentru care au fost acordate nu contravine art. 44 alin. (1)
∫i (2) din Constitu˛ie.
Curtea s-a pronun˛at de asemenea ∫i asupra
constitu˛ionalit„˛ii art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 Ón
raport cu prevederile art. 45 din Legea fundamental„.
Astfel, Ón Decizia nr. 489 din 29 septembrie 2005, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 959 din
28 octombrie 2005, Curtea a re˛inut c„, prin incriminarea
faptei de utilizare a creditelor sau a subven˛iilor Ón alte
scopuri dec‚t cele pentru care au fost acordate, nu este
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Óngr„dit„ libertatea economic„, deoarece art. 45 din Legea
fundamental„ garanteaz„ exercitarea liberei ini˛iative ∫i
accesul persoanei la o activitate economic„ îÓn condi˛iile
legii “, iar textul de lege criticat nu face dec‚t s„
sanc˛ioneze nerespectarea unor astfel de condi˛ii legale.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de natur„ a
schimba jurispruden˛a Cur˛ii, at‚t solu˛ia pronun˛at„ prin
deciziile men˛ionate, c‚t ∫i considerentele care au
fundamentat-o sunt valabile ∫i Ón prezenta cauz„.
C‚t prive∫te criticile privind lipsa de claritate a
prevederilor legale ce fac obiectul excep˛iei, acestea nu
intr„ Ón competen˛a Cur˛ii, Óntruc‚t, potrivit dispozi˛iilor art. 2
alin. (3) din Legea nr. 47/1992, îCurtea Constitu˛ional„ se
pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la
care a fost sesizat„, f„r„ a putea modifica sau completa
prevederile supuse controlului “. Prin urmare, Curtea nu se
poate pronun˛a cu privire la o eventual„ redactare
defectuoas„ a textului legal criticat ∫i nici de a face
propuneri de lege ferenda.

Pentru cele ar„tate 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 alin. (1) ∫i (6) 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. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie, excep˛ie ridicat„ de Nelu Prisecaru Ón Dosarul nr. 2.124/2004 al
Judec„toriei Bra∫ov.
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,
Marieta Safta
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 17
din 10 ianuarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Florentina Balt„
Patricia Marilena Ionea

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 169 alin. (3) din Legea

nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi
de asigur„ri sociale, excep˛ie ridicat„ de Alina Elena
Raclariu Ón Dosarul nr. 4.648/2005 al Cur˛ii de Apel Ia∫i —
Sec˛ia conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„. Œn acest sens,
arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate nu instituie inegalit„˛i
sau discrimin„ri Óntre pensionarii afla˛i Ón aceea∫i situa˛ie,
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astfel c„ nu contravin prevederilor art. 4 alin. (2) ∫i art. 16
alin. (1) din Constitu˛ie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 25 octombrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 4.648/2005, Curtea de Apel Ia∫i — Sec˛ia
conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale. Excep˛ia a fost ridicat„ de Alina Elena Raclariu cu
ocazia solu˛ion„rii recursului formulat Ómpotriva Sentin˛ei
civile nr. 434 din 13 aprilie 2005 pronun˛ate de Tribunalul
Ia∫i Ón Dosarul nr. 1.725/2005.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ dispozi˛iile art. 169 alin. (3)
din Legea nr. 19/2000 contravin principiului constitu˛ional al
egalit„˛ii Ón drepturi, Óntruc‚t limiteaz„ acordarea dreptului
la pensia recalculat„ pentru viitor de la data depunerii
cererii, iar nu de la data apari˛iei raportului juridic care Ól
genereaz„, respectiv, Ón spe˛„, de la data intr„rii Ón vigoare
a legii care prevede posibilitatea recalcul„rii pensiei anterior
stabilite. Œn aceste condi˛ii, consider„ c„ se creeaz„
inegalit„˛i ∫i discrimin„ri Óntre cet„˛eni Ón raport cu data
depunerii cererii pentru recalcularea pensiei.
Curtea de Apel Ia∫i — Sec˛ia conflicte de munc„ ∫i
asigur„ri sociale apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale criticate nu
aduc atingere principiului constitu˛ional al egalit„˛ii Ón
drepturi. Œn acest sens, arat„ c„, Ón acord cu principiul
general al legisla˛iei pensiilor, potrivit c„ruia Ónscrierea la
pensie se face la cererea celui Óndrept„˛it, ∫i recalcularea
pensiilor stabilite anterior, prin luarea Ón calcul ∫i a unor
date noi, nu se poate face dec‚t la cerere ∫i Óncep‚nd cu
o dat„ ulterioar„ depunerii cererii.
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.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, Óntruc‚t nu instituie privilegii
sau discrimin„ri Óntre pensionarii afla˛i Ón aceea∫i situa˛ie,
iar condi˛ionarea acord„rii pensiei recalculate de depunerea
unei cereri Ón acest sens nu este de natur„ s„ creeze o
inegalitate pe vreunul din criteriile prev„zute de art. 4
alin. (2) din Constitu˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, 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˛ia Rom‚niei, 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. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale, publicat„ Ón Monitorul Oficial la Rom‚niei, Partea I,
nr. 140 din 1 aprilie 2000, dispozi˛ii potrivit c„rora îPensia
recalculat„ se acord„ Óncep‚nd cu luna urm„toare celei Ón care
s-a depus cererea de recalculare.“
Œn opinia autorului excep˛iei, dispozi˛iile legale criticate
contravin prevederilor constitu˛ionale ale art. 4 alin. (2),
referitor la egalitatea Óntre cet„˛eni, ∫i ale art. 16 alin. (1),
privind egalitatea Ón drepturi.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ art. 47 alin. (2) din Constitu˛ie consacr„ dreptul
cet„˛enilor la pensie. Œnscrierea la pensie este un drept, iar
nu o obliga˛ie, astfel Ónc‚t legea nu poate impune o dat„
de la care trebuie exercitat acest drept, ci doar data de la
care titularii au posibilitatea s„-∫i exercite dreptul lor, iar
exercitarea efectiv„ a dreptului depinde de voin˛a titularului
acestuia.
Pe baza acestor considerente s-a prev„zut ∫i Ón art. 82
alin. (1) din Legea nr. 19/2000 regula general„ potrivit
c„reia pensia ∫i orice alte drepturi de asigur„ri sociale se
acord„ la cererea celor Óndrept„˛i˛i.
Œn mod evident, Óndeplinirea condi˛iilor legale pentru a
putea beneficia de aceste drepturi nu poate fi cunoscut„ ∫i
nu poate fi stabilit„ din oficiu de autoritatea Ón a c„rei
atribu˛ie intr„ stabilirea ∫i plata pensiei ∫i de aceea cererea
de acordare a pensiei trebuie Ónso˛it„ de dovada Óndeplinirii
acestor condi˛ii, a∫a cum precizeaz„ alin. (2) al art. 82 din
Legea nr. 19/2000.
Art. 169 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 prevede
posibilitatea recalcul„rii pensiei îprin ad„ugarea stagiilor de
cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia“. Desigur, numai
beneficiarul pensiei este Ón m„sur„ s„ cunoasc„ stagiile de
cotizare pe care le-a realizat ∫i care nu au fost valorificate
∫i s„ dovedeasc„ existen˛a acestora. De aceea, el va
putea ob˛ine recalcularea pensiei numai dup„ ce, potrivit
regulii generale enun˛ate Ón art. 82 din Legea nr. 19/2000,
va formula o cerere Ón acest sens, cerere Ónso˛it„ de
dovada nevalorific„rii anumitor stagii de cotizare. De
asemenea, fiind vorba de valorificarea unui drept, iar nu de
o obliga˛ie, depinde de voin˛a titularului dreptului dac„ va
depune o astfel de cerere ∫i momentul Ón care o va face.
Ca o consecin˛„ fireasc„ a acestui fapt, textul alin. (3) al
art. 169 prevede acordarea pensiei recalculate Óncep‚nd
din luna urm„toare celei Ón care s-a depus cererea.
Curtea constat„ c„ aceste reglement„ri legale se aplic„
deopotriv„, f„r„ privilegii sau discrimin„ri, tuturor cet„˛enilor
afla˛i Ón aceea∫i situa˛ie, care au dreptul la recalcularea
pensiei ∫i au solicitat exercitarea acestui drept. Prin
urmare, criticile de neconstitu˛ionalitate aduse art. 169
alin. (3) din Legea nr. 19/2000 Ón raport cu prevederile
constitu˛ionale care consacr„ egalitatea Ón drepturi a
cet„˛enilor sunt neÓntemeiate.
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Pentru considerentele expuse, 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. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind autorizarea unui sistem special de identificare
pentru animalele din specia bovine ˛inute pentru scopuri culturale ∫i istorice Ón spa˛ii aprobate,
a∫a cum este prev„zut de Norma sanitar„ veterinar„ privind sistemul de identificare ∫i Ónregistrare
a bovinelor, corelat cu etichetarea c„rnii de bovine ∫i a produselor din carne de bovine,
aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 345/2002
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 20.145 din 9 ianuarie 2006, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„ din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ privind
autorizarea unui sistem special de identificare pentru
animalele din specia bovine ˛inute pentru scopuri culturale
∫i istorice Ón spa˛ii aprobate, a∫a cum este prev„zut de
Norma sanitar„ veterinar„ privind sistemul de identificare ∫i
Ónregistrare a bovinelor, corelat cu etichetarea c„rnii de
bovine ∫i a produselor din carne de bovine, aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 345/2002, prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 4. — Prezentul ordin preia prevederile
Regulamentului Comisiei 644/2005/CE privind autorizarea
unui sistem special de identificare pentru animalele din
specia bovine ˛inute pentru scopuri culturale ∫i istorice Ón
spa˛ii aprobate, a∫a cum este prev„zut de Regulamentul
Parlamentului European ∫i al Consiliului nr. 1.760/2000/CE,
publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 107 din 28 aprilie 2005, p. 18.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Constantin Lupescu
Bucure∫ti, 19 ianuarie 2006.
Nr. 7.
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ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
privind autorizarea unui sistem special de identificare pentru animalele din specia bovine ˛inute
pentru scopuri culturale ∫i istorice Ón spa˛ii aprobate, a∫a cum este prev„zut de Norma sanitar„ veterinar„
privind sistemul de identificare ∫i Ónregistrare a bovinelor, corelat cu etichetarea c„rnii de bovine ∫i a produselor
din carne de bovine, aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 345/2002
ARTICOLUL 1
Con˛inutul subiectului

Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ stabile∫te reguli
privind autorizarea unui sistem special de identificare pentru
animale din specia bovine, recunoscute de autoritatea
competent„ ca fiind ˛inute pentru scopuri culturale sau
istorice, denumite Ón continuare animale, Ón spa˛ii aprobate
pentru acest scop de c„tre autoritatea competent„,
denumite Ón continuare spa˛ii.
ARTICOLUL 2

(1) Œndep„rtarea ∫i aplicarea crotaliilor auriculare
prev„zute la art. 4 alin. (1) din Norma sanitar„ veterinar„
privind sistemul de identificare ∫i Ónregistrare a bovinelor
corelat cu etichetarea c„rnii de bovine ∫i a produselor din
carne de bovine, aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 345/2002, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 872 din
3 decembrie 2002, ce transpune Regulamentul
Parlamentului European ∫i al Consiliului nr. 1.760/2000/CE.
(2) De˛in„torul animalelor trebuie s„ fie tot timpul Ón
posesia a dou„ crotalii auriculare aprobate de autoritatea
competent„ Ón conformitate cu art. 4 alin. (1) din norma
sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 345/2002, denumite
Ón continuare crotalii auriculare aprobate.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (16) din
norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 345/2002, c‚nd
animalele sunt mutate Ón spa˛ii, crotaliile auriculare aprobate
pot fi Óndep„rtate de la animale f„r„ permisiunea autorit„˛ii
competente, dar sub controlul acesteia, cu condi˛ia ca
animalele s„ fie marcate prin mijloace de identificare alese
de autoritatea competent„, a∫a cum este prev„zut la art. 3
alin. (1), cel t‚rziu Ón momentul Ón care sunt Óndep„rtate
crotaliile auriculare aprobate.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (13) din
norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 345/2002, ce
transpune Regulamentul Parlamentului European ∫i al
Consiliului nr. 1.760/2000/CE, atunci c‚nd animalele sunt
f„tate Ón spa˛ii nu este obligatoriu ca acestora s„ li se
aplice crotaliile auriculare aprobate, cu condi˛ia s„ fie
marcate prin mijloace de identificare alese de autoritatea

competent„, a∫a cum este prev„zut la art. 3 alin. (1), cel
t‚rziu Ón momentul Ón care animalele sunt Ón v‚rst„ de
20 de zile.
(5) Œnainte ca animalele s„ p„r„seasc„ spa˛iile, trebuie
s„ li se aplice crotaliile auriculare aprobate.
(6) Totu∫i, dac„ animalele sunt mutate direct Ón alte
spa˛ii la care se refer„ art. 1, pe teritoriul na˛ional, este
suficient ca crotaliile auriculare aprobate s„ Ónso˛easc„
animalele Ón timpul mi∫c„rii.
ARTICOLUL 3
Mijloace de identificare

(1) Animalele trebuie s„ fie identificate prin codul unic
de identificare prev„zut la art. 4 alin. (1) din norma
sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 345/2002, ce
transpune Regulamentul Parlamentului European ∫i al
Consiliului nr. 1.760/2000/CE. Acest cod trebuie s„ fie
con˛inut de unul dintre urm„toarele mijloace ce va fi stabilit
de autoritatea competent„:
a) dou„ crotalii auriculare din plastic sau metalice;
b) o crotalie auricular„ din plastic sau metalic„,
Ómpreun„ cu marcarea cu fier Ónro∫it;
c) un tatuaj;
d) un identificator electronic con˛inut Ón bolul ruminal.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), autoritatea
competent„ poate decide c„ animalele pot fi identificate
prin metode electronice de identificare, printr-un identificator
electronic sub forma unui transponder injectabil, cu condi˛ia
ca animalele identificate Ón aceast„ manier„ s„ nu intre Ón
lan˛ul alimentar.
ARTICOLUL 4
Codul de Ónregistrare specific

(1) Autoritatea competent„ trebuie s„ aloce un cod de
Ónregistrare specific fiec„ruia dintre spa˛ii.
(2) Acel cod va fi Ónregistrat Ón baza de date na˛ional„
computerizat„ pentru animalele din specia bovine prev„zute
la art. 5 din norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 345/2002, ce transpune Regulamentul Parlamentului
European ∫i al Consiliului nr. 1.760/2000/CE.

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabile∫te reguli detaliate pentru Ónregistrarea
exploata˛iilor Óntr-o baz„ de date pentru animale din specia porcine,
conform Directivei Consiliului Europei 64/432/CEE
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 20.483 din 20 ianuarie 2006, Óntocmit de Direc˛ia de integrare european„ ∫i
rela˛ii interna˛ionale din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ ce
stabile∫te reguli detaliate pentru Ónregistrarea exploata˛iilor
Óntr-o baz„ de date pentru animale din specia porcine,
conform Directivei Consiliului Europei 64/432/CEE,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2.— Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 4. — Prezentul ordin constituie transpunerea
Deciziei Comisiei 2.000/678/CE ce stabile∫te reguli detaliate
pentru Ónregistrarea exploata˛iilor Óntr-o baz„ de date pentru
animale din specia porcine, conform Directivei Consiliului
Europei 64/432/CEE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 281 din 7 noiembrie
2000, p.16.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la
15 zile de la publicare.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Dan Marcu
Bucure∫ti, 31 ianuarie 2006.
Nr. 24.
ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
ce stabile∫te reguli detaliate pentru Ónregistrarea exploata˛iilor Óntr-o baz„ de date pentru animale din specia porcine,
conform Directivei Consiliului Europei 64/432/CEE
Articol unic. — (1) Registrul exploata˛iei trebuie s„
con˛in„ cel pu˛in urm„toarele informa˛ii pentru fiecare
exploata˛ie de animale din specia porcine:
a) codul ˛„rii ∫i num„rul de identificare const‚nd Ón cel
mult 12 cifre (Ón afar„ de codul ˛„rii);
b) adresa exploata˛iei;
c) numele ∫i adresa persoanei responsabile de animale;
d) coordonatele geografice sau indica˛ii geografice
echivalente asupra exploata˛iei;
e) un domeniu de date Ón care autoritatea competent„
s„ poat„ introduce informa˛ii sanitare, de exemplu restric˛ii
de mi∫care, status sau alte informa˛ii relevante Ón contextul
programelor na˛ionale ori comunitare.

(2) Suplimentar informa˛iilor prev„zute la alin. (1),
registrul exploata˛iei poate s„ con˛in„ urm„toarele informa˛ii
pentru fiecare exploata˛ie cu porcine:
a) tipul de produc˛ie;
b) capacitatea;
c) numele ∫i adresa proprietarului exploata˛iei;
d) numele ∫i adresa persoanei responsabile de m„surile
sanitare de biosecuritate;
e) alte informa˛ii considerate necesare de autoritatea
competent„.
(3) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ aduc„ la cuno∫tin˛„
Comisiei Europene informa˛iile men˛ionate la alin. (2),
incluse Ón registrul exploata˛iei ∫i Ón bazele de date
na˛ionale pentru porcine.

MINISTERUL CULTURII ™I CULTELOR

ORDIN
privind declasarea par˛ial„ a Laminorului de tabl„ cu abur din incinta Combinatului Siderurgic Re∫i˛a
din municipiul Re∫i˛a, str. Traian Lalescu nr. 36, jude˛ul Cara∫-Severin
Œn temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
˛in‚nd seama de dispozi˛iile Ordinului ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ∫i eviden˛„ a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fi∫ei analitice de eviden˛„
a monumentelor istorice ∫i a Fi∫ei minimale de eviden˛„ a monumentelor istorice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Dosarul de declasare nr. 4.412 din 19 iulie 2005, precum ∫i Avizul Comisiei Na˛ionale a
Monumentelor Istorice nr. 313/E din 21 noiembrie 2005,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, cu modific„rile ulterioare,
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ministrul culturii ∫i cultelor emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Laminorul de tabl„ cu abur din incinta
Combinatului Siderurgic Re∫i˛a din municipiul Re∫i˛a,
str. Traian Lalescu nr. 36, jude˛ul Cara∫-Severin, av‚nd
p‚n„ la data prezentului ordin regimul juridic de monument
istoric Ón lista monumentelor istorice a jude˛ului Cara∫Severin (cod list„/2004 CS-II-m-B-10907), se declaseaz„
par˛ial. Vor fi men˛inute Ón categoria monument istoric,

grupa B, urm„toarele 6 corpuri de cl„dire: Hala cuptoare
ad‚nci, Centrala Ilgner, dou„ hale pentru laminoare,
Atelierul electric ∫i Hala XV.
Art. 2. — Direc˛ia pentru Cultur„, Culte ∫i Patrimoniul
Cultural Na˛ional Cara∫-Severin va Óndeplini procedurile de
comunicare Ón termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 2.037.
MINISTERUL CULTURII

ORDIN
privind clasarea Catedralei Mitropoliei Ortodoxe de Rit Vechi cu hramul îAcoper„m‚ntul Maicii
Domnului“, municipiul Br„ila, str. Nicolae Grigorescu nr. 8, jude˛ul Br„ila
Œn temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
˛in‚nd seama de dispozi˛iile Ordinului ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ∫i eviden˛„ a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fi∫ei analitice de eviden˛„
a monumentelor istorice ∫i a Fi∫ei minimale de eviden˛„ a monumentelor istorice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Dosarul de clasare nr. 1.108 din 4 martie 2005, precum ∫i Avizul Comisiei Na˛ionale a
Monumentelor Istorice nr. 314/E din 8 noiembrie 2005,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, cu modific„rile ulterioare,
ministrul culturii ∫i cultelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Catedrala Mitropoliei Ortodoxe de Rit Vechi cu
hramul îAcoper„m‚ntul Maicii Domnului“, situat„ Ón
municipiul Br„ila, str. Nicolae Grigorescu nr. 8, jude˛ul
Br„ila, se claseaz„ Ón grupa B, cod BR-II-m-B-20913.

Art. 2. — Direc˛ia pentru Cultur„, Culte ∫i Patrimoniul
Cultural Na˛ional Br„ila va Óndeplini procedurile de
comunicare Ón termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Bucure∫ti, 26 ianuarie 2006.
Nr. 2.038.
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