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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 8
din 10 ianuarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 403 alin. 4
din Codul de procedur„ civil„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Florentina Balt„
Ioana Marilena Chiorean

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 403 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Cristian Daniel Toth Ón Dosarul
nr. 1.506/2005 al Judec„toriei Sighi∫oara.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public solicit„ respingerea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„, Óntruc‚t
dispozi˛iile legale criticate nu contravin accesului liber la
justi˛ie ∫i nici dreptului la ap„rare.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 2 septembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.506/2005, Judec„toria Sighi∫oara a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de intimatul creditor Cristian Daniel
Toth Óntr-o cauz„ civil„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei
cereri de suspendare provizorie a execut„rii silite, pe calea
ordonan˛ei pre∫edin˛iale, p‚n„ la solu˛ionarea cererii de
suspendare formulate Ón cadrul contesta˛iei la executare de
c„tre contestatorii debitori.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ suspendarea execut„rii silite pe calea
ordonan˛ei pre∫edin˛iale, dispus„ f„r„ citarea p„r˛ilor ∫i f„r„
posibilitatea de a ataca Óncheierea pronun˛at„, Óncalc„
dreptul la ap„rare, precum ∫i principiul egalit„˛ii cet„˛enilor
Ón fa˛a legii, Óntruc‚t procedura ordonan˛ei pre∫edin˛iale este
o procedur„ special„, prin care nu se cerceteaz„ fondul
cauzei, ci se tinde doar la o îpip„ire“ a acestuia; or, Ón
aceste condi˛ii, admiterea suspend„rii execut„rii creeaz„ o
stare de inegalitate juridic„ Óntre debitor ∫i creditor, acesta
din urm„ nefiind citat ∫i neav‚nd nici posibilitatea formul„rii
unei c„i de atac ∫i, mai mult, trebuind s„ se supun„
solu˛iei pronun˛ate de c„tre instan˛a de judecat„, dup„ o
sumar„ examinare a fondului cauzei.
Judec„toria Sighi∫oara ∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„
dispozi˛iile legale criticate nu contravin art. 16 alin. (1) ∫i
art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie, ci reglementeaz„
suspendarea provizorie a execut„rii silite Ón cazuri urgente,

f„r„ citarea p„r˛ilor, m„sur„ care are un caracter urgent ∫i
vremelnic, urm‚nd a fi depus„ ∫i o cau˛iune, ceea ce
constituie o garan˛ie pentru creditor.
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 apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, pentru considerentele avute Ón vedere Ón
Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 324/2005.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t, pe de-o parte, legiuitorul poate
institui, Ón considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli
speciale de procedur„, iar, pe de alt„ parte, m„sura
instituit„ prin dispozi˛iile legale criticate se ia Ón
considerarea naturii urgente a cauzelor, iar nu a
persoanelor care o solicit„, acestea beneficiind at‚t de un
tratament egal, c‚t ∫i de dreptul de a fi asistate Ón tot
cursul procesului de un avocat.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
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) ∫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. 403 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„,
modificate prin art. I pct. 71 din Legea nr. 219/2005 privind
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea Codului de
procedur„ civil„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, dispozi˛ii care au
urm„torul con˛inut: îŒn cazuri urgente, dac„ s-a pl„tit
cau˛iunea, pre∫edintele instan˛ei poate dispune, prin Óncheiere
∫i f„r„ citarea p„r˛ilor, suspendarea provizorie a execut„rii
p‚n„ la solu˛ionarea cererii de suspendare de c„tre instan˛„.
Œncheierea nu este supus„ nici unei c„i de atac. Cau˛iunea care
trebuie depus„ este Ón cuantum de 10% din valoarea obiectului
cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile Ón
bani. Cau˛iunea depus„ este deductibil„ din cau˛iunea stabilit„
de instan˛„, dac„ este cazul.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ dispozi˛iile legale atacate
contravin prevederilor constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1),
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privind egalitatea Ón drepturi, ∫i ale art. 24 alin. (1),
referitoare la dreptul la ap„rare.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile legale atacate, modificate prin
Legea nr. 219/2005, au mai f„cut obiectul controlului de
constitu˛ionalitate, Curtea statu‚nd, prin Decizia
nr. 324/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 600 din 12 iulie 2005, c„ acestea nu
contravin art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie.
Neintervenind elemente noi de natur„ a determina
reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii, considerentele ∫i solu˛ia
acestei decizii sunt valabile ∫i Ón prezenta cauz„.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate
raportat„ la prevederile art. 24 alin. (1) din Legea

3

fundamental„, Curtea re˛ine c„ sus˛inerile autorului
excep˛iei sunt neÓntemeiate, av‚nd Ón vedere, pe de-o
parte, urgen˛a care impune suspendarea provizorie a
execut„rii silite — urgen˛„ care nu Óng„duie Ónt‚rzieri
generate de exercitarea vreunei c„i de atac Ómpotriva
Óncheierii instan˛ei —, iar pe de alt„ parte, faptul c„
m„sura provizorie dispus„ de pre∫edintele instan˛ei nu Ól
prejudiciaz„ pe creditor Ón valorificarea preten˛iilor sale,
acesta beneficiind de toate drepturile ∫i garan˛iile
procedurale, fiind ap„rat prin instituirea unei cau˛iuni de
10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei
pentru cererile neevaluabile Ón bani, cau˛iune menit„ s„
acopere eventualele daune cauzate acestuia prin
suspendarea provizorie a execut„rii silite.

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. 403 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Cristian Daniel Toth Ón Dosarul nr. 1.506/2005 al Judec„toriei Sighi∫oara.
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,
Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 9
din 10 ianuarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003
privind unele m„suri pentru asigurarea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice,
a func˛iilor publice ∫i Ón mediul de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Florentina Balt„
Mihai Paul Cotta

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003,
excep˛ie
ridicat„
de
Ion
CÓlea
Ón
Dosarul
nr. 1.137/CAF/2005 al Tribunalului V‚lcea — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal r„spund autorul excep˛iei, prin avocat,
∫i Prefectura Jude˛ului V‚lcea, prin consilier juridic.

Reprezentantul autorului excep˛iei sus˛ine c„ asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Curtea urmeaz„ s„ se
pronun˛e.
Reprezentantul Prefecturii Jude˛ului V‚lcea consider„ c„
prevederile legale criticate sunt constitu˛ionale. Se arat„ c„
starea de incompatibilitate este prev„zut„ de lege, ale c„rei
dispozi˛ii se aplic„ numai pentru viitor.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„. Se apreciaz„ c„
prevederile legale criticate se aplic„ de la data intr„rii Ón
vigoare a legii, iar nu retroactiv.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 24 august 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.137/CAF/2005, Tribunalul V‚lcea — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ ∫i fiscal a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
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neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 91 alin. (4) din
Legea nr. 161/2003, excep˛ie ridicat„ de Ion CÓlea Óntr-o
cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea cererii de anulare
formulate de acesta Ómpotriva ordinului emis de prefectul
jude˛ului V‚lcea prin care s-a constatat Óncetarea de drept
a mandatului s„u de ales local ca vicepre∫edinte al
Consiliului Jude˛ean V‚lcea.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ textul legal criticat îÓncalc„ dispozi˛iile
art. 15 alin. (1) din Constitu˛ie“. Se apreciaz„ c„
prevederea legal„, îconform c„reia Óncetarea de drept a
mandatului de ales local opereaz„ de la data Ómplinirii
termenului de 15 zile, indiferent de data la care se
constat„ [prin ordin al prefectului] incompatibilitatea, este
neconstitu˛ional„“.
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
îm„sura de Óncetare a mandatului de ales local ar trebui
s„ produc„ efecte numai pentru viitor, respectiv numai
Óncep‚nd cu data emiterii ordinului prefectului“. Œn
consecin˛„, Ón motivarea excep˛iei se arat„ c„ prevederea
legal„ criticat„ pentru neconstitu˛ionalitate îridic„ numeroase
probleme de ordin practic, duc‚nd la punerea sub semnul
Óntreb„rii a hot„r‚rilor validate cu votul respectivului ales
local sau a dispozi˛iilor ∫i m„surilor luate de vicepre∫edin˛ii
respectivelor unit„˛i administrative“.
Tribunalul V‚lcea — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios
administrativ ∫i fiscal consider„ c„, îsub aspect strict
formal“, prevederile art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003
nu contravin dispozi˛iilor art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie.
Totodat„, apreciaz„ c„ textul de lege criticat îimpune
adoptarea unui act administrativ de autoritate, individual“,
cu efect retroactiv. Sub acest aspect, instan˛a consider„ c„
sunt Ónc„lcate dispozi˛iile art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie,
privind neretroactivitatea legii.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, dispozi˛iile legale criticate fiind conforme
principiului neretroactivit„˛ii legii prev„zut de art. 15 alin. (2)
din Constitu˛ie. Se arat„ Ón acest sens c„ îefectele st„rii
de incompatibilitate nu se produc Ón temeiul ordinului
prefectului, ci decurg direct din lege, ale c„rei dispozi˛ii se
aplic„ numai pentru viitor, iar nu ∫i pentru trecut“.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile criticate
sunt constitu˛ionale, nefiind Ónc„lcate dispozi˛iile art. 15
alin. (2) din Constitu˛ie. Totodat„, consider„ c„ autorul
excep˛iei invoc„ neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor legale
criticate îdin perspectiva unei omisiuni de reglement„ri; or,
Curtea Constitu˛ional„ nu se poate substitui legiuitorului
prin ad„ugarea unor noi prevederi celor instituite“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.

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 ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele
m„suri pentru asigurarea transparen˛ei Ón exercitarea
demnit„˛ilor publice, a func˛iilor publice ∫i Ón mediul de
afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 279 din
21 aprilie 2003, care au urm„torul cuprins: î(4) Œn situa˛ia Ón
care alesul local aflat Ón stare de incompatibilitate nu renun˛„ la
una dintre cele dou„ func˛ii incompatibile Ón termenul prev„zut
la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constat„
Óncetarea de drept a mandatului de ales local la data Ómplinirii
termenului de 15 zile sau, dup„ caz, 60 de zile, la propunerea
secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale. Orice persoan„
poate sesiza secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale.“
Dispozi˛iile alin. (3) al art. 91 din lege, la care face
referire textul criticat, au urm„torul cuprins: î(3) Alesul local
poate renun˛a la func˛ia de˛inut„ Ónainte de a fi numit sau ales
Ón func˛ia care atrage starea de incompatibilitate sau Ón cel mult
15 zile de la numirea sau alegerea Ón aceast„ func˛ie. Alesul
local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor
prezentei sec˛iuni este obligat s„ demisioneze din una dintre
func˛iile incompatibile Ón cel mult 60 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi.“
Critica de neconstitu˛ionalitate const„, Ón esen˛„, Ón
sus˛inerea c„ art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003
contravine dispozi˛iilor art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie,
referitoare la neretroactivitatea legii [autorul excep˛iei indic„,
din eroare, art. 15 alin. (1) din Legea fundamental„],
deoarece impune adoptarea de acte normative cu efect
retroactiv care produc efecte nu de la data intr„rii lor Ón
vigoare, ci de la o dat„ anterioar„ emiterii lor.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„.

C U R T E A,

Reglementarea, prin dispozi˛iile legale criticate, a
obliga˛iei prefectului de a emite un ordin care constat„
Óncetarea de drept a mandatului de ales local Ón situa˛ia Ón
care acesta se afl„ Ón stare de incompatibilitate ∫i nu
renun˛„, Ón termenul prev„zut, la una din cele dou„ func˛ii
incompatibile nu este de natur„ s„ aduc„ atingere
prevederilor constitu˛ionale invocate de autorul excep˛iei.
Œncetarea mandatului de ales local nu se produce Ón
temeiul ordinului prefectului pentru a se putea pune
problema retroactivit„˛ii. Ordinul emis de prefect constat„
doar ceea ce legea prevede, ∫i anume Óncetarea
mandatului de ales local Ón cazul Ón care acesta nu ∫i-a
Óndeplinit, Ón termenul prev„zut de lege, obliga˛ia legal„ de
a renun˛a la func˛ia avut„ anterior numirii sau alegerii Ón
func˛ia care atrage incompatibilitatea.

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile p„r˛ilor ∫i ale procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:

Œn leg„tur„ cu celelalte îprobleme de ordin practic“ ce
rezult„ din prevederile criticate, invocate de autorul
excep˛iei, Curtea constat„ c„ acestea privesc modul de
interpretare ∫i aplicare a legii de c„tre instan˛a de
judecat„, aspect care nu intr„ sub inciden˛a controlului de
constitu˛ionalitate.
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Potrivit considerentelor expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele
m„suri pentru asigurarea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor publice ∫i Ón mediul de afaceri,
prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, excep˛ie ridicat„ de Ion CÓlea Ón Dosarul nr. 1.137/CAF/2005 al Tribunalului V‚lcea —
Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ ∫i fiscal.
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,
Mihai Paul Cotta

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind organizarea ∫i exercitarea activit„˛ii de consiliere
desf„∫urate de c„tre auditorii interni din cadrul entit„˛ilor publice
Œn temeiul art. 3 alin. (1) pct. 74 ∫i al art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea
∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 8 lit. b) ∫i c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele privind organizarea ∫i
exercitarea activit„˛ii de consiliere desf„∫urate de c„tre
auditorii interni din cadrul entit„˛ilor publice, prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Conduc„torii compartimentelor de audit intern,
organizate conform prevederilor art. 9 din Legea
nr. 672/2002 privind auditul public intern, vor lua m„surile
necesare pentru punerea Ón aplicare a normelor prev„zute
la art. 1.

Art. 3. — Unitatea Central„ de Armonizare pentru
Auditul Public Intern va verifica respectarea normelor
prev„zute la art. 1 de c„tre compartimentele de audit intern
∫i poate ini˛ia m„surile corective necesare, Ón cooperare cu
conduc„torul entit„˛ii publice Ón cauz„.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, precum ∫i pe pagina de
Internet a Ministerului Finan˛elor Publice.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 14 noiembrie 2005.
Nr. 1.702.
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ANEX√

NORME
privind organizarea ∫i exercitarea activit„˛ii de consiliere desf„∫urate de c„tre auditorii interni
din cadrul entit„˛ilor publice
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Auditul public intern la entit„˛ile publice
reprezint„ activitatea func˛ional independent„ ∫i obiectiv„
menit„ s„ dea asigur„ri ∫i consiliere conducerii pentru buna
administrare a veniturilor ∫i cheltuielilor publice,
perfec˛ion‚nd activit„˛ile entit„˛ii publice; ajut„ entitatea
public„ s„ Ó∫i Óndeplineasc„ obiectivele printr-o abordare
sistematic„ ∫i metodic„, care evalueaz„ ∫i Ómbun„t„˛e∫te
eficien˛a ∫i eficacitatea sistemului de conducere bazat pe
gestiunea riscului, a controlului ∫i a proceselor de
administrare.
Art. 2. — (1) Consilierea reprezint„ activitatea
desf„∫urat„ de auditorii interni, menit„ s„ aduc„
plusvaloare ∫i s„ Ómbun„t„˛easc„ administrarea entit„˛ii
publice, gestiunea riscului ∫i controlul intern, f„r„ ca
auditorul intern s„ Ó∫i asume responsabilit„˛i manageriale.
(2) Activit„˛ile de consiliere se efectueaz„ potrivit
programului anual, al„turi de activit„˛ile de asigurare,
precum ∫i la cererea expres„ a conducerii entit„˛ii publice.
Art. 3. — Prin prezentele norme se reglementeaz„
organizarea ∫i exercitarea activit„˛ii de consiliere
desf„∫urate de c„tre auditorii interni din cadrul entit„˛ilor
publice ∫i acestea sunt elaborate Ón concordan˛„ cu
standardele de audit acceptate pe plan interna˛ional ∫i cu
buna practic„ din Uniunea European„.
Art. 4. — Activit„˛ile de consiliere desf„∫urate de c„tre
auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit intern
cuprind urm„toarele tipuri de consiliere:
a) consultan˛„, av‚nd ca scop identificarea obstacolelor
care Ómpiedic„ desf„∫urarea normal„ a proceselor,
stabilirea cauzelor, determinarea consecin˛elor, prezent‚nd
totodat„ solu˛ii pentru eliminarea acestora;
b) facilitarea Ón˛elegerii, destinat„ ob˛inerii de informa˛ii
suplimentare pentru cunoa∫terea Ón profunzime a
func˛ion„rii unui sistem, standard sau a unei prevederi
normative, necesare personalului care are ca responsabilitate
implementarea acestora;
c) formarea ∫i perfec˛ionarea profesional„, destinate
furniz„rii cuno∫tin˛elor teoretice ∫i practice referitoare la
managementul financiar, gestiunea riscurilor ∫i controlul
intern, prin organizarea de cursuri ∫i seminarii.
Art. 5. — Activitatea de consiliere se organizeaz„ ∫i se
desf„∫oar„ sub form„ de:
a) misiuni de consiliere formalizate, cuprinse Óntr-o
sec˛iune distinct„ a planului anual de audit intern, efectuate
prin abord„ri sistematice ∫i metodice conform unor
proceduri prestabilite av‚nd un caracter formalizat, a∫a cum
se prezint„ Ón cap. III ∫i IV;
b) misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate
prin participarea Ón cadrul diferitelor comitete permanente
sau la proiecte cu durat„ determinat„, la reuniuni
punctuale, schimburi curente de informa˛ii, urm‚nd a se
desf„∫ura dup„ procedurile specifice acestora;
c) misiuni de consiliere pentru situa˛ii excep˛ionale,
realizate prin participarea Ón cadrul unor echipe constituite
Ón vederea relu„rii activit„˛ilor ca urmare a unei situa˛ii de
for˛„ major„ sau altor evenimente excep˛ionale, urm‚nd a
se desf„∫ura dup„ procedurile specifice acestora.
Art. 6. — Conduc„torii compartimentelor de audit intern
au obliga˛ia ca Ón Carta auditului intern s„ defineasc„, pe

baza prezentelor norme, modalit„˛ile de organizare ∫i de
desf„∫urare a activit„˛ii de consiliere al„turi de activit„˛ile
de asigurare.
CAPITOLUL II
Independen˛a, obiectivitatea ∫i con∫tiin˛a profesional„
Art. 7. — (1) Organizarea ∫i desf„∫urarea misiunilor de
consiliere, precum ∫i forma acestora se propun de
conduc„torul compartimentului de audit intern ∫i se aprob„
de conducerea entit„˛ii publice numai Ón condi˛iile Ón care
acestea nu genereaz„ conflicte de interese ∫i nu sunt
incompatibile cu Óndatoririle auditorilor interni.
(2) Auditorii interni trebuie s„ dea dovad„ de
obiectivitate atunci c‚nd prezint„ conducerii entit„˛ii publice
constat„rile, concluziile ∫i propunerile de solu˛ii formulate.
(3) Conducerea entit„˛ii publice va fi informat„ f„r„
Ónt‚rziere asupra oric„rei situa˛ii care ar putea s„ afecteze
independen˛a sau obiectivitatea auditorilor interni, indiferent
dac„ aceast„ situa˛ie este anterioar„ misiunii de consiliere
sau dac„ survine Ón timpul desf„∫ur„rii acesteia.
Art. 8. — Œn scopul evit„rii prejudicierii independen˛ei ∫i
obiectivit„˛ii auditorilor interni atunci c‚nd misiunile de
asigurare sunt realizate Ón urma unei misiuni de consiliere,
conduc„torii compartimentelor de audit intern vor asigura
desemnarea de auditori ∫i supervizori diferi˛i pentru
efectuarea misiunilor de asigurare ∫i, respectiv, a misiunilor
de consiliere.
Art. 9. — Pentru realizarea misiunilor de consiliere
formalizate auditorii interni trebuie s„ dea dovad„ de un
Ónalt standard profesional, ac˛ion‚nd Ón vederea:
a) respect„rii dispozi˛iilor Cartei auditului intern ∫i a
celorlalte prevederi care guverneaz„ efectuarea misiunilor
de consiliere;
b) realiz„rii misiunilor de consiliere la termenele
prev„zute ∫i comunic„rii rezultatelor acestora c„tre
conducerea entit„˛ii publice;
c) stabilirii sferei activit„˛ilor necesare atingerii
obiectivelor misiunilor de consiliere;
d) prezent„rii Ón scris a cerin˛elor generale, a
problemelor identificate ∫i a rezultatelor misiunilor de
consiliere, precum ∫i a elementelor referitoare la modul de
organizare ∫i de desf„∫urare a acestora;
e) comunic„rii ∫i raport„rii rezultatelor misiunilor de
consiliere.
CAPITOLUL III
Norme privind desf„∫urarea misiunilor de consiliere
Art. 10. — Conduc„torii compartimentelor de audit intern
r„spund de organizarea ∫i desf„∫urarea misiunilor de
consiliere ∫i de resursele necesare pentru efectuarea
acestor misiuni, astfel Ónc‚t activitatea auditorilor interni s„
se deruleze Ón conformitate cu principiile ∫i regulile
prev„zute Ón Codul privind conduita etic„ a auditorului
intern.
Art. 11. — Desf„∫urarea misiunilor de consiliere
formalizate se realizeaz„ prin parcurgerea procedurilor ∫i
elaborarea unor documente specifice activit„˛ii, respectiv
prin etapele misiunilor de consiliere: preg„tirea, interven˛ia
la fa˛a locului ∫i comunicarea rezultatelor, conform schemei
urm„toare:
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Art. 12. — Preg„tirea misiunii de consiliere se
realizeaz„ astfel:
1. ordinul de serviciu reprezint„ dispozi˛ia de interven˛ie
dat„ de c„tre conduc„torul compartimentului de audit
intern, pe baza sec˛iunii din planul anual de audit intern,
destinat„ misiunilor de consiliere, prin care se asigur„
repartizarea sarcinilor ce trebuie Óndeplinite de auditorii
interni Ón cadrul misiunii;
2. declara˛ia de impar˛ialitate ∫i p„strare a
independen˛ei auditorilor interni selecta˛i pentru realizarea
misiunii de consiliere urm„re∫te evitarea desemn„rii
acelora∫i auditori interni care efectueaz„ misiuni de
consiliere ∫i care urmeaz„, conform planului anual de audit
intern, s„ desf„∫oare misiuni de asigurare Ón domenii cu
implica˛ii directe Ón activitatea consiliat„;
3. notificarea privind declan∫area misiunii de consiliere,
Ón care compartimentul de audit intern Ón∫tiin˛eaz„ entitatea
public„/structura auditat„, cu 15 zile Ónainte de declan∫area
misiunii, despre scopul, obiectivele, durata acesteia, precum
∫i interven˛iile la fa˛a locului al c„ror program va fi stabilit
ulterior, de comun acord.
Art. 13. — Colectarea ∫i prelucrarea informa˛iilor cu
caracter general despre entitatea public„/structura/activitatea
auditat„ trebuie s„ asigure:
1. identificarea principalelor elemente ale contextului
institu˛ional Ón care se desf„∫oar„ activitatea, pentru
constituirea listei centralizatoare a obiectelor consiliabile;
2. cunoa∫terea organiz„rii entit„˛ii publice/structurii, a
tehnicilor sale de lucru ∫i a diferitelor niveluri de
administrare, conform organigramei entit„˛ii;
3. identificarea obiectivelor activit„˛ii de consiliere,
realizat„ prin parcurgerea urm„toarelor etape:
a) detalierea fiec„rei activit„˛i Ón opera˛ii succesive,
descriind procesul de la declan∫area activit„˛ii p‚n„ la
Ónregistrarea rezultatelor acesteia;
b) definirea pentru fiecare opera˛iune a riscurilor
aferente cu inciden˛„ semnificativ„;
c) determinarea modalit„˛ilor de func˛ionare a
controalelor specifice necesare pentru a limita efectele
poten˛iale ale riscurilor;
4. stabilirea informa˛iilor ∫i a selec˛ion„rii tehnicilor de
ob˛inere adecvate necesare pentru atingerea obiectelor
consilierii.
Art. 14. — Tematica Ón detaliu a misiunii de consiliere
se ob˛ine ca rezultat al analizei documentelor ∫i
informa˛iilor colectate p‚n„ Ón aceast„ faz„ ∫i cuprinde
obiectele/domeniile selectate pentru a fi avute Ón vedere Ón
activitatea de consiliere ∫i care vor fi prezentate ∫i
discutate Ón ∫edin˛a de deschidere.
Art. 15. — Programul misiunii de consiliere cuprinde
tematica Ón detaliu a misiunii de consiliere, ac˛iunile
concrete de realizat pentru fiecare obiectiv, respectiv

cuantific„rile, testele ∫i validarea acestora cu materiale
probante, precum ∫i termenele de realizare pentru fiecare
auditor intern.
Art. 16. — ™edin˛a de deschidere a interven˛iei la fa˛a
locului se desf„∫oar„ la entitatea public„/structura auditat„,
cu participarea auditorilor interni ∫i a reprezentan˛ilor
entit„˛ii publice, av‚nd ca scop: prezentarea auditorilor
interni, a obiectivelor misiunii de consiliere, prezentarea
tematicii Ón detaliu, acceptarea calendarului Ónt‚lnirilor de
lucru, asigurarea condi˛iilor logistice necesare derul„rii
misiunii de consiliere, stabilirea termenelor de raportare,
toate acestea fiind consemnate Ón minuta ∫edin˛ei de
deschidere.
Art. 17. — (1) Interven˛ia la fa˛a locului const„ Ón
colectarea documentelor, analiza ∫i evaluarea acestora, Ón
vederea atingerii obiectivelor misiunii de consiliere, ∫i are
drept scop cunoa∫terea activit„˛ii auditate/sistemului/
procesului/auditat ∫i studierea procedurilor aferente,
discutarea cu personalul entit„˛ii publice/structurii auditate,
analiza datelor ∫i informa˛iilor, evaluarea eficien˛ei ∫i
eficacit„˛ii controalelor interne existente, precum ∫i
realizarea de test„ri.
(2) Principalele tehnici utilizate Ón misiunea de consiliere
sunt simularea, ce permite aprecierea calitativ„ a
procedurilor, observarea fizic„, prin care auditorii interni Ó∫i
formeaz„ o p„rere despre activitatea analizat„, ∫i interviul,
sub forma chestionarelor realizate de c„tre auditorii interni
cu persoanele din cadrul entit„˛ii publice Ón vederea
identific„rii eventualelor puncte slabe.
(3) Principalele instrumente utilizate Ón misiunea de
consiliere sunt testele ∫i fi∫ele de lucru utilizate pentru
prezentarea fundamentat„ a constat„rilor ∫i a rezultatului
evalu„rii fiec„rei activit„˛i/opera˛iuni analizate, permi˛‚nd
reconsiderarea ierarhiz„rii riscurilor semnificative identificate.
Art. 18. — Dosarul de consiliere, prin informa˛iile
con˛inute, permite stabilirea leg„turii dintre obiectivele
consilierii, interven˛ia la fa˛a locului ∫i raportul de consiliere;
dosarul con˛ine Óntreaga documenta˛ie care st„ la baza
propunerilor de solu˛ii de c„tre auditorii interni.
Art.
interni
pentru
ob˛inut

19. — Revizuirea se efectueaz„ de c„tre auditorii
Ónainte de Óncheierea interven˛iei la fa˛a locului,
a se asigura c„ Óntregul material documentar a fost
∫i a fost sistematizat Ón mod corespunz„tor.

Art. 20. — ™edin˛a de Ónchidere a interven˛iei la fa˛a
locului are drept scop prezentarea concluziilor auditorilor
interni ∫i a propunerilor de solu˛ii ce vor face parte din
raportul de consiliere; dezbaterile din cadrul ∫edin˛ei de
Ónchidere se prezint„ Ón minuta ∫edin˛ei de Ónchidere.
Art. 21. — Raportul de consiliere trebuie s„ cuprind„
cel pu˛in urm„toarele elemente:
a) scopul ∫i obiectivele misiunii de consiliere;
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b) datele de identificare a misiunii de consiliere (baza
legal„, ordinul de serviciu, echipa de consiliere,
unitatea/structura organizatoric„ supus„ consilierii, durata
ac˛iunii de consiliere);
c) modul de desf„∫urare a ac˛iunii de consiliere
(documentarea, procedurile, metodele, tehnicile ∫i
instrumentele utilizate; documentele/materialele examinate;
materialele Óntocmite Ón cursul ac˛iunii de consiliere);
d) constat„rile rezultate;

a

misiunii

de

consiliere

este

Ón

responsabilitatea

conduc„torului compartimentului de audit intern sau a
auditorului intern desemnat de acesta, scopul ac˛iunii de
supervizare fiind s„ asigure c„ obiectivele misiunii de
consiliere au fost Óndeplinite.
Art. 23. — Conduc„torul compartimentului de audit
intern

e) ra˛ionamentele ∫i deduc˛iile formulate;

transmite

raportul

de

consiliere,

finalizat,

conduc„torului entit„˛ii publice care a aprobat misiunea de

f) concluzii ∫i propuneri de solu˛ii;
g) documenta˛ia prezentat„ (documentele, testele ∫i
simul„rile efectuate, precum ∫i orice alt material probant);
h) semn„tura auditorilor interni.

Art. 22. — Supervizarea tuturor etapelor de desf„∫urare

consiliere, pentru analiz„ ∫i avizare; dup„ avizarea
raportului de consiliere, acesta va fi comunicat entit„˛ilor
publice/structurilor supuse consilierii.

CAPITOLUL IV
Dezvolt„ri procedurale de desf„∫urare a misiunilor de consiliere*)

*) Textul cuprins Ón cap. IV este reprodus Ón facsimil.
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MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind intrarea Ón vigoare a unor tratate semnate de Rom‚nia
cu alte state sau la care Rom‚nia a devenit parte
Œn temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit c„ruia prin ordin al ministrului
afacerilor externe se fac cunoscute datele intr„rii Ón vigoare a tratatelor interna˛ionale Óncheiate de Rom‚nia cu alte state,
care se public„ f„r„ plat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
constat‚nd c„ Rom‚nia a Óndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea Ón vigoare a tratatelor
interna˛ionale enumerate mai jos,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Art. 1. — La data de 25 aprilie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Azerbaidjan privind cooperarea Ón combaterea traficului ilicit
de stupefiante, substan˛e psihotrope ∫i precursori, semnat
la Bucure∫ti la 11 octombrie 2004, ratificat de Parlamentul
Rom‚niei prin Legea nr. 86 din 7 aprilie 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 311 din
13 aprilie 2005.
Art. 2. — La data de 3 iunie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Azerbaidjan privind colaborarea ∫i asisten˛a reciproc„ Ón
domeniul vamal, semnat la Bucure∫ti la 11 octombrie 2004,
aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 2.402 din
21 decembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 43 din 13 ianuarie 2005.
Art. 3. — La data de 28 iulie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Bulgaria privind cooperarea dintre autorit„˛ile de frontier„,
semnat la Sofia la 22 decembrie 2004, ratificat de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 172 din 9 iunie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 511
din 16 iunie 2005.
Art. 4. — La data de 15 februarie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Chile privind eliminarea regimului de vize, semnat
la Bucure∫ti la 11 octombrie 2004, aprobat de Guvernul
Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 2.092 din 24 noiembrie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.159 din 8 decembrie 2004.
Art. 5. — La data de 19 martie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul-cadru de cooperare tehnic„, ∫tiin˛ific„ ∫i tehnologic„
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Chile,
semnat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998, aprobat
de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 1.259 din
7 decembrie 2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 659 din 15 decembrie 2000.
Art. 6. — La data de 20 mai 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Chile privind cooperarea Ón domeniul prevenirii ∫i combaterii
consumului ilegal ∫i a traficului ilicit de stupefiante ∫i
substan˛e psihotrope, semnat la Bucure∫ti la 11 octombrie

2004, ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 87
din 7 aprilie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 310 din 13 aprilie 2005.
Art. 7. — La data de 7 mai 2005 a intrat Ón vigoare
Conven˛ia dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Cipru privind cooperarea Ón domeniul sanitar-veterinar,
semnat„ la Bucure∫ti la 7 aprilie 2003, aprobat„ de
Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 945 din 14 august
2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 603 din 26 august 2003.
Art. 8. — La data de 15 septembrie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la
Bucure∫ti la 23 octombrie 2003, ratificat de Guvernul
Rom‚niei prin Ordonan˛a de urgen˛„ nr. 85 din 14 iulie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 632 din 19 iulie 2005 ∫i aprobat„ de Parlamentul
Rom‚niei prin Legea nr. 251 din 9 august 2005.
Art. 9. — La data de 29 noiembrie 2005 a intrat Ón
vigoare Conven˛ia dintre Rom‚nia ∫i Republica Estonia
pentru evitarea dublei impuneri ∫i prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitele pe venit ∫i pe capital,
semnat„ la Bucure∫ti la 23 octombrie 2003, ratificat„ de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 449 din 1 noiembrie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.126 din 30 noiembrie 2004.
Art. 10. — La data de 18 mai 2005 a intrat Ón vigoare
Memorandumul de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Franceze privind promovarea proiectelor
cu îimplementare Ón comun“ pe baza art. 6 al Protocolului
de la Kyoto la Conven˛ia-cadru a Na˛iunilor Unite asupra
schimb„rilor climatice, semnat la Bucure∫ti la 28 septembrie
2004, ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 104
din 3 mai 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005.
Art. 11. — La data de 1 iunie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Franceze privind angajarea salariat„ a persoanelor aflate Ón
Óntre˛inerea membrilor misiunilor oficiale ale unui stat Ón
cel„lalt, semnat la Paris la 21 noiembrie 2003, aprobat de
Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 594 din 21 aprilie
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2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 384 din 30 aprilie 2004.
Art. 12. — La data de 3 mai 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Georgiei
privind cooperarea Ón combaterea terorismului, criminalit„˛ii
organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substan˛e
psihotrope ∫i precursori, precum ∫i a altor infrac˛iuni grave,
semnat la Bucure∫ti la 14 mai 2004, ratificat de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 586 din 15 decembrie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 4 din 4 ianuarie 2005.
Art. 13. — La data de 16 august 2003 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Georgiei privind protec˛ia informa˛iilor militare clasificate
schimbate, semnat la Bucure∫ti la 22 iulie 2003, ratificat de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 499 din 26 noiembrie
2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 865 din 5 decembrie 2003.
Art. 14. — La data de 21 iunie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Federale Germania privind colaborarea financiar„ — anul
2003, semnat la Bucure∫ti la 11 noiembrie 2004, ratificat
de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 174 din 9 iunie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 504 din 14 iunie 2005.
Art. 15. — La data de 21 iunie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Federale Germania privind colaborarea tehnic„ — anul
2003, semnat la Bucure∫ti la 11 noiembrie 2004, ratificat
de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 175 din 9 iunie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 504 din 14 iunie 2005.
Art. 16. — La data de 13 ianuarie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Islamice Iran privind promovarea ∫i protejarea
reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie
2003, ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 442
din 27 octombrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 783 din 6 noiembrie 2003.
Art. 17. — La data de 1 decembrie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul de securitate dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Italiene privind protec˛ia reciproc„ a
informa˛iilor clasificate, semnat la Bucure∫ti la 6 aprilie
2005, ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 269
din 5 octombrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 906 din 11 octombrie 2005.
Art. 18. — La data de 27 mai 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Federal al
Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea Ón
domeniul militar, semnat la Bucure∫ti la 27 octombrie 1997,
ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 680 din
21 noiembrie 2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001.
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Art. 19. — La data de 23 august 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Consiliul de
Mini∫tri al Serbiei ∫i Muntenegrului privind condi˛iile de
c„l„torie a cet„˛enilor, semnat la Bucure∫ti la 14 iulie 2004,
aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 799 din
14 iulie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 700 din 3 august 2005.
Art. 20. — La data de 23 august 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Consiliul de
Mini∫tri al Serbiei ∫i Muntenegrului cu privire la eliminarea
obligativit„˛ii vizelor pentru titularii de pa∫apoarte
diplomatice ∫i oficiale/de serviciu, semnat la Bucure∫ti la
14 iulie 2004, aprobat de Guvernul Rom‚niei prin
Hot„r‚rea nr. 799 din 14 iulie 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 700 din 3 august 2005.
Art. 21. — La data de 4 iulie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Mongoliei
privind colaborarea Ón domeniile Ónv„˛„m‚ntului, culturii,
∫tiin˛ei, tehnologiei, s„n„t„˛ii ∫i sportului, semnat la
Bucure∫ti la 14 februarie 2005, aprobat de Guvernul
Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 558 din 15 iunie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 548
din 28 iunie 2005.
Art. 22. — La data de 3 iunie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Federale Nigeria privind promovarea ∫i protejarea reciproc„
a investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la 18 decembrie 1998,
ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 116 din
30 iunie 1999, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 320 din 5 iulie 1999.
Art. 23. — La data de 16 septembrie 2005 a intrat Ón
vigoare Protocolul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Polone cu privire la inventarierea cadrului juridic
bilateral, semnat la Bucure∫ti la 30 martie 2005, aprobat
de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 583 din 23 iunie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 593 din 8 iulie 2005.
Art. 24. — La data de 21 iunie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Slovace privind naviga˛ia pe c„ile navigabile interioare,
semnat la Bratislava la 5 martie 2003, ratificat de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 63 din 24 martie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 285 din 31 martie 2004.
Art. 25. — La data de 4 octombrie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la
Bratislava la 30 iunie 2005, ratificat prin Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 84 din 14 iulie 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 633 din 19 iulie
2005 ∫i aprobat„ de Parlamentul Rom‚niei prin Legea
nr. 252 din 9 august 2005.
Art. 26. — La data de 25 decembrie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
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Republicii Slovace privind colaborarea ∫i asisten˛a reciproc„
Ón domeniul vamal, semnat la Bratislava la 16 noiembrie
2004, aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea
nr. 1.393 din 10 noiembrie 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.023 din 17 noiembrie
2005.
Art. 27. — La data de 6 iunie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Slovenia privind cooperarea Ón domeniul s„n„t„˛ii ∫i
∫tiin˛elor medicale, semnat la Ljubljana la 6 iulie 2004,
aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 2.286 din
9 decembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.249 din 24 decembrie 2004.
Art. 28. — La data de 28 decembrie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Slovenia privind asisten˛a reciproc„ Ón domeniul
vamal, semnat la Bucure∫ti la 24 mai 2004, aprobat de
Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 2.404 din
21 decembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 28 din 10 ianuarie 2005.
Art. 29. — La data de 21 aprilie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Rom‚nia ∫i Regatul Spaniei privind
protec˛ia informa˛iilor clasificate Ón domeniul ap„r„rii,
semnat la Bucure∫ti la 3 martie 2004, ratificat de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 363 din
15 septembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 863 din 22 septembrie 2004.
Art. 30. — La data de 13 octombrie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Rom‚nia ∫i Spania privind
recunoa∫terea reciproc„ a permiselor de conducere auto
ale cet„˛enilor rom‚ni ∫i spanioli, Ón scopul preschimb„rii,
semnat la Bucure∫ti la 1 septembrie 2004, ratificat de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 8 din 28 februarie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 180 din 2 martie 2005.

prin Legea nr. 168 din 9 iunie 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 500 din 14 iunie 2005.
Art. 33. — La data de 27 octombrie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Cabinetul de
Mini∫tri al Ucrainei privind notificarea rapid„ a accidentelor
nucleare ∫i schimbul de informa˛ii Ón domeniul securit„˛ii
nucleare ∫i radiologice, semnat la Viena la 22 septembrie
2004, aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea
nr. 2.188 din 30 noiembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie
2004.
Art. 34. — La data de 13 septembrie 2005 a intrat Ón
vigoare Conven˛ia dintre Rom‚nia ∫i Republica Ungar„
privind controlul traficului de frontier„ rutier ∫i feroviar,
semnat„ la Bucure∫ti la 27 aprilie 2004, ratificat„ de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 191 din 23 iunie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 571 din 4 iulie 2005.
Art. 35. — La data de 13 septembrie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Ungare privind aplicarea Conven˛iei dintre
Rom‚nia ∫i Republica Ungar„ privind controlul traficului de
frontier„ rutier ∫i feroviar, semnat la Bucure∫ti la 27 aprilie
2004, aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea
nr. 380 din 28 aprilie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005.
Art. 36. — La data de 28 noiembrie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul de cooperare economic„ dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Ungare, semnat la
Budapesta la 26 aprilie 2005, aprobat de Guvernul
Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 579 din 23 iunie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 563
din 30 iunie 2005.

Art. 31. — La data de 13 ianuarie 2005 a intrat Ón
vigoare Memorandumul de Ón˛elegere dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Suediei privind schimb„rile
climatice, semnat la Bucure∫ti la 9 aprilie 2003, ratificat de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 587 din 15 decembrie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.240 din 22 decembrie 2004.

Art. 37. — La data de 1 februarie 2006 vor intra Ón
vigoare Conven˛ia dintre Rom‚nia ∫i Republica Austria
pentru evitarea dublei impuneri ∫i prevenirea evaziunii
fiscale cu privire la impozitele pe venit ∫i pe capital ∫i
protocolul-anex„, semnate la Bucure∫ti la 30 martie 2005,
ratificate de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 333 din
15 noiembrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.034 din 22 noiembrie 2005.

Art. 32. — La data de 5 noiembrie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Regatului Suediei privind cooperarea Ón combaterea
criminalit„˛ii organizate, a traficului ilicit de stupefiante,
substan˛e psihotrope ∫i precursori, a traficului de fiin˛e
umane, terorismului ∫i a altor infrac˛iuni grave, semnat la
Bucure∫ti la 10 mai 2004, ratificat de Parlamentul Rom‚niei

Art. 38. — La data de 1 martie 2006 va intra Ón
vigoare Conven˛ia dintre Rom‚nia ∫i Marele Ducat de
Luxemburg Ón domeniul securit„˛ii sociale, semnat„ la
Bucure∫ti la 18 noiembrie 2004, ratificat„ de Parlamentul
Rom‚niei prin Legea nr. 298 din 24 octombrie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 963
din 31 octombrie 2005.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 23 ianuarie 2006.
Nr. 70.
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII

ORDIN
privind aprobarea Nomenclatorului medicamentelor de uz uman pentru anul 2006
Av‚nd Ón vedere Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz
uman, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 336/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i
Ordonan˛a Guvernului nr. 125/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale a Medicamentului,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 594/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale farmaceutice ∫i aparatur„ medical„ nr. E.N. 6.870/2006,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Nomenclatorul medicamentelor de
uz uman pentru anul 2006, care cuprinde medicamentele
de uz uman autorizate de punere pe pia˛„ de Agen˛ia
Na˛ional„ a Medicamentului.
Art. 2. — Œn afara medicamentelor Ónscrise Ón
nomenclatorul prev„zut la art. 1 pot circula pe teritoriul
Rom‚niei ∫i medicamentele de uz uman din ˛ar„ sau din
import autorizate de punere pe pia˛„ de Agen˛ia Na˛ional„
a Medicamentului dup„ aprobarea nomenclatorului, precum
∫i alte medicamente aprobate Ón condi˛iile legii de Ministerul
S„n„t„˛ii.
Art. 3. — Nomenclatorul medicamentelor de uz uman
pentru anul 2006 va putea fi accesat pe site-ul Agen˛iei
Na˛ionale a Medicamentului, la adresa http://www.anm.ro.

Art. 4. — Direc˛iile de specialitate din Ministerul
S„n„t„˛ii, Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului, direc˛iile de
s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, Casa
Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate, casele de asigur„ri de
s„n„tate jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, Casa
Asigur„rilor de S„n„tate a Ap„r„rii, Ordinii Publice,
Siguran˛ei Na˛ionale ∫i Autorit„˛ii Judec„tore∫ti ∫i Casa
Asigur„rilor de S„n„tate a Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, agen˛ii economici produc„tori,
importatori ∫i distribuitori de medicamente vor duce la
Óndeplinire dispozi˛iile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Bucure∫ti, 8 februarie 2006.
Nr. 90.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru completarea Regulamentului privind atestarea conformit„˛ii produselor pentru construc˛ii,
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.558/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere Decizia Comisiei Europene nr. 2005/484/EC referitoare la atestarea conformit„˛ii produselor
pentru construc˛ii,
Ón conformitate cu prevederile art. 15 ∫i ale art. 21 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 622/2004 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a produselor pentru construc˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Regulamentul privind atestarea conformit„˛ii
produselor pentru construc˛ii, aprobat prin Ordinul ministrului

transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.558/2004,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.211
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∫i 1.211 bis din 16 decembrie 2004, cu modific„rile ∫i

3. Œn anexa III la regulament, dup„ tabelul 3.80.1 îProdus

complet„rile ulterioare, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

generic: Seturi de mijloace de protec˛ie contra c„derilor de

1. Asteriscul (*) de la articolul 11 se completeaz„ cu

st‚nci (1/1)“ se introduce un nou tabel, tabelul 3.81.1, cu
urm„torul cuprins:

î2005/484/EC“.
2. Œn anexa II la regulament, dup„ pozi˛ia (2.116) îSeturi

îTabel 3.81.1 Familia de produse: Seturi de cl„diri

de mijloace de protec˛ie contra c„derilor de st‚nci: pentru

pentru depozite frigorifice ∫i seturi de anvelope de cl„diri

lucr„ri de inginerie civil„“ se introduce o pozi˛ie nou„,

pentru depozite frigorifice (1/1)

pozi˛ia (2.117), cu urm„torul cuprins:

Pentru produsul(ele) ∫i utiliz„rile preconizate indicate mai

î(2.117) Seturi de cl„diri pentru depozite frigorifice ∫i

jos, urm„toarele sisteme de atestare a conformit„˛ii sunt

seturi de anvelope de cl„diri pentru depozite frigorifice:

specificate Ón Ghiduri pentru agremente tehnice europene

pentru lucr„ri de construc˛ii.“

relevante, elaborate de organismele membre EOTA:

Produs(e)

Utilizare(„ri) preconizat„(e)

Seturi de cl„diri pentru depozite
frigorifice ∫i seturi de anvelope de cl„diri
pentru depozite frigorifice

Nivel(uri) sau
clas„(e)
(reac˛ie la foc)

Pentru lucr„ri de construc˛ii

Art. II. — Consiliul tehnic permanent pentru construc˛ii va
urm„ri punerea Ón aplicare a prevederilor prezentului ordin.

—

Sistem(e)
de atestare
a conformit„˛ii

1“

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

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre

Bucure∫ti, 3 februarie 2006.
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