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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 74
din 2 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2005
pentru reglementarea unor m„suri de reducere a cheltuielilor de personal Ón anul 2005
Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Claudia Margareta Ni˛„

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 63/2005 pentru reglementarea unor m„suri de reducere
a cheltuielilor de personal Ón anul 2005, excep˛ie ridicat„ de
Federa˛ia Sindicatelor Libere din Œnv„˛„m‚nt, Federa˛ia
Sindicatelor din Œnv„˛„m‚nt îSpiru Haret“ ∫i Federa˛ia
Na˛ional„ Sindical„ îAlma Mater“ Ón Dosarul nr. 2.745/2005
al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios
administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
excep˛iei ca neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile de lege
criticate nu contravin dreptului la negociere Ón materie de
munc„ ∫i nici caracterului obligatoriu al Óncheierii
conven˛iilor colective, consacrate ∫i garantate de art. 41
alin. (5) din Constitu˛ie. Drepturile salariale suplimentare,
cum sunt primele sau sporurile, nu reprezint„ drepturi
fundamentale, iar asupra acord„rii lor legiuitorul poate
dispune anularea, modificarea sau suspendarea pentru
perioade determinate de timp, Ón func˛ie de politica
general„ a statului Ón aceast„ materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine urm„toarele:
Prin Œncheierea din 12 octombrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.745/2005, Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia
a VIII-a contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 63/2005 pentru reglementarea unor m„suri de reducere
a cheltuielilor de personal Ón anul 2005. Excep˛ia a fost
ridicat„ de Federa˛ia Sindicatelor Libere din Œnv„˛„m‚nt,
Federa˛ia Sindicatelor din Œnv„˛„m‚nt îSpiru Haret“ ∫i
Federa˛ia Na˛ional„ Sindical„ îAlma Mater“ Ón dosarul cu
num„rul de mai sus, Ón cadrul unei ac˛iuni Ón contencios
administrativ pentru anularea dispozi˛iilor art. 1 din susmen˛ionata ordonan˛„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia sus˛in c„ textul de lege criticat, dispun‚nd
suspendarea acord„rii drepturilor prev„zute Ón contractele
colective de munc„, contravine prevederilor art. 41 alin. (5)
din Constitu˛ie.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios
administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ excep˛ia ridicat„ nu
este Óntemeiat„ ∫i propune respingerea ei, av‚nd Ón vedere

c„ acordarea premiilor constituie un drept salarial
suplimentar, iar nu un drept constitu˛ional fundamental.
Dispozi˛ia legal„ criticat„ nu aduce atingere drepturilor
prev„zute Ón contractul colectiv de munc„, ci suspend„
acordarea lor pentru o perioad„ de timp limitat„.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Constitu˛ia garanteaz„ dreptul la
negocieri colective Ón materie de munc„, precum ∫i
caracterul obligatoriu al Óncheierii conven˛iilor colective, Óns„
nu ∫i acordarea efectiv„ a unor drepturi de natura
premiilor, care constituie un drept salarial suplimentar ce nu
reprezint„ un drept fundamental ocrotit de Legea
fundamental„. Mai mult, oportunitatea acord„rii unor drepturi
materiale este Ón concordan˛„ cu politica statului Ón
realizarea interesului general, astfel cum dispune art. 135
alin. (2) lit. b) din Constitu˛ie, iar posibilitatea suspend„rii
aplic„rii unor prevederi din acte normative, pentru situa˛ii
speciale, este prev„zut„ Ón mod expres de Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„ pentru
elaborarea actelor normative, republicat„.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, Óntruc‚t nu Óncalc„ dreptul la
negocieri colective Ón materie de munc„ ∫i nici caracterul
obligatoriu al conven˛iilor colective, care pot fi Óncheiate
numai cu respectarea legii. Aceste dispozi˛ii legale nu aduc
atingere nici drepturilor, libert„˛ilor ∫i Óndatoririlor prev„zute
de Constitu˛ie, av‚nd Ón vedere c„ drepturile salariale
suplimentare, cum sunt primele, sporurile sau adaosurile,
prev„zute Ón acte normative, nu constituie drepturi
fundamentale consacrate de Constitu˛ie, care nu ar putea
fi modificate sau anulate prin alte acte normative.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului ∫i dispozi˛iile de
lege criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 63/2005 pentru reglementarea unor m„suri de reducere
a cheltuielilor de personal Ón anul 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 568 din 1 iulie 2005,
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potrivit c„rora: îŒn perioada 1 iulie — 31 decembrie 2005
pentru toate categoriile de personal din autorit„˛ile ∫i institu˛iile
publice, indiferent de modul de finan˛are a acestora ∫i de data
constituirii fondului de premiere, se suspend„ aplicarea
prevederilor din actele normative Ón vigoare sau, dup„ caz, din
contractele colective de munc„ prin care se reglementeaz„
acordarea de premii, cu excep˛ia premiului anual.“
Œn opinia autorilor excep˛iei, dispozi˛iile de lege criticate
contravin prevederilor art. 41 alin. (5) din Constitu˛ie, care
consacr„ ∫i garanteaz„ dreptul la negocieri colective ∫i
caracterul obligatoriu al conven˛iilor colective.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine:
Dispozi˛iile legale criticate dispun suspendarea aplic„rii,
Ón perioada 1 iulie — 31 decembrie 2005, pentru toate
categoriile de personal din autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice,
a prevederilor din actele normative Ón vigoare sau, dup„
caz, din contractele colective de munc„ prin care se
reglementeaz„ acordarea de premii, cu excep˛ia premiului
anual. M„sura suspend„rii este impus„, potrivit
preambulului ordonan˛ei de urgen˛„ criticate, de ra˛iuni de
politic„ bugetar„, respectiv de nevoia reducerii cheltuielilor
de personal Ón conformitate cu criteriile convenite cu
Fondul Monetar Interna˛ional.
C‚t prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2005
fa˛„ de prevederile art. 41 alin. (5) din Constitu˛ie, Curtea
constat„ c„ aceasta nu este Óntemeiat„.
Drepturile salariale ale personalului autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor publice, inclusiv drepturile suplimentare, sunt
stabilite prin lege. Or, Ón virtutea acestei atribu˛ii, legiuitorul
poate ca, Ón func˛ie de modificarea resurselor bugetare, s„
intervin„ asupra criteriilor de acordare ∫i cuantumurilor
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valorice ale unor drepturi, s„ anuleze ori s„ suspende
vremelnic acordarea unora dintre drepturile prev„zute. Pe
de alt„ parte, premiile, ca ∫i sporurile sau adaosurile la
salariile de baz„, constituie drepturi cu caracter salarial
suplimentar, iar nu drepturi fundamentale al c„ror exerci˛iu
ar putea fi restr‚ns numai Ón condi˛iile prev„zute de art. 53
din Constitu˛ie.
Articolul 41 alin. (5) din Constitu˛ie, consacr‚nd ∫i
garant‚nd totodat„ dreptul la negocieri colective ∫i
caracterul obligatoriu al conven˛iilor colective, nu confer„ ∫i
un drept discre˛ionar p„r˛ilor la negocierea ∫i stabilirea
clauzelor contractelor colective de munc„. Clauzele acestor
contracte trebuie s„ se Óntemeieze pe reglement„rile legale
existente Ón materie. Chiar dac„ drepturile prev„zute Ón
actele normative trebuie considerate, la Óncheierea
contractelor colective de munc„, ca fiind minimale,
inserarea lor Ón contracte trebuie s„ aib„ o baz„ legal„.
Modificarea ∫i, cu at‚t mai mult, suspendarea aplic„rii
prevederilor unor acte normative referitoare la acordarea
anumitor drepturi salariale suplimentare produc efecte ∫i
asupra clauzelor contractelor colective de munc„, atunci
c‚nd la aceste contracte nu este parte un agent economic,
ci o autoritate sau o institu˛ie public„. Curtea observ„
totodat„ faptul c„, Ón situa˛ia Ón care m„sura suspend„rii
acord„rii primelor nu s-ar fi dispus ∫i cu privire la
prevederile contractelor colective de munc„, ar fi fost
nejustificat discriminate toate categoriile de personal din
autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice, la care, potrivit legii, nu se
Óncheie contracte colective de munc„.

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. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2005
pentru reglementarea unor m„suri de reducere a cheltuielilor de personal Ón anul 2005, excep˛ie ridicat„ de Federa˛ia
Sindicatelor Libere din Œnv„˛„m‚nt, Federa˛ia Sindicatelor din Œnv„˛„m‚nt îSpiru Haret“ ∫i Federa˛ia Na˛ional„ Sindical„
îAlma Mater“ Ón Dosarul nr. 2.745/2005 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 2 februarie 2006.
PRE™EDINTE,

Magistrat-asistent,
Claudia Margareta Ni˛„

ION PREDESCU

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 75
din 2 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre˛ioase,
aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia
Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu

—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor

™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Valentina B„rb„˛eanu

— judec„tor
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre˛ioase,
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aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia, excep˛ie
ridicat„ de Patronatul Operatorilor cu Metale Pre˛ioase din
Rom‚nia Ón Dosarul nr. 413/2005 al Œnaltei Cur˛i de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia de contencios administrativ ∫i
fiscal.
La apelul nominal r„spunde partea Autoritatea Na˛ional„
pentru Protec˛ia Consumatorilor, prin consilier juridic
Lumini˛a Maclava, cu delega˛ie la dosar. Se constat„ lipsa
autorului excep˛iei, fa˛„ de care procedura de citare a fost
legal Óndeplinit„.
Cauza afl‚ndu-se Ón stare de judecat„, Curtea acord„
cuv‚ntul reprezentantului Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Consumatorilor, care solicit„ respingerea excep˛iei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere
ca
neÓntemeiat„
a
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 28 octombrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 413/2005, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia de contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor
pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase Ón
Rom‚nia. Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„
de Patronatul Operatorilor cu Metale Pre˛ioase din Rom‚nia
Óntr-o cauz„ de contencios administrativ av‚nd ca obiect
solu˛ionarea recursului declarat Ómpotriva sentin˛ei prin care
Curtea de Apel Cluj a respins cererea de anulare a unor
ordine emise de Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón principal, c„ textul de lege criticat contravine
dispozi˛iilor art. 139 alin. (1) din Constitu˛ie, care prev„d c„
impozitele, taxele ∫i orice alte venituri ale bugetului de stat
∫i ale bugetului asigur„rilor sociale de stat se stabilesc
numai prin lege, or, potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000, taxa pentru
eliberarea autoriza˛iei pentru efectuarea opera˛iunilor cu
metale pre˛ioase, cu aliajele acestora ∫i cu pietre pre˛ioase,
ca activit„˛i permanente sau profesionale, se stabile∫te prin
ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor. De asemenea, autorul excep˛iei consider„
c„ textul de lege criticat Óncalc„ ∫i prevederile art. 45, 53
∫i 135 din Constitu˛ie. Œn acest sens, arat„ c„ instituirea de
taxe de autorizare pentru operatorii cu metale pre˛ioase cu
destina˛ia consumului comercial este discriminatorie ∫i,
datorit„ nivelurilor acestora, dispropor˛ionat„ Ón raport cu
condi˛iile legale ce reglementeaz„ limitele exerci˛iului
libert„˛ii economice ∫i al comer˛ului Ón cazul agen˛ilor
economici care opereaz„ cu alte m„rfuri.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia de
contencios administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit prevederilor 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 apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 8
alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 190/2000 sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului ∫i ale p„r˛ii prezente,
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 ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre˛ioase,
aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 261/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002. Ordonan˛a a fost
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 77 din 29 ianuarie 2004, apoi modificat„ ∫i completat„
prin Legea nr. 591/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.
Textul de lege criticat are urm„torul con˛inut:
— Art. 8 alin. (3): îPentru eliberarea autoriza˛iei se
percepe taxa stabilit„ de c„tre Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor, iar condi˛iile de autorizare vor fi
stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
textul de lege criticat contravine dispozi˛iilor constitu˛ionale
ale art. 45, privind libertatea economic„, ale art. 53,
referitoare la restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al
unor libert„˛i, ale art. 135, privind economia Rom‚niei, ∫i
celor ale art. 139 alin. (1), care prev„d c„ impozitele,
taxele ∫i orice alte venituri ale bugetului de stat ∫i ale
bugetului asigur„rilor sociale de stat se stabilesc numai
prin lege.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ prevederile art. 139 alin. (1) din Constitu˛ie nu
au inciden˛„ Ón cauz„, Óntruc‚t acesta se refer„ la
impozitele, taxele ∫i orice alte venituri ale bugetului de stat
∫i ale bugetului asigur„rilor sociale de stat, pe c‚nd taxa
instituit„ de textul de lege criticat nu se Óncadreaz„ Ón
categoriile enumerate de textul constitu˛ional invocat.
Potrivit art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 633/2003 privind
Ónfiin˛area pe l‚ng„ Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor a unei activit„˛i finan˛ate integral din venituri
proprii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 407 din 11 iunie 2003, taxele de autorizare a
persoanelor fizice ∫i juridice pentru efectuarea de opera˛iuni
cu metale pre˛ioase, aliaje ale acestora ∫i pietre pre˛ioase
constituie venituri proprii, pentru finan˛area integral„ a
cheltuielilor curente ∫i de capital pentru realizarea activit„˛ii
îopera˛iuni cu metale pre˛ioase ∫i pietre pre˛ioase“.
C‚t prive∫te sus˛inerile potrivit c„rora necesitatea
ob˛inerii autoriza˛iei prev„zute de art. 8 din ordonan˛a de
urgen˛„ criticat„ ar reprezenta o restr‚ngere a accesului
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liber la o activitate economic„ ∫i ar Óngr„di exercitarea
liberei ini˛iative, garantat„ de prevederile art. 45 din
Constitu˛ie, Curtea constat„ c„ nu sunt Óntemeiate. Scopul
autoriz„rii persoanelor fizice ∫i juridice prev„zute de textul
de lege criticat este de a disciplina ∫i de a ordona
desf„∫urarea activit„˛ilor care au ca obiect efectuarea
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opera˛iunilor cu metale pre˛ioase, cu aliaje ale acestora ∫i cu
pietre pre˛ioase. De asemenea, Curtea constat„ c„ obliga˛ia
ob˛inerii autoriza˛iei pentru eliberarea c„reia se percepe
taxa nu contravine dispozi˛iilor art. 135 din Legea
fundamental„, care stabilesc principiile func˛ion„rii
economiei Rom‚niei ca economie de pia˛„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de
Patronatul Operatorilor cu Metale Pre˛ioase din Rom‚nia Ón Dosarul nr. 413/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia de contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 2 februarie 2006.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Valentina B„rb„˛eanu

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind propunerea Preasfin˛itului Ambrozie (Valentin) Meleac„
Ón func˛ia de episcop al Episcopiei Giurgiului,
Ón vederea recunoa∫terii prin decret al Pre∫edintelui Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 21
alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase,
cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se propune Pre∫edintelui Rom‚niei recunoa∫terea, prin
decret, Ón func˛ia de episcop al Episcopiei Giurgiului, a Preasfin˛itului
Ambrozie (Valentin) Meleac„.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu

Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 213.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind propunerea Preasfin˛itului Paisie (Ioan Gheorghe)
Lugojanul Ón func˛ia de episcop-vicar al Arhiepiscopiei
Timi∫oarei, Ón vederea recunoa∫terii prin decret
al Pre∫edintelui Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 21
alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor
religioase, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se propune Pre∫edintelui Rom‚niei recunoa∫terea, prin
decret, Ón func˛ia de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timi∫oarei, a
Preasfin˛itului Paisie (Ioan Gheorghe) Lugojanul.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu

Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 214.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind propunerea Preasfin˛itului Lucian (Lucian-Florin Mic)
Lugojanul Ón func˛ia de episcop al Episcopiei Caransebe∫ului,
Ón vederea recunoa∫terii prin decret al Pre∫edintelui Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 21
alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor
religioase, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se propune Pre∫edintelui Rom‚niei recunoa∫terea, prin
decret, Ón func˛ia de episcop al Episcopiei Caransebe∫ului, a Preasfin˛itului
Lucian (Lucian-Florin Mic) Lugojanul.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu

Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 215.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind abrogarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.127/2005 pentru aprobarea Acordului
privind cooperarea dintre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia ∫i Departamentul
Federal al Afacerilor Economice al Confedera˛iei Elve˛iene, reprezent‚nd Confedera˛ia Elve˛ian„,
Ón domeniile energie, mediu ∫i alte sectoare industriale, semnat la Bucure∫ti la 16 iunie 2005
Av‚nd Ón vedere faptul c„ Acordul Óncheiat Óntre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia ∫i Departamentul
Federal al Afacerilor Economice al Confedera˛iei Elve˛iene nu a intrat Ón vigoare p‚n„ la aceast„ dat„, nefiind transmise
notific„rile, potrivit art. 7 din acord, prin care p„r˛ile sunt informate reciproc asupra Óndeplinirii procedurilor legale interne
necesare intr„rii lui Ón vigoare,
constat‚nd necesitatea modific„rii acordului sus-men˛ionat pentru punerea prevederilor acestuia Ón deplin„
concordan˛„ cu legisla˛ia rom‚neasc„ Ón materia achizi˛iilor publice,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.127/2005 pentru
aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia ∫i Departamentul
Federal al Afacerilor Economice al Confedera˛iei Elve˛iene,
reprezent‚nd Confedera˛ia Elve˛ian„, Ón domeniile energie,
mediu ∫i alte sectoare industriale, semnat la Bucure∫ti la

16 iunie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 910 din 12 octombrie 2005.
Art. 2. — Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, Ministerul
Afacerilor Externe ∫i Ministerul Justi˛iei din Rom‚nia vor
face demersurile necesare pentru modificarea acordului Ón
cauz„, de comun acord cu partea elve˛ian„, Ón vederea
punerii prevederilor acestuia Ón deplin„ concordan˛„ cu
legisla˛ia rom‚neasc„ Ón materia achizi˛iilor publice.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Ionel Man˛og,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leu∫tean,
secretar de stat
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei

Bucure∫ti, 16 februarie 2006.
Nr. 222.

DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind promovarea temporar„ a domnului Ion Anghel Ón func˛ia public„ de secretar general
al Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Av‚nd Ón vedere:
— propunerea formulat„ de ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor prin Adresa nr. 755 din 13 februarie 2006;
— Avizul favorabil nr. 3.206 E din 8 februarie 2006 al Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, pentru
exercitarea de c„tre domnul Ion Anghel, cu caracter temporar (6 luni), a func˛iei publice vacante corespunz„toare
categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici de secretar general Ón cadrul Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 80 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici,
republicat„, cu modific„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, domnul Ion Anghel se promoveaz„

temporar Ón func˛ia public„ de secretar general al Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 20 februarie 2006.
Nr. 12.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru constatarea Óncet„rii aplicabilit„˛ii Deciziei primului-ministru nr. 449/2005
privind promovarea temporar„ a doamnei Cristina Ecaterina Coru˛ Ón func˛ia public„
de secretar general adjunct al Ministerului Integr„rii Europene
Av‚nd Ón vedere:
— prevederile Deciziei primului-ministru nr. 449/2005, prin care doamna Cristina Ecaterina Coru˛ a fost promovat„
temporar Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct al Ministerului Integr„rii Europene;
— Scrisoarea nr. 1.552/ADB din 11 ianuarie 2006 a ministrului integr„rii europene, prin care solicit„ Óncetarea
promov„rii doamnei Cristina Ecaterina Coru˛ Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct al ministerului, ˛in‚nd seama
de faptul c„ de la data de 1 ianuarie 2006 acesteia i-a Óncetat deta∫area la Ministerul Integr„rii Europene,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Se constat„ Óncetarea aplicabilit„˛ii, Óncep‚nd
cu data de 1 ianuarie 2006, a Deciziei primului-ministru
nr. 449/2005 privind promovarea temporar„ a doamnei Cristina

Ecaterina Coru˛ Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct
al Ministerului Integr„rii Europene, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 870 din 28 septembrie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu

Bucure∫ti, 20 februarie 2006.
Nr. 13.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind promovarea temporar„ a domnului Dima Toader Ón func˛ia public„
de secretar general adjunct al Ministerului Integr„rii Europene
Av‚nd Ón vedere:
— propunerea formulat„ de ministrul integr„rii europene prin Scrisoarea nr. 5.386/ADB din 15 februarie 2006;
— faptul c„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006 a Óncetat promovarea temporar„ a doamnei Cristina Ecaterina
Coru˛ Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct Ón cadrul Ministerului Integr„rii Europene;
— Avizul favorabil nr. 3.242/E din 15 februarie 2006 al Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, pentru
exercitarea de c„tre domnul Dima Toader, cu caracter temporar (6 luni), a func˛iei publice vacante corespunz„toare
categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici de secretar general adjunct Ón cadrul Ministerului Integr„rii Europene,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 80 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici,
republicat„, cu modific„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, domnul Dima Toader se promoveaz„

temporar Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct al
Ministerului Integr„rii Europene.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 20 februarie 2006.
Nr. 14.

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
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