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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 174
din 28 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 206
din Codul penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Marinela Minc„
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. 206 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de
Victoria Velniciuc Ón Dosarul nr. 5.114/2005 al Judec„toriei
Craiova.
La apelul nominal este prezent„ partea Nelu Iovan,
lipsind autoarea excep˛iei, fa˛„ de care procedura de citare
este legal Óndeplinit„.
Nelu Iovan depune la dosarul cauzei concluzii scrise,
prin care solicit„ respingerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, referindu-se la jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale
Ón materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 decembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 5.114/2005, Judec„toria Craiova a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 206 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de
Victoria Velniciuc Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate Óncalc„ libertatea de
exprimare, astfel cum este consacrat„ aceasta de
prevederile cuprinse Ón art. 30 alin. (1) din Legea
fundamental„ ∫i Ón art. 10 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, Ón opinia
autoarei excep˛iei fiind îinadmisibil„ lipsirea de libertatea de
exprimare a g‚ndurilor ∫i opiniilor“. Se sus˛ine, totodat„, c„
fapta incriminat„ de textul de lege criticat nu prezint„
gradul de pericol social al unei infrac˛iuni.
Judec„toria Craiova consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t stabilirea
prin lege a unor restr‚ngeri sau sanc˛iuni nu este o
m„sur„ incompatibil„ cu libertatea de exprimare.
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 la jurispruden˛a Ón
materie a Cur˛ii Constitu˛ionale, 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, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29
din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
art. 206 din Codul penal, av‚nd urm„toarea redactare:
îAfirmarea sau imputarea Ón public, prin orice mijloace, a unei
fapte determinate privitoare la o persoan„, care, dac„ ar fi
adev„rat„, ar expune acea persoan„ la o sanc˛iune penal„,
administrativ„ sau disciplinar„, ori dispre˛ului public, se
pedepse∫te cu amend„ de la 2.500.000 lei la 130.000.000 lei.
Ac˛iunea penal„ se pune Ón mi∫care la pl‚ngerea prealabil„
a persoanei v„t„mate.
Œmp„carea p„r˛ilor Ónl„tur„ r„spunderea penal„.“
Dispozi˛iile constitu˛ionale pretins Ónc„lcate sunt cuprinse
Ón art. 20 referitor la tratatele interna˛ionale privind
drepturile omului ∫i Ón art. 30 alin. (1) privind libertatea de
exprimare. Se invoc„, de asemenea, art. 10 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, care consacr„ dreptul oric„rei persoane la
libertatea de exprimare.
Examin‚nd excep˛ia astfel cum a fost formulat„, Curtea
constat„ c„ s-a mai pronun˛at Ón jurispruden˛a sa asupra
constitu˛ionalit„˛ii art. 206 din Codul penal Ón cauze Ón
care, de asemenea, se invoca Ónc„lcarea dispozi˛iilor
constitu˛ionale referitoare la libertatea de exprimare. Œn
acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 139 din 10 martie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 350 din 25 aprilie 2005, ∫i Decizia nr. 346 din 28 iunie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 705 din 4 august 2005. Solu˛ia de respingere a
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, pronun˛at„ de Curte cu
acele prilejuri, precum ∫i considerentele care au
fundamentat-o sunt valabile ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t
nu au intervenit elemente noi care s„ determine
schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 289/30.III.2006

3

Pentru considerentele ar„tate, 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. 206 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de Victoria
Velniciuc Ón Dosarul nr. 5.114/2005 al Judec„toriei Craiova.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 februarie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 175
din 28 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 57
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Marinela Minc„
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. 57 din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„ de Constantin Cara∫ Ón Dosarul
nr. 5.268/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipse∫te autorul excep˛iei, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent refer„ Cur˛ii c„ autorul excep˛iei a
depus la dosarul cauzei un memoriu prin care solicit„
admiterea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, referindu-se la jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 decembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 5.268/2005, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 57 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Constantin Cara∫ Ón
dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ art. 57 din Codul de procedur„
penal„ Óncalc„ principiul impar˛ialit„˛ii justi˛iei, Óntruc‚t
informa˛iile la care se refer„ acesta trebuie s„ fie puse ∫i
la dispozi˛ia p„r˛ilor, nu numai a instan˛ei de judecat„.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t textele de lege criticate nu Óncalc„
prevederile constitu˛ionale invocate. Se arat„ c„ informa˛iile
la care se refer„ art. 57 din Codul de procedur„ penal„ au
un caracter secret nu numai Ón raport cu peti˛ionarul, ci ∫i

cu celelalte p„r˛i, care, de asemenea, nu au acces la
aceste documente, solicitate doar pentru l„murirea instan˛ei.
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 la jurispruden˛a Ón
materie a Cur˛ii Constitu˛ionale, 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), 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. 57 din Codul de procedur„ penal„, av‚nd urm„toarea
redactare: îPre∫edintele Cur˛ii Supreme de Justi˛ie cere,
pentru l„murirea instan˛ei, informa˛ii de la pre∫edintele instan˛ei
ierarhic superioare celei la care se afl„ cauza a c„rei
str„mutare se cere, comunic‚ndu-i totodat„ termenul fixat
pentru judecarea cererii de str„mutare.
C‚nd Curtea Suprem„ de Justi˛ie este instan˛a ierarhic
superioar„, informa˛iile se cer Ministerului Justi˛iei.
Œn cazul introducerii unei noi cereri de str„mutare cu privire
la aceea∫i cauz„, cererea de informa˛ii este facultativ„.“
Dispozi˛iile constitu˛ionale pretins Ónc„lcate sunt cuprinse
Ón art. 124 alin. (2), potrivit c„ruia îJusti˛ia este unic„,
impar˛ial„ ∫i egal„ pentru to˛i“.
Examin‚nd excep˛ia astfel cum a fost formulat„, Curtea
re˛ine c„ str„mutarea constituie o procedur„ special„ de
stabilire a competen˛ei teritoriale a instan˛ei de judecat„,
menit„ s„ asigure condi˛iile unui proces echitabil, inclusiv
sub aspectul judec„rii cauzei de o instan˛„ impar˛ial„.
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Astfel, faptele asupra c„rora este chemat„ s„ se pronun˛e
instan˛a competent„ s„ judece cererea de str„mutare nu
˛in de pricina Óns„∫i, ci de asigurarea condi˛iilor pe care le
implic„ normele procedurale, respectiv nep„rtinirea ∫i
obiectivitatea Ón solu˛ionarea cauzei. Œntruc‚t informa˛iile
ob˛inute Ón cadrul acestei proceduri nu privesc solu˛ionarea

Ón fond a procesului penal, faptul c„ nu sunt accesibile
p„r˛ilor nu este de natur„ s„ aduc„ atingere Ón nici un fel
drepturilor procesuale ale acestora ∫i, cu at‚t mai pu˛in,
principiului impar˛ialit„˛ii justi˛iei, c‚t„ vreme scopul solicit„rii
acestor informa˛ii este tocmai acela de a stabili dac„ Ón
cauz„ este asigurat„ ∫i aceast„ garan˛ie procedural„.

Pentru considerentele ar„tate, 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. 57 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„
de Constantin Cara∫ Ón Dosarul nr. 5.268/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 februarie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 262/2005 privind trecerea unor terenuri,
proprietate public„ a statului, din administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor Ón administrarea
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 262/2005
privind trecerea unor terenuri, proprietate public„ a statului,
din administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor Ón
administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 293 din 7 aprilie 2005, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ trecerea unor terenuri, proprietate
public„ a statului, identificate potrivit anexei nr. 1 ∫i planului
prev„zut Ón anexa nr. 2, care fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re, din administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale a
V„milor Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.“

2. Anexa la hot„r‚re devine anexa nr. 1.
3. Prima coloan„ a pozi˛iei a II-a îAlbi˛a“ din anexa nr. 1
va avea urm„torul cuprins:
îLocul unde este situat terenul care se transmite
Vama Albi˛a — satul R‚∫e∫ti, comuna Dr‚nceni, jude˛ul
Vaslui; terenul se afl„ Ón vama Albi˛a, pe sensul de intrare
Ón Rom‚nia, pe partea dreapt„, Ón zona platformei de
control a Companiei Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri
Na˛ionale din Rom‚nia, Ónainte de terminalul de marf„,
conform planului prev„zut Ón anexa nr. 2.“
4. Hot„r‚rea se completeaz„ cu anexa nr. 2 cuprinz‚nd
planul prev„zut Ón anexa la prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 338.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.405/2005
privind transmiterea unui teren, proprietate public„ a statului, din administrarea
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.405/2005
privind transmiterea unui teren, proprietate public„ a
statului, din administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor Ón
administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ transmiterea unui teren aflat Ón
proprietatea public„ a statului, situat Ón satul R‚∫e∫ti,
comuna Dr‚nceni, jude˛ul Vaslui, identificat potrivit anexei
nr. 1 ∫i planului prev„zut Ón anexa nr. 2, care fac parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din administrarea
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor Ón administrarea Autorit„˛ii

Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor.“
2. Anexa la hot„r‚re devine anexa nr. 1.
3. Prima coloan„ a anexei nr. 1 va avea urm„torul
cuprins:
îLocul unde este situat terenul
Vama Albi˛a — satul R‚∫e∫ti, comuna Dr‚nceni, jude˛ul
Vaslui; terenul se afl„ Ón vama Albi˛a, pe sensul de intrare
Ón Rom‚nia, pe partea dreapt„, Ón zona platformei de
control a Companiei Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri
Na˛ionale din Rom‚nia, Ónainte de terminalul de marf„,
conform planului prev„zut Ón anexa nr. 2.“
4. Hot„r‚rea se completeaz„ cu anexa nr. 2 cuprinz‚nd
planul prev„zut Ón anexa la prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 346.
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*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

ANEX√*)
(Anexa nr. 2
la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.405/2005)
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de s„n„tate a animalelor
ce afecteaz„ comer˛ul intracomunitar cu animale din speciile bovine ∫i suine
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 21.670 din 3 martie 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. 130/2006 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
problemele de s„n„tate a animalelor ce afecteaz„ comer˛ul
intracomunitar cu animale din speciile bovine ∫i suine,
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. — (1) La data intr„rii Ón vigoare a prezentului
ordin se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei
∫i p„durilor nr. 236/2002 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare privind problemele de s„n„tate a animalelor, ce
afecteaz„ comer˛ul Rom‚niei cu statele membre ale Uniunii
Europene cu animale din speciile bovine ∫i porcine,

publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 835
din 20 noiembrie 2002.
(2) De la data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
referirile f„cute la ordinul men˛ionat la alin. (1) se vor
considera ca fiind referiri la prezentul ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin constituie transpunerea
Directivei Consiliului 64/432/CEE privind problemele de
s„n„tate a animalelor ce afecteaz„ comer˛ul intracomunitar
cu animale din speciile bovine ∫i suine, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 121
din 29 iulie 1964, p. 1.977, a∫a cum a fost modificat„ ultima
dat„ de Regulamentul Consiliului nr. 1/2005, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 03
din 5 ianuarie 2005, p. 1.
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„.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Ion Agafi˛ei
Bucure∫ti, 13 martie 2006.
Nr. 61.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 289 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

MINISTERUL INTEGR√RII EUROPENE

ORDIN
privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare ∫i evaluare
a subprogramului îDezvoltarea ora∫elor prin stimularea activit„˛ilor Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii“
Av‚nd Ón vedere prevederile:
— Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional„ Ón Rom‚nia, cu modific„rile ulterioare;
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 322/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor ∫i fondurilor aferente subprogramului
îDezvoltarea ora∫elor prin stimularea activit„˛ilor Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii“, care se finan˛eaz„ de la bugetul de stat
prin bugetele Ministerului Integr„rii Europene pe anii 2003, 2004 ∫i 2005 Ón cadrul programelor regionale specifice, cu
modific„rile ulterioare;
— Ordinului ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 101/2003 privind aprobarea Procedurilor de implementare,
monitorizare ∫i evaluare a subprogramului îDezvoltarea ora∫elor prin stimularea activit„˛ilor Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii“,
cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 6 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Integr„rii Europene, cu modific„rile ulterioare,
ministrul integr„rii europene emite prezentul ordin.
Art. 1. — Procedurile de implementare, monitorizare ∫i
evaluare a subprogramului îDezvoltarea ora∫elor prin

stimularea activit„˛ilor Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii“,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei
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nr. 101/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 383 ∫i nr. 383 bis din 3 iunie 2003, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ conform
anexei care face parte integrant„ din prezentul ordin.
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Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — Direc˛ia implementare va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Bucure∫ti, 31 ianuarie 2006.
Nr. 82.
ANEX√

MODIFIC√RI

la Procedurile de implementare, monitorizare ∫i evaluare a subprogramului
îDezvoltarea ora∫elor prin stimularea activit„˛ilor Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii“,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 101/2003, cu modific„rile ulterioare
1. La subcapitolul 13.1 îContractul de finan˛are a
proiectului“, paragraful îTermene limit„“, dup„ liniu˛a a 3-a
se introduce o nou„ liniu˛„ cu urm„torul cuprins:
î— beneficiarii care au primit fonduri din bugetul
subprogramului, conform contractelor de finan˛are, ∫i care,
p‚n„ la data de 31 decembrie 2005, au fost Ón
imposibilitatea realiz„rii activit„˛ilor prev„zute Ón proiectul
respectiv, din motive determinate de cauze tehnicoeconomice, pot solicita prelungirea duratei de execu˛ie a
proiectului cu p‚n„ la 6 luni, modific‚ndu-se corespunz„tor
clauzele contractuale.“
2. La subcapitolul 17.1 îRaport„ri efectuate de c„tre
beneficiari“, dup„ litera C a primului paragraf se introduce
un nou paragraf cu urm„torul cuprins:
îBeneficiarii c„rora li s-a aprobat prelungirea duratei de
execu˛ie a proiectelor cu maximum 6 luni vor depune
raportul final p‚n„ la sf‚r∫itul acestei perioade.“
3. Punctul 6) din anexa nr. 1 îBugetul subprogramului“
la proceduri va avea urm„torul cuprins:
î6) Œn termen de 7 luni de la data finaliz„rii
subprogramului (31 decembrie 2005), Ministerul Integr„rii
Europene prezint„ Consiliului Na˛ional pentru Dezvoltare
Regional„ Raportul final privind rezultatele subprogramului.“
4. La anexa nr. 3 îGhidul solicitantului“ la proceduri, la
capitolul 12 îCondi˛iile de Óncheiere a contractelor“,
paragraful îTermene limit„“, dup„ liniu˛a a 3-a se
introduce o nou„ liniu˛„ cu urm„torul cuprins:

î— beneficiarii care au primit fonduri din bugetul
subprogramului, conform contractelor de finan˛are, ∫i care,
p‚n„ la data de 31 decembrie 2005, au fost Ón
imposibilitatea realiz„rii activit„˛ilor prev„zute Ón proiectul
respectiv, din motive determinate de cauze tehnicoeconomice, pot solicita prelungirea duratei de execu˛ie a
proiectului cu p‚n„ la 6 luni, modific‚ndu-se corespunz„tor
clauzele contractuale.“
5. Œn anexa B2 îRaportarea ∫i monitorizarea“ la anexa
nr. 8 la proceduri, la capitolul îRaportul beneficiarului“,
la îRaportul final al Beneficiarului“ se introduce alineatul 2
cu urm„torul cuprins:
îBeneficiarii care p‚n„ la data de 31 decembrie 2005
au fost Ón imposibilitatea realiz„rii activit„˛ilor prev„zute Ón
proiect ∫i c„rora li s-a aprobat prelungirea duratei de
execu˛ie cu maximum 6 luni vor depune rapoartele finale
p‚n„ la sf‚r∫itul acestei perioade.“
6. Œn anexa B2 îRaportarea ∫i monitorizarea“ la anexa
nr. 8 la proceduri, ultimul paragraf al capitolului îRaportul
beneficiarului“ va avea urm„torul cuprins:
îProiectele vor fi monitorizate Ón perioada de valabilitate
a contractelor de finan˛are, respectiv timp de 5 ani de la
data finaliz„rii execu˛iei acestora.“
7. Œn anexa J îFi∫„ monitorizare contract“ la anexa
nr. 19 la proceduri, la sec˛iunea B îDesf„∫urarea
proiectului“, pozi˛ia a 5-a va avea urm„torul cuprins:
îProiect finalizat la data de: (data rezultat„ dup„
prelungirea cu 6 luni a duratei de execu˛ie a proiectului).“

MINISTERUL INTEGR√RII EUROPENE

ORDIN
privind modificarea Procedurilor privind implementarea subprogramului
îInvesti˛ii Ón servicii sociale“
Av‚nd Ón vedere prevederile:
— Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regional„ Ón Rom‚nia, cu modific„rile ulterioare;
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 93/2003 privind aprobarea structurii, indicatorilor ∫i fondurilor aferente subprogramului
îInvesti˛ii Ón servicii sociale“, care se finan˛eaz„ de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Integr„rii Europene pe anii
2003, 2004 ∫i 2005 Ón cadrul programelor regionale specifice, cu modific„rile ulterioare;
— Ordinului ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 39/2003 pentru aprobarea Procedurilor privind implementarea
subprogramului îInvesti˛ii Ón servicii sociale“, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 6 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Integr„rii Europene, cu modific„rile ulterioare,
ministrul integr„rii europene emite prezentul ordin.
Art. 1. — Procedurile privind implementarea subprogramului îInvesti˛ii Ón servicii sociale“, aprobate prin Ordinul

ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 39/2003, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 169 din
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18 martie 2003, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ conform anexei care face parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — Direc˛ia implementare va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Bucure∫ti, 31 ianuarie 2006.
Nr. 83.
ANEX√

MODIFIC√RI

la Procedurile privind implementarea subprogramului îInvesti˛ii Ón servicii sociale“,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 39/2003, cu modific„rile ulterioare
1. La subcapitolul 12.1 îContractul de finan˛are
nerambursabil„ a proiectului“ se introduce un nou
paragraf cu urm„torul cuprins:
îBeneficiarii care au primit fonduri din bugetul
subprogramului, conform contractelor de finan˛are
nerambursabil„, ∫i care, p‚n„ la data de 31 decembrie
2005, au fost Ón imposibilitatea realiz„rii activit„˛ilor
prev„zute Ón proiectul respectiv, din motive determinate de
cauze tehnico-economice, pot solicita prelungirea duratei de
execu˛ie a proiectului cu p‚n„ la 6 luni, modific‚ndu-se
corespunz„tor clauzele contractuale.“
2. La subcapitolul 16.1 îRaport„ri efectuate de c„tre
beneficiar“ se introduce un nou paragraf cu urm„torul
cuprins:

îBeneficiarii c„rora li s-a aprobat prelungirea duratei de
execu˛ie a proiectelor cu maximum 6 luni vor depune
raportul final p‚n„ la sf‚r∫itul acestei perioade.“
3. Paragraful de la subcapitolul 16.3 îRaport„ri
efectuate de Ministerul Integr„rii Europene“ va avea
urm„torul cuprins:
îŒn termen de 7 luni de la data finaliz„rii subprogramului
(31 decembrie 2005), Ministerul Integr„rii Europene prezint„
Consiliului Na˛ional pentru Dezvoltare Regional„ ∫i
Guvernului Rom‚niei Raportul final privind implementarea
subprogramului.“

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvolt„rii
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii prin fonduri Ón limita sumelor pl„tite pentru profitul brut reinvestit,
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii
∫i Coopera˛ie nr. 64/2006
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 26
∫i 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. I. — Procedura de implementare a Programului
pentru sprijinirea dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
prin fonduri Ón limita sumelor pl„tite pentru profitul brut
reinvestit, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie
nr. 64/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 212 din 8 martie 2006, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Alineatul (4) al punctului 3 va avea urm„torul cuprins:

î(4) Societ„˛ile comerciale care Ón ultimii 3 ani au
beneficiat de ajutoare de stat Ón valoare total„ mai mare
de 400 mii lei (RON), cumulat, nu beneficiaz„ de
prevederile acestui program.“
2. Alineatul (1) al subpunctului 5.1 va avea urm„torul
cuprins:
î5.1. (1) Prin Program se aloc„ 16% din sumele
cheltuite Ón anul 2005 din profit pentru achizi˛ionarea de
active corporale ∫i necorporale prev„zute la pct. 4,
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facturate dup„ 1 ianuarie 2005, achitate ∫i puse Ón
func˛iune p‚n„ la 31 decembrie 2005.
Exemple de calcul: A. Œn anul 2005 agentul economic a
achizi˛ionat prin profit un echipament tehnologic Ón valoare
de 20 mii lei (RON); prin program se aloc„ 20 mii lei
(RON) x 16% = 3,2 mii lei (RON); sumele astfel calculate
nu trebuie s„ dep„∫easc„ impozitul pe profit datorat ∫i
pl„tit, aferent anului 2005;
B. Œn anul 2005 un agent economic a achizi˛ionat un
echipament tehnologic Ón valoare de 100 mii lei (RON) —
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60 mii lei (RON) din credit ∫i 40 mii lei (RON) din profit;
prin program se aloc„ 40 mii lei (RON) x 16% = 6,4 mii
lei (RON); sumele astfel calculate nu trebuie s„
dep„∫easc„ impozitul pe profit datorat ∫i pl„tit, aferent
anului 2005.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei,

Partea I, ∫i va intra Ón vigoare de la

data public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici

Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 101.

MINISTERUL COMUNICAﬁIILOR ™I TEHNOLOGIEI INFORMAﬁIEI

ORDIN
privind aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006
al Institutului Na˛ional de Studii ∫i Cercet„ri pentru Comunica˛ii — I.N.S.C.C. Bucure∫ti
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 24 din Ordonan˛a Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i
dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalit„˛ii de aprobare a bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ale
institutelor na˛ionale de cercetare-dezvoltare,
ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2006 al Institutului Na˛ional de Studii ∫i Cercet„ri
pentru Comunica˛ii — I.N.S.C.C. Bucure∫ti, aflat Ón
coordonarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei, potrivit anexei*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Cheltuielile totale aferente veniturilor Ónscrise
Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli prev„zut la art. 1
reprezint„ limite maxime care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón
cazuri bine justificate ∫i numai cu aprobarea Ministerului
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei ∫i cu avizul

Ministerului Finan˛elor Publice ∫i al Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage r„spunderea contraven˛ional„ Ón condi˛iile legii.
Art. 4. — Direc˛ia economic„, resurse umane ∫i
administrativ„ din cadrul Ministerului Comunica˛iilor ∫i
Tehnologiei Informa˛iei ∫i Institutul Na˛ional de Studii ∫i
Cercet„ri pentru Comunica˛ii — I.N.S.C.C. Bucure∫ti vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 131.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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