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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 497
din 8 iunie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 14 lit. c) ∫i art. 26 alin. (2)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre˛ioase,
aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Gabriela Dragomirescu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 14 lit. c) ∫i art. 26 alin. (2) 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 Silvia Adriana
Juvara ∫i Mircea Casassovici Ón Dosarul nr. 22.653/2/2005
(nr. vechi 2.362/2005) al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia
a IV-a civil„.
Dezbaterile au avut loc Ón ∫edin˛a public„ din 30 mai
2006 ∫i au fost consemnate Ón Óncheierea de la acea dat„,
cÓnd Curtea, av‚nd nevoie de timp pentru a delibera, a
am‚nat pronun˛area la 6 iunie 2006 ∫i apoi, av‚nd Ón
vedere imposibilitatea Óntrunirii completului, pentru data de
8 iunie 2006.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 2 februarie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 22.653/2/2005 (nr. vechi 2.362/2005), Curtea de
Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 14 lit. c) ∫i art. 26 alin. (2) 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 a fost ridicat„ de Silvia Adriana
Juvara ∫i Mircea Casassovici Ón cadrul recursului prin care
se solicit„ modificarea Ón parte a unei sentin˛e civile, Ón
sensul oblig„rii B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei la plata
contravalorii bijuteriilor ∫i monedelor confiscate abuziv.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se sus˛in
urm„toarele:
— art. 14 lit. c) din ordonan˛„ instituie monopolul
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor asupra
efectu„rii expertizelor judiciare privind metale ∫i pietre
pre˛ioase, ceea ce Óncalc„ art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie,
referitor la garantarea unui proces echitabil, îÓn sensul
c„ reclamantul Óntr-un proces de revendicare a unor
obiecte de aur, care dore∫te s„ evalueze desp„gubirile, nu
poate s„ beneficieze de un expert independent, persoan„
privat„, ci este obligat s„ apeleze la o singur„ institu˛ie ∫i
aceea de stat“. Mai mult, aceast„ institu˛ie nu î˛ine seama
de necesitatea stabilirii valorii reale a obiectelor

expertizate“, ci calculeaz„ doar îvaloarea gramului de aur
fin, dup„ singurul criteriu al cantit„˛ii“. Consider„ c„ este
Ónc„lcat ∫i art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie, privind principiul
egalit„˛ii p„r˛ilor Ón fa˛a legii, Óntruc‚t Ón proces statul este
reprezentat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, a∫adar înu un
expert impar˛ial“. Acela∫i principiu este Ónc„lcat ∫i prin
faptul c„ Ministerul Finan˛elor Publice, care este persoan„
interesat„, fiind pl„titorul desp„gubirilor, precum ∫i Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei stabilesc normele interne de
func˛ionare a Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor ∫i tarifele practicate de aceasta;
— art. 26 alin. (2) din ordonan˛„, potrivit c„ruia pentru
metalele ∫i pietrele pre˛ioase preluate abuziv, care nu se
mai reg„sesc Ón natur„, se acord„ desp„gubiri Ón limitele
∫i condi˛iile stabilite prin normele de aplicare a ordonan˛ei,
emise de Ministerul Finan˛elor Publice ∫i de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei, este contrar, Ón ordinea invoc„rii lor,
art. 108 alin. (2), art. 115 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 44 alin. (1)
teza Ónt‚i din Constitu˛ie. Astfel, Ónc„lcarea art. 108 alin. (2)
const„ Ón aceea c„, îpermi˛‚nd Guvernului s„ legifereze Ón
domeniu, prin stabilirea «condi˛iilor ∫i limitelor»
desp„gubirilor“, Parlamentul îa f„cut posibil„ adoptarea unor
norme metodologice care nu se limiteaz„ la organizarea
execut„rii legii, ci legifereaz„ ele Ónsele“. Art. 115 alin. (1)
∫i (2) este Ónc„lcat, Óntruc‚t îs-a dat, Ón mod efectiv, dar Ón
afara procedurii constitu˛ionale, «delegare legislativ„»
Guvernului de a legifera pe cale de hot„r‚re (nu de
ordonan˛„!)“ condi˛iile ∫i limitele desp„gubirii. Art. 44 din
Constitu˛ie, care garanteaz„ dreptul de proprietate ∫i dreptul
la just„ desp„gubire Ón cazul exproprierilor, a fost Ónc„lcat
pentru c„ îÓn cazul obiectelor din metale pre˛ioase, c‚nd
acestea au valoare numismatic„ sau artistic„, nu exist„ nici
o justificare rezonabil„ pentru acordarea de desp„gubiri
exclusiv «la gramaj», deoarece acestea risc„ s„ fie mult
inferioare valorii reale a obiectelor“.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„ este
neÓntemeiat„. Astfel, se arat„ c„ prevederile art. 14 din
ordonan˛„ nu contravin art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie,
Óntruc‚t îefectuarea expertizelor de c„tre Autoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor creeaz„
premisele respect„rii egalit„˛ii tuturor cet„˛enilor“, iar faptul
c„ aceasta este autoritate de stat nu aduce atingere
îobiectivit„˛ii expertizelor ∫i nici nu afecteaz„ dreptul la un
proces echitabil“. NeÓntemeiat„ este ∫i sus˛inerea privind
Ónc„lcarea art. 44 din Constitu˛ie, Óntruc‚t legiuitorul a
prev„zut c„ se acord„ desp„gubiri doar Ón situa˛ia
inexisten˛ei Ón natur„ a obiectelor din metale sau din pietre
pre˛ioase ∫i Ón leg„tur„ cu care o eventual„ expertizare
pentru stabilirea valorii artistice sau numismatice s-ar putea
efectua numai ipotetic, cu posibilitatea unor evalu„ri
eronate, subiective ∫i f„r„ suport material.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
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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
ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a art. 14 lit. c) ∫i art. 26 alin. (2) din ordonan˛a criticat„
este neÓntemeiat„, sens Ón care invoc„ jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale referitoare la Ón˛elesul no˛iunii de îorganizare
a legii“ din cuprinsul art. 108 alin. (2) din Constitu˛ie,
precum ∫i respectarea celorlalte dispozi˛ii din Constitu˛ie
invocate ca fiind Ónc„lcate.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile de lege
criticate sunt constitu˛ionale. Œn acest sens arat„ c„ art. 14
lit. d) din ordonan˛a de urgen˛„ criticat„ nu contravine
art. 16 ∫i 21 din Constitu˛ie, el aplic‚ndu-se îtuturor
persoanelor aflate Ón situa˛ia reglementat„ de ipoteza
normei juridice, f„r„ a institui privilegii sau discrimin„ri pe
considerente arbitrare“, cu respectarea judec„rii cauzei
Óntr-un termen rezonabil. Consider„ c„ nici art. 26 alin. (2)
nu este contrar prevederilor constitu˛ionale invocate ca fiind
Ónc„lcate.
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 reprezentantului Ministerului
Public, dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ 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,
potrivit Óncheierii de sesizare a Cur˛ii, prevederile art. 14
lit. d) ∫i art. 26 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre˛ioase,
aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 77 din 29 ianuarie 2004. Autorul excep˛iei a invocat,
prin notele scrise formulate Ón sus˛inerea acesteia,
neconstitu˛ionalitatea îart. 14 lit. d)“, de∫i at‚t cauza Ón
care excep˛ia a fost ridicat„, c‚t ∫i textul de lege redat ∫i
motiv„rile formulate privesc îlit. c)“ din ordonan˛„, astfel c„
aceste din urm„ dispozi˛ii urmeaz„ a fi supuse controlului
Cur˛ii Constitu˛ionale.
Textele de lege criticate au urm„torul cuprins:
— Art. 14 lit. c): îŒn desf„∫urarea activit„˛ii sale
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor este
singura institu˛ie Ón m„sur„ ca, pe teritoriul Rom‚niei: [...] c) s„
efectueze expertize ale metalelor pre˛ioase ∫i ale pietrelor
pre˛ioase, dispuse de instan˛ele de judecat„ ∫i de notariatele
publice, la solicitarea organelor de urm„rire penal„, a
organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor
legal confiscate sau intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„
a statului, precum ∫i la cererea persoanelor fizice ∫i juridice;“,
— Art. 26 alin. (2): îŒn cazul obiectelor din metale
pre˛ioase, aliaje ale acestora ∫i pietre pre˛ioase preluate
abuziv, care nu se mai reg„sesc fizic, fiind topite sau
valorificate, se vor acorda desp„gubiri Ón condi˛iile ∫i Ón limitele
stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, emise de Ministerul Finan˛elor Publice ∫i de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei.“
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Dispozi˛iile constitu˛ionale invocate ca fiind Ónc„lcate
sunt: art. 16 alin. (1) privind egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a
legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„
discrimin„ri, art. 21 alin. (3) privind dreptul p„r˛ilor la un
proces echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen
rezonabil, art. 108 alin. (2) care prevede c„ hot„r‚rile
Guvernului se emit pentru organizarea execut„rii legilor,
art. 115 alin. (1) ∫i (2) referitoare la delegarea legislativ„ ∫i
art. 44 privind dreptul de proprietate privat„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
I. Œn leg„tur„ cu prevederile art. 14 lit. c) din ordonan˛a
de urgen˛„ criticat„, autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
sus˛ine c„ prin acestea se instituie monopolul Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor asupra efectu„rii
expertizelor judiciare privind metale ∫i pietre pre˛ioase; nu se
î˛ine seama de necesitatea stabilirii valorii reale a obiectelor
expertizate“, ci se calculeaz„ doar îvaloarea gramului de aur
fin, dup„ singurul criteriu al cantit„˛ii“. Se consider„ c„ astfel
sunt Ónc„lcate prevederile constitu˛ionale ale: art. 21 alin. (3)
referitoare la dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil, îÓn sensul
c„ reclamantul Óntr-un proces de revendicare a unor obiecte
de aur, care dore∫te s„ evalueze desp„gubirile, nu poate s„
beneficieze de un expert independent, persoan„ privat„, ci
este obligat s„ apeleze la o singur„ institu˛ie ∫i aceea de
stat“; ale art. 16 alin. (1) privind principiul egalit„˛ii p„r˛ilor Ón
fa˛a legii, Óntruc‚t Ón proces statul este reprezentat de Banca
Na˛ional„ a Rom‚nei, îdeci nu un expert impar˛ial“, balan˛a
fiind îÓnclinat„ dintru Ónceput Ón favoarea statului“, precum ∫i
prin faptul c„ Ministerul Finan˛elor Publice, care este
persoan„ interesat„, fiind pl„titorul desp„gubirilor, ∫i Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei stabilesc normele metodologice de
aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000.
Cu privire la invocarea Ónc„lc„rii art. 21 alin. (3) din
Constitu˛ie, potrivit c„ruia îP„r˛ile au dreptul la un proces
echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil“,
urmeaz„ a se constata c„ dreptul la un proces echitabil, Ón
sensul jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, care este Ón
concordan˛„ cu jurispruden˛a Cur˛ii Europene a Drepturilor
Omului, presupune dreptul oric„rei persoane de a se adresa
unui tribunal pentru ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i
intereselor sale legitime. Or, art. 14 lit. c) din ordonan˛„ nu
cuprinde nicio dispozi˛ie din care s„ rezulte Ónc„lcarea acestui
drept. Œn realitate, criticile formulate Ón motivarea acestei
sus˛ineri reflect„ nemul˛umirea autorului excep˛iei de a nu
putea s„ se adreseze unui expert independent, impar˛ial, Ón
vederea evalu„rii obiectelor de aur pentru care trebuie s„
primeasc„ desp„gubiri. Prevederea din textul de lege criticat,
potrivit c„reia singura institu˛ie Ón m„sur„ s„ efectueze
expertize ale metalelor pre˛ioase ∫i ale pietrelor pre˛ioase pe
teritoriul Rom‚niei este Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor, reprezint„ op˛iunea legiuitorului Ón materie ∫i
nu poate fi cenzurat„ de Curtea Constitu˛ional„.
Art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie, invocat, de asemenea,
ca fiind Ónc„lcat, dispune cu privire la egalitatea cet„˛enilor
î[...] Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„
discrimin„ri“. Efectuarea expertizelor asupra metalelor
pre˛ioase ∫i ale pietrelor pre˛ioase de c„tre Autoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor nu contravine
principiului constitu˛ional al egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii,
aceasta Óndeplinindu-∫i atribu˛iile cu respectarea legii ∫i Ón
acela∫i mod pentru toate persoanele interesate, iar faptul
c„ aceast„ autoritate este îde stat“ nu aduce nicio atingere
obiectivit„˛ii expertizelor.
II. Œn leg„tur„ cu art. 26 alin. (2) din ordonan˛„, care
dispune c„ desp„gubirile pentru obiectele din metale
pre˛ioase, aliaje ale acestora ∫i pietre pre˛ioase preluate
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abuziv, care nu se mai reg„sesc fizic, se acord„ Ón
condi˛iile ∫i Ón limitele stabilite prin normele de aplicare a
ordonan˛ei, emise de Ministerul Finan˛elor Publice ∫i de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, se sus˛ine c„ este contrar
prevederilor constitu˛ionale ale: art. 108 alin. (2), Óntruc‚t,
îpermi˛‚nd Guvernului s„ legifereze Ón domeniu, prin
stabilirea «condi˛iilor ∫i limitelor» desp„gubirilor“,
Parlamentul îa f„cut posibil„ adoptarea unor norme
metodologice care nu se limiteaz„ la organizarea execut„rii
legii, ci legifereaz„ ele Ónsele“; art. 115 alin. (1) ∫i (2), prin
aceea c„ îs-a dat, Ón mod efectiv, dar Ón afara procedurii
constitu˛ionale, «delegare legislativ„» Guvernului de a
legifera pe cale de hot„r‚re (nu de ordonan˛„!)“ condi˛iile
∫i limitele desp„gubirii; art. 44, pentru c„ îÓn cazul
obiectelor din metale pre˛ioase, c‚nd acestea au valoare
numismatic„ sau artistic„, nu exist„ nicio justificare
rezonabil„ pentru acordarea de desp„gubiri exclusiv «la
gramaj», deoarece acestea risc„ s„ fie mult inferioare
valorii reale a obiectelor“.
Cu privire la prevederile art. 108 alin. (2) din
Constitu˛ie, potrivit c„rora hot„r‚rile de Guvern se emit
pentru organizarea execut„rii legilor, Curtea Constitu˛ional„
a statuat, de principiu, Ón jurispruden˛a sa, c„ Ón˛elesul
no˛iunii de «organizarea execut„rii legilor“ din cuprinsul
acestei norme constitu˛ionale îare un sens mai larg dec‚t
cea privind aplicarea legii, ∫i anume prin hot„r‚ri ale
Guvernului pot fi dispuse m„suri organizatorice, financiare,
institu˛ionale sau sanc˛ionatorii Ón vederea stabilirii cadrului
necesar pentru ducerea la Óndeplinire a dispozi˛iilor legii“.
Ca atare, Ón prezenta cauz„, Curtea constat„ c„, prin
dispozi˛iile art. 26 alin. (2) din ordonan˛a de urgen˛„
criticat„, legiuitorul nu a reglementat îcondi˛iile ∫i limitele“
pentru acordarea desp„gubirilor Ón cazul obiectelor din
metale pre˛ioase, aliaje ale acestora ∫i pietre pre˛ioase
preluate abuziv, care nu se mai reg„sesc fizic, ci a stabilit
aceast„ competen˛„ pentru Guvern, Ón concordan˛„ cu
dispozi˛iile art. 108 alin. (2) din Constitu˛ie. Or, prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.344 din 18 noiembrie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 838
din 25 noiembrie 2003, au fost aprobate Normele
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor
pre˛ioase ∫i pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
Prin aceste norme a fost reglementat„ procedura privind
restituirea de c„tre Banca Na˛ional„ a Rom‚niei a
metalelor pre˛ioase, a aliajelor acestora ∫i pietrelor

pre˛ioase preluate abuziv Ón perioada 1946-1990 ∫i
procedura privind plata c„tre cei Óndrept„˛i˛i a
desp„gubirilor acordate de c„tre instan˛ele de judecat„
competente, Ón cazul Ón care obiectele din metale
pre˛ioase, aliajele acestora ∫i pietrele pre˛ioase, preluate
abuziv Ón perioada de dup„ anul 1946 ∫i p‚n„ Ón
anul 1990, nu se mai reg„sesc fizic.
Sub acest aspect, Curtea constat„ c„, prin art. 39
alin. (2) din anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.344/2003,
se stabile∫te c„ pentru obiectele din metale pre˛ioase,
aliajele acestora ∫i pietre pre˛ioase, confiscate abuziv Ón
perioada de dup„ anul 1946 ∫i p‚n„ Ón anul 1990, care nu
se mai reg„sesc fizic Ón gestiunea de specialitate din
cadrul Sucursalei municipiului Bucure∫ti a B„ncii Na˛ionale
a Rom‚niei, î[...] urmeaz„ a se pl„ti persoanelor Óndrept„˛ite,
Ón baza hot„r‚rilor judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile,
Ónvestite cu formul„ executorie, contravaloarea metalului
pre˛ios fin con˛inut Ón respectivele obiecte, calculat„ la pre˛ul
practicat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei la data pl„˛ii“. Œn
acelea∫i condi˛ii, conform alin. (3) al aceluia∫i articol din
normele metodologice, pentru pietrele pre˛ioase libere sau
montate Ón bijuterii, urmeaz„ a se pl„ti persoanelor
Óndrept„˛ite î[...] contravaloarea acestora, calculat„ potrivit
pre˛ului de eviden˛„ al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei la data
pl„˛ii“.
Textul de lege criticat nu Óncalc„ nici prevederile art. 115
alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, Óntruc‚t nu ne g„sim Ón
prezen˛a unei deleg„ri legislative Ón sensul dispozi˛iilor
constitu˛ionale invocate, dreptul de acordare a desp„gubirilor
prev„zute de textul legal Ón discu˛ie fiind stabilit la nivel de
lege, condi˛iile ∫i limitele desp„gubirilor urm‚nd s„ fie stabilite
prin hot„r‚re a Guvernului emis„ pentru organizarea
execut„rii legii potrivit art. 108 alin. (2) din Constitu˛ie.
Pentru argumentele Ónf„˛i∫ate nu poate fi re˛inut„ nici
sus˛inerea potrivit c„reia art. 44 din Constitu˛ie, care
consacr„ garantarea dreptului de proprietate privat„, este
Ónc„lcat Ón cazul obiectelor din metale pre˛ioase, c‚nd
acestea au valoare numismatic„ sau artistic„, Óntruc‚t înu
exist„ nicio justificare rezonabil„ pentru acordarea de
desp„gubiri exclusiv «la gramaj», deoarece acestea risc„
s„ fie mult inferioare valorii reale a obiectelor“. Mai mult,
Curtea constat„ c„ textul de lege criticat, care prevede
acordarea de desp„gubiri pentru obiectele din metale
pre˛ioase, aliaje ale acestora ∫i pietre pre˛ioase preluate
abuziv, care nu se mai reg„sesc fizic, semnific„ chiar
aplicarea prevederilor constitu˛ionale invocate ca fiind
Ónc„lcate.

Fa˛„ de cele de 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, cu majoritate de voturi,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 14 lit. c) ∫i art. 26 alin. (2) 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 Silvia Adriana Juvara ∫i Mircea Casassovici Ón Dosarul nr. 22.653/2/2005 (nr. vechi 2.362/2005) al Cur˛ii de
Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 8 iunie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru Ónl„turarea unor efecte ale calamit„˛ilor naturale
produse Ón jude˛ele Bistri˛a-N„s„ud ∫i Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 3.942 mii lei
(RON) din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor
locale ale unor unit„˛i administrativ-teritoriale din
jude˛ele Bistri˛a-N„s„ud ∫i Suceava, pentru Ónl„turarea
unor efecte ale calamit„˛ilor naturale, respectiv
decolmatarea, degajarea de materialul lemnos, aluviuni
∫i alte materiale antrenate de viituri, a zonelor afectate,
potrivit anexei care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare prev„zute
la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de 3.942 mii lei (RON)
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006.
Art. 3. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare a sumei prev„zute la art. 1, Ón
conformitate cu dispozi˛iile legale.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 872.
ANEX√
REPARTIZAREA

sumelor ce se aloc„ bugetelor locale ale unor unit„˛i administrativ-teritoriale din jude˛ele Bistri˛a-N„s„ud ∫i Suceava
pentru Ónl„turarea unor efecte ale calamit„˛ilor naturale, respectiv decolmatarea, degajarea de materialul lemnos,
aluviuni ∫i alte materiale antrenate de viituri, a zonelor afectate
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jude˛ul/unitatea administrativ-teritorial„

Jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
Comuna C„ianu Mic
Comuna Spermezeu
Comuna T‚rli∫ua
Comuna Zagra
Jude˛ul Suceava
Municipiul F„lticeni
Ora∫ul Solca
Ora∫ul Vicovu de Sus
Comuna Arbore
Comuna B„l„ceana
Comuna Boto∫ana
Comuna Cacica
Comuna Com„ne∫ti
Comuna Cornu Luncii
Comuna G„l„ne∫ti
Comuna Gr„nice∫ti

Suma alocat„
— mii lei (RON) —

2.950
15
50
2.835
50
992
50
30
5
267
5
50
50
5
5
5
100

Nr.
crt.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Suma alocat„
Jude˛ul/unitatea administrativ-teritorial„

Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

Horodnic de Jos
Horodnic de Sus
Iacobeni
Iaslov„˛
Marginea
M„n„stirea Humorului
P‚rte∫tii de Jos
Sucevi˛a
Todire∫ti
Ulma
Vicovu de Jos
Voitinel
Volov„˛
TOTAL:

— mii lei (RON) —

5
20
20
30
95
50
20
20
20
10
10
100
20
3.942
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru Ónl„turarea unor efecte ale calamit„˛ilor naturale
produse Ón jude˛ul Ilfov
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 3.000 mii lei (RON)
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut
Ón bugetul de stat pe anul 2006, bugetului local al comunei
Cornetu, jude˛ul Ilfov, pentru Ónl„turarea efectelor
calamit„˛ilor naturale produse Ón acest an, Ón vederea
finan˛„rii unor lucr„ri urgente de refacere a infrastructurii.
Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare prev„zute
la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de 3.000 mii lei (RON)
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului din Fondul de

rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006.
Art. 3. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 873.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Maramure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei (RON),
pentru jude˛ul Maramure∫, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul
de stat pe anul 2006, ∫i alocarea acesteia bugetului
local al municipiului Baia Mare pentru finan˛area

lucr„rilor de zidire a Catedralei Ortodoxe Episcopale
îSf‚nta Treime“.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 874.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 766/2006 privind alocarea
unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat
pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ∫i de capital ale autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 766/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul
de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli
curente ∫i de capital ale autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 528 din 19 iunie 2006, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

1. La coloana a doua îUnitatea administrativteritorial„“, pozi˛ia nr. 6 va avea urm„torul cuprins:
îBugetul local al municipiului Miercurea-Ciuc, jude˛ul
Harghita“.
2. La coloana a doua îUnitatea administrativteritorial„“, pozi˛ia nr. 7 va avea urm„torul cuprins:
îBugetul local al comunei Ghelari, jude˛ul Hunedoara“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 875.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ∫i de capital
ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 20.604 mii lei (RON), din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, potrivit anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
finan˛area unor cheltuieli curente ∫i de capital ale

autorit„˛ilor administra˛iei publice locale.
Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 876.
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ANEX√*)

REPARTIZAREA
sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru
asigurarea unor cheltuieli curente ∫i de capital ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unor ajutoare de urgen˛„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ acordarea unor ajutoare de
urgen˛„ Ón cuantum de 150 lei (RON) pentru fiecare
persoan„ din familiile care au fost evacuate din propriile
locuin˛e Ón urma inunda˛iilor ∫i fenomenelor meteorologice
periculoase care s-au produs Ón luna iunie 2006 Ón jude˛ele
Constan˛a ∫i Suceava.
Art. 2. — Se aprob„ acordarea unor ajutoare de
urgen˛„ Ón cuantum de 3.000 lei (RON) pentru fiecare
persoan„ decedat„ din familiile afectate de inunda˛iile ∫i
fenomenele meteorologice periculoase care au avut loc Ón
luna iunie 2006 Ón jude˛ele Constan˛a ∫i Suceava.
Art. 3. — (1) Sumele acordate cu titlu de ajutoare de
urgen˛„, potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri, se

stabilesc prin anchete sociale efectuate de direc˛iile de
munc„, solidaritate social„ ∫i familie din jude˛ele
prev„zute la art. 1 ∫i 2.
(2) Ajutoarele prev„zute la art. 1 ∫i 2 se suport„ din
creditele bugetare aprobate cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe
anul 2006.
Art. 4. — Ajutoarele de urgen˛„ se acord„ Ón baza
aprob„rii ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei pe
m„sur„ ce sunt primite anchetele sociale efectuate de c„tre
direc˛iile de munc„, solidaritate social„ ∫i familie din
jude˛ele Constan˛a ∫i Suceava.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 877.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind anularea constituirii parcului industrial îParc turistic ∫i de agrement Snagov“, aprobat„
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.560/2004
Av‚nd Ón vedere:
— prevederile art. 10 coroborate cu cele ale art. 12 din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea ∫i
func˛ionarea parcurilor industriale, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 490/2002, cu modific„rile ulterioare;
— constat„rile ∫i propunerile formulate de Autoritatea de control a Guvernului din cadrul Cancelariei PrimuluiMinistru, Ón urma controlului realizat Ón cursul lunii martie 2006, care a eviden˛iat c„ Ón zona parcului industrial îParc
turistic ∫i de agrement Snagov“ nu s-a desf„∫urat niciun fel de activitate de la data de 5 octombrie 2004 ∫i p‚n„ Ón
prezent;
— faptul c„ Ón urma analizei propunerilor formulate de Autoritatea de control a Guvernului, Guvernul, Ón ∫edin˛a
din data de 22 martie 2006, a decis anularea constituirii parcului industrial îParc turistic ∫i de agrement Snagov“;
— faptul c„, la data de 27 martie 2006, Asocierea dintre Societatea Comercial„ îDracula Park“ — S.A. ∫i Regia
Autonom„ îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ a fost Ón∫tiin˛at„ Ón scris, Ón conformitate cu prevederile art. 10
alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/2001, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 490/2002, cu modific„rile
ulterioare, prin Adresa comun„ a Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor nr. 7.000 din 23 martie 2006 ∫i a Secretariatului
General al Guvernului nr. 20/3.352/MAV din 22 martie 2006, despre decizia Guvernului de anulare a constituirii parcului
industrial îParc turistic ∫i de agrement Snagov“,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se anuleaz„ constituirea parcului industrial
îParc turistic ∫i de agrement Snagov“, pe terenul

Complexului agrozootehnic Vl„sia, situat Ón localitatea
Snagov, jude˛ul Ilfov.
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Art. 2. — (1) Se constat„ Óncetarea dreptului de
folosin˛„ al Societ„˛ii Comerciale îParcul turistic ∫i de
agrement Snagov“ — S.A. asupra terenului Ón suprafa˛„ de
457,89 ha aferent obiectivului prev„zut la art. 1.
(2) Imobilul prev„zut la alin. (1) este ∫i r„m‚ne Ón
domeniul privat al statului ∫i Ón administrarea Regiei
Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“,
care exercit„ toate drepturile ∫i este ˛inut„ de toate
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obliga˛iile prev„zute de lege pentru de˛in„torul acestei
calit„˛i.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.560/2004 privind
aprobarea constituirii parcului industrial îParcul turistic ∫i de
agrement Snagov“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 878.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea la Bucure∫ti a Sesiunii Comitetului mixt CEFTA, Ón data de 11 iulie 2006,
∫i a Reuniunii preg„titoare la nivel de exper˛i din ˛„rile CEFTA, Ón data de 10 iulie 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ organizarea la Bucure∫ti a Sesiunii
Comitetului mixt CEFTA, Ón data de 11 iulie 2006, ∫i a
Reuniunii preg„titoare la nivel de exper˛i din ˛„rile CEFTA,
Ón data de 10 iulie 2006.
Art. 2. — (1) Cheltuielile aferente organiz„rii reuniunilor
prev„zute la art. 1, Ón sum„ de 22.000 lei (RON), se
suport„ din bugetul aprobat Ministerului Economiei ∫i

Comer˛ului pe anul 2006, de la capitolul 80.01 îAc˛iuni
generale economice, comerciale ∫i de munc„“, titlul 20
îBunuri ∫i servicii“, pe baz„ de documente justificative, cu
respectarea prevederilor legale.
(2) Devizele estimative ale cheltuielilor pentru ac˛iunile
men˛ionate la art. 1 sunt prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2*)
care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul delegat pentru comer˛,
Iuliu Winkler
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 879.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 1

DEVIZ ESTIMATIV

Sesiunea Comitetului mixt CEFTA, Bucure∫ti, 11 iulie 2006
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ANEXA Nr. 2

DEVIZ ESTIMATIV

Reuniune preg„titoare la nivel de exper˛i din ˛„rile CEFTA, Bucure∫ti, 10 iulie 2006

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru completarea art. 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 640/2005 privind organizarea
de c„tre Rom‚nia a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de ∫efi de stat ∫i de guvern a Organiza˛iei
Interna˛ionale a Francofoniei, la Bucure∫ti, Ón perioada 25—29 septembrie 2006
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 12 lit. b) ∫i c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizi˛ie public„, a contractelor de concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de concesiune
de servicii,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — La articolul 1 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 640/2005 privind organizarea de c„tre
Rom‚nia a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de ∫efi de
stat ∫i de guvern a Organiza˛iei Interna˛ionale a
Francofoniei, la Bucure∫ti, Ón perioada 25—29 septembrie
2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 589 din 7 iulie 2005, dup„ alineatul (7) se

introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urm„torul
cuprins:
î(8) Artexim organizeaz„ ac˛iunile culturale, de
promovare ∫i comunicare public„ aferente Reuniunii.
Finan˛area cheltuielilor aferente acestor evenimente se
asigur„ din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, pe baz„
de contract Óncheiat Óntre Artexim ∫i Ministerul Afacerilor
Externe.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 880.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru numirea domnului Marius B„lu Ón func˛ia public„ de prefect al jude˛ului Mehedin˛i
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 45 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea
drepturilor salariale ∫i a altor drepturi ale func˛ionarilor publici pentru anul 2006,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Marius B„lu se nume∫te Ón
func˛ia public„ de prefect al jude˛ului Mehedin˛i, p‚n„

la organizarea concursului Ón vederea ocup„rii definitive
a postului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 881.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Marius B„lu
din func˛ia de secretar de stat la Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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. — Pe data de 7 iulie 2006, domnul Marius B„lu se
elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat, ∫ef al Departamentului pentru
Rela˛ia cu Parlamentul, Armonizare Legislativ„ ∫i Rela˛ii Publice la Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei
Primului-Ministru,
Constantin Gheorghe
Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 84.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Kötő József din func˛ia
de secretar de stat la Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Av‚nd Ón vedere cererea domnului Kötő József, prin care supune
aprob„rii primului-ministru eliberarea sa din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii Óncep‚nd cu data de 15 iulie 2006, pe
motiv de pensionare,
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Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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. — Pe data de 15 iulie 2006, domnul Kötő József se
elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat la Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei
Primului-Ministru,
Constantin Gheorghe
Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 85.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Pásztor Gabriella Ón func˛ia
de secretar de stat la Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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. — Pe data de 15 iulie 2006, doamna Pásztor Gabriella
se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei
Primului-Ministru,
Constantin Gheorghe
Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 86.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„ de Œntre˛inere
∫i Repara˛ii Vagoane îC.F.R. IRV“ — S.A. Constan˛a
Œn temeiul prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 187 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a Legii
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫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. 1. — La data public„rii prezentului ordin Ónceteaz„
procedura de administrare special„ Ón perioada de

privatizare, instituit„ la Societatea Comercial„ de Œntre˛inere
∫i Repara˛ii Vagoane îC.F.R. IRV“ — S.A. Constan˛a, cu
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sediul social Ón municipiul Constan˛a, Str. Remizei nr. 1,
jude˛ul Constan˛a, ∫i nr. de Ónregistrare la oficiul registrului
comer˛ului J13/2035/2001, filial„ a Societ„˛ii Na˛ionale de
Transport Feroviar de Marf„ îC.F.R. Marf„“ — S.A.
Art. 2. — Cu aceea∫i dat„, Ordinul ministrului
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.439/2004 privind

instituirea procedurii de administrare special„, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 804 din 31
august 2004, se abrog„.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucure∫ti, 26 iunie 2006.
Nr. 1.153.

ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind avizarea constituirii ∫i func˛ion„rii ca organism de gestiune colectiv„ a drepturilor conexe
ale produc„torilor de fonograme Ón domeniul muzical a Asocia˛iei pentru Drepturile Produc„torilor
de Fonograme din Rom‚nia
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 125 alin. (1) ∫i ale art. 126 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i
drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,
func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i
a Deciziei primului-ministru nr. 31/2006 pentru numirea doamnei Rodica P‚rvu Ón func˛ia de director general al Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se avizeaz„ constituirea ∫i func˛ionarea ca
organism de gestiune colectiv„ a drepturilor conexe ale
produc„torilor de fonograme Ón domeniul muzical a
Asocia˛iei pentru Drepturile Produc„torilor de Fonograme
din Rom‚nia, denumit„ prescurtat A.D.P.F.R., av‚nd sediul

Ón Bucure∫ti, str. Gh. Petra∫cu nr. 10, bl. B7, sc. 1, et. 9,
sectorul 3.
Art. 2. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data
public„rii.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu
Bucure∫ti, 30 iunie 2006.
Nr. 206.
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