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HOT√R¬RI ALE PARLAMENTULUI ROM¬NIEI
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru prorogarea termenului prev„zut la art. 4
din Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 7/2006
privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputa˛ilor
∫i Senatului pentru elaborarea propunerii legislative
privind alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului,
a Pre∫edintelui Rom‚niei, alegerile autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale, finan˛area campaniilor electorale
∫i alegerea europarlamentarilor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Termenul prev„zut la art. 4 din Hot„r‚rea
Parlamentului Rom‚niei nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a
Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru elaborarea propunerii legislative
privind alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, a Pre∫edintelui
Rom‚niei, alegerile autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, finan˛area
campaniilor electorale ∫i alegerea europarlamentarilor se prorog„ p‚n„ la
data de 1 martie 2007.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 26 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 26 octombrie 2006.
Nr. 34.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Parlamentului
Rom‚niei nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputa˛i
∫i senatori Ón calitate de observatori la Parlamentul European
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Ónlocuirea doamnei deputat Musc„ Monica
Octavia cu doamna deputat V„lean Adina Ioana, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, Ón anexa la Hot„r‚rea
Parlamentului Rom‚niei nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputa˛i ∫i
senatori Ón calitate de observatori la Parlamentul European.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 26 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 26 octombrie 2006.
Nr. 35.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei
nr. 4/2005 privind aprobarea componen˛ei nominale
a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei
la Adunarea Parlamentar„ a Consiliului Europei
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Ónlocuirea doamnei deputat Iordache
Gra˛iela Denisa cu domnul deputat ﬁundrea Ioan, membru al Grupului
parlamentar al Partidului Conservator, Ón calitate de membru supleant, Ón
componen˛a nominal„ a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Adunarea
Parlamentar„ a Consiliului Europei, prev„zut„ Ón anexa la Hot„r‚rea
Parlamentului Rom‚niei nr. 4/2005.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 26 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 26 octombrie 2006.
Nr. 36.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei
nr. 7/2005 privind aprobarea componen˛ei nominale
a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Adunarea
Parlamentar„ a Cooper„rii Economice a M„rii Negre
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Ónlocuirea domnului deputat Mihei AndrianSirojea cu domnul deputat Diaconescu Renic„, membru al Grupului
parlamentar al Partidului Conservator, Ón componen˛a nominal„ a delega˛iei
Parlamentului Rom‚niei la Adunarea Parlamentar„ a Cooper„rii Economice
a M„rii Negre, prev„zut„ Ón anexa la Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei
nr. 7/2005.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 26 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 26 octombrie 2006.
Nr. 37.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind constituirea Comisiei parlamentare de anchet„
pentru investig„ri ∫i clarific„ri
referitoare la conturile lui Nicolae Ceau∫escu
Œn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ∫i ale art. 86 din Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se constituie Comisia parlamentar„ de anchet„ pentru
investig„ri ∫i clarific„ri referitoare la conturile lui Nicolae Ceau∫escu, av‚nd
ca obiectiv investigarea ∫i clarificarea referitoare la conturile lui Nicolae
Ceau∫escu.
Art. 2. — (1) Comisia parlamentar„ de anchet„ va fi format„ din
reprezentan˛i ai grupurilor parlamentare din Camera Deputa˛ilor ∫i Senat.
(2) Membrii Comisiei parlamentare de anchet„ trebuie s„ de˛in„
certificate ORNISS.
Art. 3. — (1) Componen˛a Comisiei parlamentare de anchet„ este
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Biroul Comisiei parlamentare de anchet„ este alc„tuit dintr-un
pre∫edinte, un vicepre∫edinte ∫i un secretar ∫i se alege Ón prima ∫edin˛„ a
acesteia.
Art. 4. — Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul solicit„ organelor de stat,
institu˛iilor, organiza˛iilor ∫i cet„˛enilor s„ pun„ la dispozi˛ie Comisiei parlamentare
de anchet„, Ón timp util, orice informa˛ii, date sau materiale necesare acestora,
care sunt de natur„ s„ serveasc„ la aflarea adev„rului Ón cauz„.
Art. 5. — Comisia parlamentar„ de anchet„ va prezenta rapoarte
preliminare ∫i raportul final, Ón termen de cel mult 6 luni de la data
constituirii acesteia.
Art. 6. — Œn scopul realiz„rii obiectivelor pentru care a fost constituit„
Comisia parlamentar„ de anchet„, Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul vor asigura
personalul de specialitate ∫i logistica necesare, aprobate de birourile
permanente.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a comun„ a Camerei Deputa˛ilor
∫i Senatului din 26 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 26 octombrie 2006.
Nr. 39.

ANEX√
COMPONENﬁA

Comisiei parlamentare de anchet„ pentru investig„ri ∫i clarific„ri
referitoare la conturile lui Nicolae Ceau∫escu
1.
2.
3.
4.
5.

Chelaru Ion
Gheorghiof Titu-Nicolae
Eserghep Gelil
Verestóy Attila
Cuta∫ George Sabin

—
—
—
—
—

senator
deputat
deputat
senator
senator

P.S.D.
P.N.L.
P.R.M.
U.D.M.R.
P.C.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind constituirea Comisiei parlamentare de anchet„
pentru investig„ri ∫i clarific„ri referitoare la activitatea
ICE Dun„rea
Œn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ∫i ale art. 86 din Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se constituie Comisia parlamentar„ de anchet„ pentru
investig„ri ∫i clarific„ri referitoare la activitatea ICE Dun„rea, av‚nd ca
obiectiv stabilirea adev„rului cu privire la activitatea ICE Dun„rea.
Art. 2. — (1) Comisia parlamentar„ de anchet„ va fi format„ din
reprezenta˛i ai grupurilor parlamentare din Camera Deputa˛ilor ∫i Senat.
(2) Membrii Comisiei parlamentare de anchet„ trebuie s„ de˛in„
certificate ORNISS.
Art. 3. — (1) Componen˛a Comisiei parlamentare de anchet„ este
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Biroul Comisiei parlamentare de anchet„ este alc„tuit dintr-un
pre∫edinte, un vicepre∫edinte ∫i un secretar ∫i se alege Ón prima ∫edin˛„ a
acesteia.
Art. 4. — Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul solicit„ organelor de stat,
institu˛iilor, organiza˛iilor ∫i cet„˛enilor s„ pun„ la dispozi˛ie Comisiei
parlamentare de anchet„, Ón timp util, orice informa˛ii, date sau materiale
necesare acestora, care sunt de natur„ s„ serveasc„ la aflarea adev„rului
Ón cauz„.
Art. 5. — Comisia parlamentar„ de anchet„ va prezenta rapoarte
preliminare ∫i raportul final, Ón termen de cel mult 6 luni de la data
constituirii acesteia.
Art. 6. — Œn scopul realiz„rii obiectivelor pentru care a fost constituit„
Comisia parlamentar„ de anchet„, Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul vor asigura
personalul de specialitate ∫i logistica necesare, aprobate de birourile
permanente.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 26 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 26 octombrie 2006.
Nr. 40.

ANEX√
COMPONENﬁA

Comisiei parlamentare de anchet„ pentru investig„ri ∫i clarific„ri
referitoare la activitatea ICE Dun„rea
1.
2.
3.
4.
5.

Vlase Petru Gabriel
Iv„nescu Paula Maria
Petrescu Ilie
Verestóy Attila
Hellvig Eduard Raul

—
—
—
—
—

deputat
senator
senator
senator
deputat

P.S.D.
P.D.
P.R.M.
U.D.M.R.
P.C.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 569
din 19 septembrie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7 ∫i ale art. 11 alin. (1)
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Gabriela Dragomirescu

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. 7 ∫i ale art. 11 alin. (1) din
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excep˛ie
ridicat„ de Ana Savin Ón Dosarul nr. 1.701/CAF/2005 al
Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia comercial„, maritim„ ∫i fluvial„
de contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate,
Óntruc‚t apreciaz„ c„ dispozi˛iile de lege criticate nu
contravin textelor din Constitu˛ie ∫i din documentele
interna˛ionale conven˛ionale invocate ca fiind Ónc„lcate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 4 ianuarie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.701/CAF/2005, Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia
comercial„, maritim„ ∫i fluvial„ de contencios
administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7 ∫i ale
art. 11 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004, excep˛ie ridicat„ de Ana Savin Óntr-o cauz„
de contencios administrativ.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ textele de lege criticate Óncalc„ îÓn mod v„dit“
îart. 48 alin. (1) modificat“ din Constitu˛ie, care îoblig„
numai autoritatea public„ s„ r„spund„ pentru nerezolvarea
Ón termen a cererii p„r˛ii v„t„mate Óntr-un drept al s„u, sau
a unui interes legitim ∫i repararea pagubei, precum ∫i
recunoa∫terea dreptului pretins“, f„r„ vreo trimitere îla
termenele Ón care partea v„t„mat„ poate ac˛iona Ón justi˛ie,
pentru revendicarea drepturilor sale legitime“. De
asemenea, consider„ c„ este Ónc„lcat îart. 41 alin. (2)
(modificat)“ prin îobstacularea dreptului de revendicare a
bunurilor proprietate privat„, Óntr-un mod neconform cu
prevederile constitu˛ionale“ ∫i exonereaz„ de îr„spunderea
legii pe cei care din neglijen˛„ sau cu rea-credin˛„ nu
r„spund p„r˛ii v„t„mate Óntr-un drept al s„u Ón termenul

legal de 30 de zile.“ Mai invoc„, Ón temeiul art. 20 din
Constitu˛ie, Ónc„lcarea art. 17 pct. 1 ∫i 2 din Declara˛ia
Universal„ a Drepturilor Omului ∫i art. 1 din Protocolul
adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor ∫i a
libert„˛ilor fundamentale.
Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia comercial„, maritim„ ∫i
fluvial„ de contencios administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„
textele de lege criticate nu sunt contrare art. 48 din
Constitu˛ie (devenit art. 52), îÓntruc‚t Ónsu∫i textul
constitu˛ional indic„ faptul c„ exercitarea dreptului persoanei
v„t„mate de o autoritate public„ se va face Ón limitele ∫i
condi˛iile stabilite prin legea organic„.“
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
ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ prevederile de lege ce fac
obiectul controlului de constitu˛ionalitate nu contravin
dispozi˛iilor art. 44 ∫i ale art. 52 alin. (1) din Constitu˛ie,
invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale
privind accesul liber la justi˛ie ∫i procedurile administrative
prealabile.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile ce fac
obiectul excep˛iei sunt constitu˛ionale, sens Ón care arat„ c„
art. 44 din Constitu˛ie nu este incident Ón cauz„, iar art. 52
din aceasta nu este Ónc„lcat.
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
prevederile art. 7 ∫i ale art. 11 alin. (1) din Legea
nr. 554/2004, potrivit c„rora:
— Art. 7: î(1) Œnainte de a se adresa instan˛ei de
contencios administrativ competente, persoana care se
consider„ v„t„mat„ Óntr-un drept al s„u sau Óntr-un interes
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legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie s„ solicite
autorit„˛ii publice emitente, Ón termen de 30 de zile de la data
comunic„rii actului, revocarea, Ón tot sau Ón parte, a acestuia.
Pl‚ngerea se poate adresa Ón egal„ m„sur„ organului ierarhic
superior, dac„ acesta exist„.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile ∫i Ón ipoteza Ón care
legea special„ prevede o procedur„ administrativjurisdic˛ional„, iar partea nu a optat pentru aceasta.
(3) Este Óndrept„˛it„ s„ introduc„ pl‚ngere prealabil„ ∫i
persoana v„t„mat„ Óntr-un drept al s„u sau Óntr-un interes
legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual,
adresat altui subiect de drept, din momentul Ón care a luat
cuno∫tin˛„, pe orice cale, de existen˛a acestuia, Ón limitele
termenului de 6 luni prev„zut la alin. (7).
(4) Pl‚ngerea prealabil„, formulat„ potrivit prevederilor
alin. (1), se solu˛ioneaz„ Ón termenul prev„zut la art. 2 alin. (1)
lit. g).
(5) Œn cazul ac˛iunilor introduse de prefect, Avocatul
Poporului, Ministerul Public, Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor
Publici sau al celor care privesc cererile celor v„t„ma˛i prin
ordonan˛e sau dispozi˛ii din ordonan˛e, precum ∫i Ón cazul
prev„zut la art. 4 alin. (2), nu este obligatorie procedura
prealabil„.
(6) Pl‚ngerea prealabil„ Ón cazul ac˛iunilor care au ca obiect
contracte administrative are semnifica˛ia concilierii Ón cazul
litigiilor comerciale, dispozi˛iile din Codul de procedur„ civil„
fiind aplicabile Ón mod corespunz„tor.
(7) Pl‚ngerea prealabil„ Ón cazul actelor administrative
unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, ∫i
peste termenul prev„zut la alin. (1), dar nu mai t‚rziu de 6 luni
de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de
prescrip˛ie.“;
— Art. 11 alin. (1): Cererile prin care se solicit„ anularea
unui act administrativ individual sau recunoa∫terea dreptului
pretins ∫i repararea pagubelor cauzate se pot introduce Ón
termen de 6 luni de la:
a) data primirii r„spunsului la pl‚ngerea prealabil„ sau,
dup„ caz, data comunic„rii refuzului, considerat nejustificat, de
solu˛ionare a cererii;
b) data expir„rii termenului legal de solu˛ionare a cererii,
f„r„ a dep„∫i termenul prev„zut la alin. (2);
c) data Óncheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii
concilierii, Ón cazul contractelor administrative.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ aceste prevederi de lege
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 44 referitor la
îDreptul de proprietate privat„“ ∫i ale art. 52 privind îDreptul
persoanei v„t„mate de o autoritate public„“.
Se mai invoc„ ∫i Ónc„lcarea art. 17 pct. 1 ∫i 2 din
Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, potrivit c„rora
î1. Orice persoan„ are dreptul la proprietate, at‚t singur„, c‚t
∫i Ón asociere cu al˛ii. 2. Nimeni nu poate fi lipsit Ón mod arbitrar
de proprietatea sa“, precum ∫i a art. 1 din Protocolul
adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, referitor la îProtec˛ia propriet„˛ii“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Œn esen˛„, potrivit sus˛inerilor autorului excep˛iei,
dispozi˛iile constitu˛ionale privind ocrotirea ∫i garantarea
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propriet„˛ii private nu fac nicio referire la termenele Ón care
persoana v„t„mat„ Óntr-un drept al s„u poate ac˛iona Ón
justi˛ie pentru valorificarea drepturilor sale, astfel c„
prevederile art. 7 ∫i ale art. 11 alin. (1) din Legea
nr. 554/2004 Óncalc„ art. 44 ∫i 52 din Constitu˛ie prin
îobstacularea dreptului de revendicare a bunurilor
proprietate privat„.“
Articolul 7 din Legea nr. 554/2001, intitulat îProcedura
prealabil„“, cuprins Ón cap. II îProcedura de solu˛ionare a
cererilor Ón contenciosul administrativ“, instituie o procedur„
obligatorie, prealabil„ sesiz„rii instan˛ei de contencios
administrativ competente. Potrivit acestei proceduri,
persoana care se consider„ v„t„mat„ Óntr-un drept al s„u
sau Óntr-un interes legitim, printr-un act administrativ
unilateral, solicit„ autorit„˛ii emitente, Ón termenele ∫i
condi˛iile stabilite de text, revocarea Ón tot sau Ón parte a
actului. Art. 11 alin. (1) din lege, criticat de asemenea ca
fiind neconstitu˛ional, intitulat îTermenul de introducere a
ac˛iunii“, stabile∫te termenul de prescrip˛ie de 6 luni Ón
interiorul c„ruia se pot formula cereri de anulare a actului
administrativ individual sau de recunoa∫tere a dreptului
pretins ∫i repararea pagubei cauzate, precum ∫i datele de
la care acest termen Óncepe s„ curg„.
Din cuprinsul acestor reglement„ri rezult„ c„ prevederile
constitu˛ionale ale art. 44 referitor la îDreptul de proprietate
privat„“ nu au inciden˛„ Ón cauz„, iar Ónc„lcarea
prevederilor art. 52 privind îDreptul persoanei v„t„mate de o
autoritate public„“, cu motivarea c„ nu fac nicio referire la
termenele Ón care persoana v„t„mat„ Óntr-un drept al s„u
poate ac˛iona Ón justi˛ie pentru valorificarea drepturilor sale,
ceea ce Ómpiedic„ formularea ac˛iunii Ón revendicare, nu
poate fi re˛inut„. Dispozi˛iile legale criticate sunt conforme
cu prevederile constitu˛ionale Ón sensul c„rora condi˛iile ∫i
limitele exercit„rii dreptului recunoscut persoanei v„t„mate
Ón dreptul s„u ori Óntr-un interes legitim se stabilesc prin
lege organic„. Sub acest aspect, Curtea Constitu˛ional„ a
statuat c„ legiuitorul poate institui, Ón considerarea unor
situa˛ii deosebite, reguli speciale de procedur„, ca ∫i
modalit„˛ile de exercitare a drepturilor procedurale,
principiul liberului acces la justi˛ie presupun‚nd posibilitatea
neÓngr„dit„ a celor interesa˛i de a utiliza aceste proceduri
Ón formele ∫i modalit„˛ile instituite prin lege. De altfel,
Óns„∫i Ónvestirea Cur˛ii Constitu˛ionale cu solu˛ionarea
prezentei excep˛ii s-a f„cut printr-o Óncheiere a Tribunalului
Gala˛i — Sec˛ia comercial„, maritim„ ∫i fluvial„ de
contencios administrativ ∫i fiscal, pronun˛at„ Óntr-o cauz„ de
contencios administrativ, Ón care p„r˛i sunt autoarea
excep˛iei ∫i Prefectura Jude˛ului Gala˛i, ceea ce
demonstreaz„ c„ îformularea ac˛iunii Ón revendicare“ nu a
fost Ómpiedicat„.
Pentru acelea∫i considerente, Curtea urmeaz„ s„
resping„ ∫i invocarea Ónc„lc„rii art. 17 pct. 1 ∫i 2 din
Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului ∫i a art. 1 din
Protocolul adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
∫i a libert„˛ilor fundamentale, Ón leg„tur„ cu care, de altfel,
nici nu s-au formulat critici de neconstitu˛ionalitate.
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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,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7 ∫i ale art. 11 alin. (1) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, excep˛ie ridicat„ de Ana Savin Ón Dosarul nr. 1.701/CAF/2005 al Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia
comercial„, maritim„ ∫i fluvial„ de contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 19 septembrie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 628
din 3 octombrie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 725 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Benke Károly

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 725 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Asocia˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului Ón Rom‚nia — Comitetul
Helsinki (APADOR-CH) Ón Dosarul nr. 1.456/2005 al Cur˛ii
de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ ∫i pentru cauze
cu minori ∫i familie.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„
dispozi˛iile legale criticate consacr„ aplicarea imediat„ a
legii noi de procedur„, ceea ce nu este de natur„ s„ duc„
la Ónc„lcarea art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie. Totodat„, se
apreciaz„ c„ autorul excep˛iei face o confuzie Ón critica sa,
ignor‚nd aplicarea, Ón spe˛„, a dispozi˛iilor art. 725 alin. 4
din Codul de procedur„ civil„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 aprilie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 1.456/2005, Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a
civil„ ∫i pentru cauze cu minori ∫i familie a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Asocia˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului Ón Rom‚nia — Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

Óntr-un litigiu av‚nd ca obiect solu˛ionarea recursului
formulat Ómpotriva unei Óncheieri prin care s-a dispus
suspendarea cauzei Ón temeiul dispozi˛iilor art. 244 pct. 2
din Codul de procedur„ civil„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prevederile art. 725 alin. 1 din Codul
de procedur„ civil„ retroactiveaz„, Ónc„lc‚nd dispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 15 alin. (2). Œn acest sens, se
apreciaz„ c„ textul de lege criticat permite ca hot„r‚rile
pronun˛ate Ónainte de intrarea Ón vigoare a legii noi s„ nu
fie supuse c„ilor de atac prev„zute de legea veche, ci de
cea nou„, ceea ce duce la situa˛ia ca o ac˛iune admisibil„
la momentul formul„rii sale s„ devin„ inadmisibil„ datorit„
elimin„rii c„ii de atac de c„tre legea nou„.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ ∫i pentru
cauze cu minori ∫i familie apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„, Óntruc‚t
textul legal criticat este o norm„ de procedur„ propriu-zis„,
de imediat„ aplicare, ceea ce presupune c„ actele de
procedur„ Óndeplinite dup„ intrarea Ón vigoare a legii noi
vor fi supuse prevederilor acesteia, iar cele efectuate sub
imperiul vechii legi r„m‚n valabile. Totodat„, se arat„ c„,
de fapt, reglementarea c„ilor de atac Ómpotriva hot„r‚rilor
pronun˛ate Ónainte de intrarea Ón vigoare a legii noi nu este
prev„zut„ de art. 725 alin. 1, ci de art. 725 alin. 4 din
Codul de procedur„ civil„.
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
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens, se arat„ c„ art. 725 din
Codul de procedur„ civil„ consacr„ imediata aplicare a
normelor de procedur„, dar numai actelor procedurale
Óndeplinite ulterior intr„rii Ón vigoare a legii noi. Totodat„, se
apreciaz„ c„ Ón ceea ce prive∫te legea aplicabil„ unei c„i
de atac introduse Ónainte de intrarea Ón vigoare a legii noi
sunt incidente prevederile art. 725 alin. 4 din Codul de

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 884/30.X.2006
procedur„ civil„, care, de∫i constituie o derogare de la
regula general„ a aplic„rii imediate a normei procedurale,
nu Óncalc„ nicio dispozi˛ie constitu˛ional„.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, invoc„ jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale cu privire
la imediata aplicare a normelor de procedur„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i celor 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. 725 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
care au urm„torul cuprins:
îDispozi˛iile legii noi de procedur„ se aplic„, din momentul
intr„rii ei Ón vigoare, ∫i proceselor Ón curs de judecat„ Óncepute
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sub legea veche, precum ∫i execut„rilor silite Óncepute sub
acea lege“.
Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
sunt cele ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Dispozi˛iile art. 725 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„
consacr„ regula aplic„rii imediate a legii noi de procedur„
at‚t proceselor Ón curs de judecat„ Óncepute sub legea
veche, c‚t ∫i execut„rilor silite Óncepute sub acea lege.
Curtea re˛ine c„ acest text de lege nu Óncalc„ dispozi˛iile
art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie, av‚nd Ón vedere c„ legea
nou„ se aplic„ din momentul intr„rii ei Ón vigoare
proceselor ∫i execut„rilor silite Óncepute sub legea veche,
dar aflate Ón curs de judecare, respectiv executare.
Totodat„, textul Ón cauz„ nu prevede aplicarea legii noi cu
privire la procese sau execut„ri silite Óncheiate anterior
intr„rii Ón vigoare a legii noi.
Mai mult, Curtea constat„ c„ autorul excep˛iei se afl„
Óntr-o grav„ eroare, neav‚nd Ón vedere textul art. 725
alin. 4 din Codul de procedur„ civil„, potrivit c„ruia
îHot„r‚rile pronun˛ate Ónainte de intrarea Ón vigoare a legii noi
r„m‚n supuse c„ilor de atac ∫i termenelor prev„zute de legea
sub care au fost pronun˛ate“. A∫a fiind, nu se poate re˛ine
c„ o ac˛iune admisibil„ la momentul formul„rii sale devine
inadmisibil„ datorit„ elimin„rii c„ii de atac de c„tre legea
nou„, astfel cum sus˛ine, Ón mod cu totul eronat, autorul
excep˛iei.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
ale 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. 725 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Asocia˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului Ón Rom‚nia — Comitetul Helsinki (APADOR—CH) Ón Dosarul
nr. 1.456/2005 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti —Sec˛ia a III-a civil„ ∫i pentru cauze cu minori ∫i familie.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 3 octombrie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Benke Károly
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 666
din 10 octombrie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 322 din Codul de procedur„ civil„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Daniela Ramona Mari˛iu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
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. 322 din Codul de procedur„
civil„, excep˛ie ridicat„ de Universitatea îAlexandru Ioan
Cuza“ din Ia∫i Ón Dosarul nr. 58/R/2006 al Cur˛ii de Apel
Bra∫ov — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate ca inadmisibil„.
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C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 28 martie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 58/R/2006, Curtea de Apel Bra∫ov — Sec˛ia
civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 322 din Codul de
procedur„ civil„. Excep˛ia a fost ridicat„ de Universitatea
îAlexandru Ioan Cuza“ din Ia∫i cu prilejul solu˛ion„rii unei
cereri de revizuire.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ art. 322 din Codul de
procedur„ civil„ este insuficient pentru asigurarea accesului
neÓngr„dit la justi˛ie, deoarece anumite categorii de hot„r‚ri
nu pot fi atacate pe calea revizuirii, iar termenul de
promovare a acestei c„i de atac ar trebui s„ fie decalat
pentru a lua Ón calcul momentul pronun˛„rii Óncheierilor pe
care partea dore∫te s„ le atace pe calea revizuirii.
Curtea de Apel Bra∫ov — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
nu este Óntemeiat„.
Avocatul Poporului arat„ c„ textele de lege criticate nu
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului 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, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile

legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ 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
dispozi˛iile art. 322 din Codul de procedur„ civil„ referitoare
la revizuire.
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestui text de lege
autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor art. 20, 21,
44, 52 ∫i 53 din Constitu˛ie, privitoare la tratatele
interna˛ionale privind drepturile omului, accesul liber la
justi˛ie, dreptul de proprietate, dreptul persoanei v„t„mate
de o autoritate public„ ∫i restr‚ngerea exerci˛iului unor
drepturi sau al unor libert„˛i.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, Ón realitate, autorul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate critic„ formularea actual„ a textului
art. 322 din Codul de procedur„ civil„, deoarece aceasta
ar fi, pe de o parte, prea restrictiv„ Ón ceea ce prive∫te
hot„r‚rile ce pot face obiectul revizuirii, iar pe de alt„
parte, termenul de promovare a revizuirii ar trebui s„ fie
socotit Ón func˛ie de momentul pronun˛„rii Óncheierilor
modificatoare.
A∫adar, pretinsa neconstitu˛ionalitate a textului de lege
criticat este determinat„, Ón opinia autorului excep˛iei, de o
omisiune legislativ„. Or, Ón temeiul art. 61 din Constitu˛ie,
îParlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a ˛„rii“, astfel
Ónc‚t modificarea sau completarea normelor juridice
constituie atribu˛ii exclusive ale acestuia.
Ca atare, Ón temeiul art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, potrivit c„ruia îCurtea Constitu˛ional„ se
pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la
care a fost sesizat„, f„r„ a putea modifica sau completa
prevederile supuse controlului“, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
urmeaz„ a fi respins„ ca inadmisibil„.

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, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 322 din Codul de procedur„
civil„, excep˛ie ridicat„ de Universitatea îAlexandru Ioan Cuza“ din Ia∫i Ón Dosarul nr. 58/R/2006 al Cur˛ii de Apel Bra∫ov —
Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 10 octombrie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 681
din 10 octombrie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2)
din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip˛ia extinctiv„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Irina Loredana Gulie

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
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 prevederilor art. 16 alin. (2) din Decretul
nr. 167/1958 privitor la prescrip˛ia extinctiv„, excep˛ie
ridicat„ de Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc ale
Salaria˛ilor Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 4.132/299/2006 al
Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
La apelul nominal r„spunde Ioan Traian Berbecaru,
Ómputernicit de c„tre autoarea excep˛iei s„ depun„ la
dosarul cauzei note scrise Ón sus˛inerea admiterii excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate. Lipse∫te partea Casa de Ajutor
Reciproc Speran˛a Bucure∫ti, procedura de citare fiind legal
Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 27 aprilie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 4.132/299/2006, Judec„toria Sectorului 1
Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) din
Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip˛ia extinctiv„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Uniunea Caselor de Ajutor
Reciproc ale Salaria˛ilor Bucure∫ti.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ textul de lege criticat, Ón temeiul c„ruia
introducerea unei cereri de chemare Ón judecat„ nu
Óntrerupe cursul prescrip˛iei, dac„ cererea a fost respins„
de instan˛„, contravine dispozi˛iilor constitu˛ionale cuprinse
Ón art. 21 alin. (1) referitor la accesul liber la justi˛ie ∫i Ón
art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la ap„rare.
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit 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„ textele de lege
criticate sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul 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, 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 reprezint„
prevederile art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958
privitor la prescrip˛ia extinctiv„, publicat Ón Buletinul Oficial
nr. 19 din 21 aprilie 1958, potrivit c„rora: îPrescrip˛ia nu
este Óntrerupt„, dac„ s-a pronun˛at Óncetarea procesului, dac„
cererea de chemare Ón judecat„ sau executare a fost respins„,
anulat„ sau dac„ s-a perimat, ori dac„ cel care a f„cut-o a
renun˛at la ea.“
Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare
dispozi˛iilor constitu˛ionale cuprinse Ón art. 21 referitor la
accesul liber la justi˛ie ∫i Ón art. 24 privind dreptul la
ap„rare.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ aceasta nu este Óntemeiat„, pentru urm„toarele
considerente:
Condi˛ionarea Óntreruperii cursului prescrip˛iei dreptului
material la ac˛iune al titularului dreptului subiectiv
prescriptibil de admiterea cererii de chemare Ón judecat„,
prin hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„ sau irevocabil„, este
justificat„ de finalitatea acestui demers, ∫i anume de
recunoa∫terea preten˛iei deduse judec„˛ii, prin pronun˛area
unei hot„r‚ri judec„tore∫ti de admitere a cererii.
Este lipsit„ de temei sus˛inerea potrivit c„reia
condi˛ionarea Óntreruperii cursului prescrip˛iei dreptului de a
ob˛ine valorificarea unui drept subiectiv pe cale silit„ de
pronun˛area unei hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive sau
irevocabile de admitere a ac˛iunii este echivalent„ cu
lipsirea titularului dreptului subiectiv prescriptibil de accesul
la justi˛ie ∫i de dreptul la ap„rare, at‚ta vreme c‚t instan˛a
de judecat„ a examinat preten˛ia dedus„ judec„˛ii,
pronun˛‚nd o solu˛ie de respingere.
Mai mult, Curtea re˛ine c„ solu˛ia except„rii de la
efectul Óntreruptiv al prescrip˛iei a cazului Ón care cererea
de chemare Ón judecat„ a fost respins„, anulat„, s-a
perimat ori a intervenit renun˛area la ac˛iune este fireasc„,
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dat fiind faptul c„, Ón aceast„ situa˛ie, se prezum„ Ón
continuare c„ starea de fapt este conform„ cu starea de
drept at‚ta vreme c‚t cel Ón folosul c„ruia curge prescrip˛ia
nu recunoa∫te dreptul subiectiv prescriptibil.
De altfel, Curtea Constitu˛ional„ a statuat, Ón
jurispruden˛a sa, de exemplu Ón Decizia nr. 296 din 8 iulie
2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 577 din 12 august 2003, c„ institu˛ia prescrip˛iei, Ón
general, ∫i termenele Ón raport cu care aceasta Ó∫i produce

efectele nu pot fi considerate ca Óngr„diri ale accesului
liber la justi˛ie, dimpotriv„, prin stabilirea lor se asigur„ un
climat de ordine, indispensabil exercit„rii Ón condi˛ii optime
a unui drept constitu˛ional, prevenindu-se eventualele
abuzuri ∫i limit‚ndu-se efectele negative asupra stabilit„˛ii
∫i securit„˛ii raporturilor juridice civile.
Cele statuate Ón decizia men˛ionat„ Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

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. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la
prescrip˛ia extinctiv„, excep˛ie ridicat„ de Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc ale Salaria˛ilor Bucure∫ti Ón Dosarul
nr. 4.132/299/2006 al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 10 octombrie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

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 S„laj
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 2.000 mii lei, pentru
jude˛ul S„laj, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului local al comunei Lozna pentru
finan˛area obiectivului de investi˛ii îReabilitare drum

comunal D.C. 30 Preluci — Valea Loznei, comuna Lozna,
jude˛ul S„laj”.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde 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, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.491.
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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 Teleorman
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, ∫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 3.435 mii lei, pentru
jude˛ul Teleorman, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetelor locale ale unit„˛ilor
administrativ-teritoriale prev„zute Ón anexa care face parte

integrant„ din prezenta hot„r‚re, pentru finan˛area unor
cheltuieli curente ∫i de capital.
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, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.492.
ANEX√
REPARTIZAREA

pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumei alocate
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Teleorman
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Unitatea administrativ-teritorial„

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

Bleje∫ti
Botoroaga
Bragadiru
Bujoru
Buzescu
C„lm„˛uiu
C„lm„˛uiu de Sus
Ciol„ne∫ti
Cosme∫ti
Dracea
Dr„c∫enei
Furcule∫ti
Izvoarele
M„ld„eni
Mereni
Mo∫teni
N„sturelu
Nec∫e∫ti
Peretu
Pietro∫ani
Poroschia
Salcia
Scrioa∫tea
Sm‚rdioasa
Suhaia
Traian
V‚rtoape

T O T A L:

Suma alocat„
— mii lei —

30
125
250
150
150
100
160
100
150
100
150
100
50
100
100
350
150
50
200
250
100
100
100
50
70
100
100
3.435
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unor sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Vaslui
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 1.500 mii lei, pentru
jude˛ul Vaslui, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului propriu al ora∫ului Negre∫ti,
jude˛ul Vaslui, pentru cheltuieli curente ∫i de capital.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumelor 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, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.493.
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 efectelor alunec„rilor de teren
produse Ón jude˛ul Hunedoara
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 300 mii lei din
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006, bugetului local al comunei
Teliucu Inferior din jude˛ul Hunedoara pentru Ónl„turarea
efectelor alunec„rilor de teren produse Ón anul 2006, Ón
vederea consolid„rii versan˛ilor Dealului Iuba.
Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de
300 mii lei 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 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, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.494.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind finan˛area din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifest„ri culturale
∫i de diploma˛ie public„ organizate la misiunile Rom‚niei Ón vederea s„rb„toririi Zilei Na˛ionale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ organizarea unor ac˛iuni culturale
∫i de diploma˛ie public„ la misiunile Rom‚niei Ón vederea
marc„rii Zilei Na˛ionale, Ón perioada noiembrie—decembrie
2006.
Art. 2. — Ac˛iunile culturale ∫i de diploma˛ie public„
prev„zute la art. 1 sunt finan˛ate din bugetul Ministerului
Afacerilor Externe pe anul 2006, Ón limita sumei de
1.440 mii lei, pentru asigurarea finan˛„rii urm„toarelor
categorii de cheltuieli:
a) deplasarea ∫i cazarea participan˛ilor;

b) publicitate, materiale promo˛ionale, informare, invita˛ii;
c) Ónchirierea spa˛iilor, a unor echipamente tehnice sau
a unor instrumente;
d) ac˛iuni de protocol, reprezentare ∫i recep˛ie;
e) remunera˛ii colaboratori ∫i onorarii arti∫ti.
Art. 3. — Ministerul Afacerilor Externe poate efectua
modific„ri sau complet„ri ale categoriilor de cheltuieli, Ón
limita bugetului aprobat, conform art. 2.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.497.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea expozi˛iei comemorative itinerante îPrintre r‚nduri“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ organizarea expozi˛iei
comemorative itinerante îPrintre r‚nduri“ de c„tre Consiliul
Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii.
Art. 2. — Expozi˛ia comemorativ„ itinerant„ îPrintre
r‚nduri“ se va desf„∫ura Ón perioada octombrie —
decembrie 2006 Ón municipiul Bucure∫ti ∫i Ón alte localit„˛i
din Rom‚nia, la Budapesta ∫i la Bruxelles, Ón colaborare cu
Uniunea European„, Guvernul Republicii Ungaria, autorit„˛i
∫i organisme neguvernamentale.
Art. 3. — (1) Finan˛area expozi˛iei comemorative
itinerante îPrintre r‚nduri“ se va face Ón limita fondurilor
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.265/2006 privind
suplimentarea bugetului Consiliului Na˛ional pentru
Studierea Arhivelor Securit„˛ii din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2006, Ón vederea finan˛„rii unor manifest„ri
culturale Ón cadrul proiectului îExpozi˛ie comemorativ„
itinerant„“.
(2) Serviciile ∫i materialele necesare organiz„rii expozi˛iei
comemorative itinerante îPrintre r‚nduri“ se vor contracta Ón
conformitate cu prevederile Ordonan˛ei 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,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 377/2006.
(3) Fondurile alocate vor acoperi toate categoriile de
cheltuieli legate de preg„tirea, organizarea ∫i desf„∫urarea
Ón bune condi˛ii a expozi˛iei comemorative itinerante îPrintre
r‚nduri“, Óndeplinirea obliga˛iilor asumate prin contractele
Óncheiate, inclusiv finan˛area transportului interna˛ional.
Art. 4. — (1) Pentru organizarea ∫i desf„∫urarea
expozi˛iei comemorative itinerante îPrintre r‚nduri“, Consiliul
Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii, Ón calitate de
organizator, are urm„toarele atribu˛ii ∫i responsabilit„˛i:
a) asigur„ ∫i r„spunde de buna desf„∫urare a expozi˛iei
comemorative itinerante îPrintre r‚nduri“ prin coordonatorul
desemnat prin decizie a Colegiului Consiliului Na˛ional
pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii;
b) nume∫te comisiile de negociere ∫i Óncheiere a
contractelor;
c) Óncheie contractele de produc˛ie a expozi˛iei
comemorative itinerante îPrintre r‚nduri“.
(2) Coordonatorul proiectului are urm„toarele atribu˛ii:
a) urm„re∫te Óndeplinirea formalit„˛ilor necesare
contract„rii achizi˛iei serviciilor, materialelor ∫i echipamentelor
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necesare organiz„rii expozi˛iei comemorative itinerante
îPrintre r‚nduri“;
b) r„spunde, din punct de vedere managerial, de
organizarea expozi˛iei comemorative itinerante îPrintre
r‚nduri“;
c) r„spunde pentru executarea obliga˛iilor asumate prin
contractele semnate;
d) contracteaz„ ∫i realizeaz„ materiale necesare
desf„∫ur„rii expozi˛iei comemorative itinerante îPrintre
r‚nduri“;
e) r„spunde de organizarea transportului interna˛ional ∫i
intern, a caz„rii ∫i de asigurarea serviciilor necesare bunei
organiz„ri ∫i desf„∫ur„ri a expozi˛iei comemorative
itinerante îPrintre r‚nduri“, Ón baza contractelor Óncheiate;
f) realizeaz„ materialele publicitare necesare prezent„rii
corespunz„toare a evenimentului;
g) realizeaz„ un program promo˛ional ∫i de imagine
pentru punerea Ón valoare a spiritualit„˛ii rom‚ne∫ti ∫i
afirmarea imaginii pozitive a Rom‚niei Ón lume;
h) asigur„ leg„tura cu autorit„˛ile competente implicate
Ón desf„∫urarea expozi˛iei comemorative itinerante îPrintre
r‚nduri“.
(3) Ministerul Culturii ∫i Cultelor sus˛ine desf„∫urarea
expozi˛iei comemorative itinerante îPrintre r‚nduri“ prin
facilitarea accesului la materiale documentare ∫i acordarea
de sprijin logistic Ón privin˛a modulului itinerant intern.
(4) Ministerul Finan˛elor Publice va asigura desf„∫urarea
Ón bune condi˛ii a opera˛iunilor vamale legate de ie∫irea din
˛ar„ a materialelor ∫i echipamentelor necesare pentru

organizarea expozi˛iei comemorative itinerante îPrintre
r‚nduri“ ∫i, dac„ este cazul, de intrarea Ón ˛ar„ a acestora,
dup„ desf„∫urarea expozi˛iei, potrivit reglement„rilor
vamale.
(5) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
acord„ asisten˛„ de specialitate Ón rezolvarea problemelor
de transport interna˛ional a materialelor ∫i echipamentelor.
(6) Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile sale
diplomatice, acord„ sprijinul necesar desf„∫ur„rii Ón bune
condi˛ii a expozi˛iei comemorative itinerante îPrintre r‚nduri“
la Budapesta ∫i la Bruxelles.
Art. 5. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, alineatul (1) al articolului 1 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.265/2006 privind suplimentarea bugetului
Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, Ón vederea
finan˛„rii unor manifest„ri culturale Ón cadrul proiectului
îExpozi˛ie comemorativ„ itinerant„“, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 785 din 18 septembrie
2006, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 51.01
«Autorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe», titlul 20 «Bunuri ∫i
servicii» cu suma de 950 mii lei.“
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