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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
d e c r e t e a z „:

ce

Pre∫edintele Rom‚niei
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an

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

or
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Articol unic. — Domnul general-maior cu dou„ stele Frunzeti Gheorghe
Teodor se Ónainteaz„ Ón gradul de general-locotenent cu trei stele.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

fo

rm

ăr

Bucure∫ti, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.415.
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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Ministerul Ap„r„rii

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

2

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general-maior cu dou„ stele Orzea˛„ Dumitru
Mihail se Ónainteaz„ Ón gradul de general-locotenent cu trei stele.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.416.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Domnului colonel Pl„vi˛u Ion Dan i se acord„ gradul
de general de brigad„ cu o stea.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.417.
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Ap„r„rii

D

es

tin

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Rus Iosif Alexandru i se acord„
gradul de general de brigad„ cu o stea.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.418.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Opri∫or
Gheorghe Ion se Ónainteaz„ Ón gradul de general-maior cu dou„ stele.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Ministerul Ap„r„rii

es

tin

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

4

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Radici Francisc
Francisc se Ónainteaz„ Ón gradul de general-maior cu dou„ stele.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.420.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Opri∫ Ioan
Marcel se Ónainteaz„ Ón gradul de general-maior cu dou„ stele.
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TRAIAN B√SESCU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale

D

es

tin

at

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 162 din
20 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunica˛ii
Speciale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Balaure Ioan Ioan i se acord„ gradul
de general de brigad„ cu o stea.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.422.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Domnul Dan Mihai B‚rliba se recheam„ din calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Sultanatul Oman.
Art. 2. — Domnul Dan Mihai B‚rliba Ó∫i va Óncheia misiunea Ón termen
de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 27 decembrie 2006.
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DECRET
privind rechemarea unui ambasador
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Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,

D

6

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Domnul Alexandru Victor Micula se recheam„ din calitatea
de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Republica
Argentina ∫i Republica Paraguay.
Art. 2. — Domnul Alexandru Victor Micula Ó∫i va Óncheia misiunea Ón
termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 27 decembrie 2006.
Nr. 1.428.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ia de pre∫edinte
al Sec˛iei civile ∫i de proprietate intelectual„
a Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ∫i ale art. 40 lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Sec˛iei pentru judec„tori a Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 406 din 6 decembrie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Cornoiu D„nu˛ se elibereaz„ din func˛ia de
pre∫edinte al Sec˛iei civile ∫i de proprietate intelectual„ a Œnaltei Cur˛i de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ce

TRAIAN B√SESCU
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Bucure∫ti, 27 decembrie 2006.
Nr. 1.429.
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DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
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Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 760
din 30 noiembrie 2006,
d e c r e t e a z „:
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Pre∫edintele Rom‚niei

at

ex

cl

us

iv

Articol unic.— La data de 1 ianuarie 2007 domnul Popescu-Elizeu
Claudiu, judec„tor la Curtea de Apel Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca
urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

D
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Bucure∫ti, 27 decembrie 2006.
Nr. 1.430.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 760
din 30 noiembrie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic.— Doamna Pohoa˛„ Maria, procuror la Parchetul de pe
l‚ng„ Curtea de Apel Ia∫i, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 27 decembrie 2006.
Nr. 1.431.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 760
din 30 noiembrie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Gherman Adrian, procuror la Parchetul de pe
l‚ng„ Tribunalul Maramure∫, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ce

TRAIAN B√SESCU
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

or
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Bucure∫ti, 27 decembrie 2006.
Nr. 1.432.
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pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
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Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 746
din 23 noiembrie 2006,
d e c r e t e a z „:

fo

Pre∫edintele Rom‚niei

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

at
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cl
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Articol unic. — Domnul Tironeac Ioan, prim-procuror la Parchetul de
pe l‚ng„ Tribunalul Teleorman, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
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Bucure∫ti, 27 decembrie 2006.
Nr. 1.433.

D
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 746
din 23 noiembrie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — La data de 1 ianuarie 2007, domnul Blaga Eugen,
judec„tor la Tribunalul Timi∫, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 27 decembrie 2006.
Nr. 1.434.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 65 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 784
din 7 decembrie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Dermi∫ek Miroslava, judec„tor la Tribunalul
Covasna, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ce

TRAIAN B√SESCU
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Bucure∫ti, 27 decembrie 2006.
Nr. 1.435.
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D

Ion Predescu
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Benke Károly
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 8 alin. (3) partea final„
din Legea nr. 550/2002 privind v‚nzarea spa˛iilor comerciale proprietate privat„ a statului
∫i a celor de prest„ri de servicii, aflate Ón administrarea consiliilor jude˛ene sau a consiliilor locale,
precum ∫i a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 8 alin. (3) din Legea
nr. 550/2002 privind v‚nzarea spa˛iilor comerciale
proprietate privat„ a statului ∫i a celor de prest„ri de
servicii, aflate Ón administrarea consiliilor jude˛ene sau a
consiliilor locale, precum ∫i a celor din patrimoniul regiilor
autonome de interes local, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îGVM Exim“ — S.R.L. din Oradea Ón Dosarul
nr. 1.147/CA/2006-R al Cur˛ii de Apel Oradea — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ ∫i fiscal.
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, invoc‚nd Ón
aces sens Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 161 din

28 februarie 2006. Se mai apreciaz„ c„ textul de lege
criticat nu Óncalc„ art. 52 din Constitu˛ie, deoarece Legea
nr. 550/2002 a fost adoptat„ Ón conformitate cu
cerin˛ele impuse de art. 76 din Constitu˛ie. Totodat„, se
consider„ c„ sus˛inerile autorului excep˛iei, care se refer„
la existen˛a unor neconcordan˛e legislative, nu pot fi
analizate de c„tre Curte, Óntruc‚t excedeaz„ competen˛ei
acesteia.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 14 iunie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 1.147/CA/2006-R, Curtea de Apel Oradea — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ ∫i fiscal a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor din art. 8 alin. (3) din
Legea nr. 550/2002 privind v‚nzarea spa˛iilor comerciale
proprietate privat„ a statului ∫i a celor de prest„ri de
servicii, aflate Ón administrarea consiliilor jude˛ene sau a
consiliilor locale, precum ∫i a celor din patrimoniul regiilor
autonome de interes local, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îGVM Exim“ — S.R.L. din Oradea Óntr-o cauz„
av‚nd ca obiect solu˛ionarea recursului formulat Ómpotriva
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Rom‚niei, Partea I, nr. 1.200 din 15 decembrie 2004.
Textul de lege criticat are urm„torul cuprins: î(3) Raportul
de evaluare ∫i stabilirea pre˛ului de v‚nzare pot fi contestate de
persoanele interesate, Ón termen de 5 zile de la depunerea
raportului, la sec˛ia de contencios administrativ a tribunalului.
Judecata se face de urgen˛„, cu citarea contestatorului, a
comisiei ∫i a evaluatorului. Comisia este reprezentat„ de
pre∫edintele acesteia. Participarea procurorului este
obligatorie. Hot„r‚rea este definitiv„ ∫i irevocabil„“.
Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justi˛ie, ale
art. 52 privind dreptul persoanei v„t„mate de o autoritate
public„ ∫i ale art. 129 privind folosirea c„ilor de atac.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Curtea s-a mai pronun˛at Ón sensul constitu˛ionalit„˛ii
prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 550/2002, chiar
sub aspectele avute Ón vedere de c„tre autorul excep˛iei.
Astfel, prin Decizia nr. 161 din 28 februarie 2006, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 273 din
27 martie 2006, Curtea a statuat c„ Legea fundamental„
nu cuprinde prevederi care s„ stabileasc„ c„ile de atac
Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti, stabilind Ón art. 129 c„
acestea se exercit„ îÓn condi˛iile legii“. Cu acela∫i prilej,
Curtea a ar„tat c„ accesul la justi˛ie nu presupune ∫i
accesul la toate mijloacele procedurale prin care se
Ónf„ptuie∫te justi˛ia, iar instituirea regulilor de desf„∫urare a
procesului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti, deci ∫i
reglementarea c„ilor ordinare sau extraordinare de atac,
este de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului, care poate
institui, Ón considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli
speciale de procedur„. Astfel, accesul liber la justi˛ie nu
Ónseamn„ accesul la toate structurile judec„tore∫ti ∫i la
toate c„ile de atac.
De asemenea, Curtea a apreciat c„ nici m„car
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale nu prevede un dublu grad de jurisdic˛ie,
aceast„ garan˛ie procedural„ exist‚nd doar Ón materie
penal„, potrivit art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conven˛ie, Ón
timp ce Ón celelalte domenii are aplicabilitate textul art. 13
din Conven˛ie. Astfel, textul art. 13 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale
presupune doar existen˛a posibilit„˛ii efective de a supune
judec„˛ii unei instan˛e na˛ionale cazul viol„rii unui drept
consacrat de Conven˛ie (Cauza Kudla Ómpotriva Poloniei,
2000) ∫i, Ón consecin˛„, înu impune un anumit num„r al
gradelor de jurisdic˛ie sau un anumit num„r al c„ilor de
atac“.
Neexist‚nd elemente noi, de natur„ a determina
schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii, considerentele ∫i solu˛ia
deciziei mai sus amintite Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón
prezenta cauz„.
Œn ceea ce prive∫te invocarea Ón sus˛inerea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate a Ónc„lc„rii prevederilor Codului de
procedur„ civil„ ∫i ale Legii nr. 554/2004, Curtea observ„
c„, Ón conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) ∫i (2) din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, instan˛a de contencios constitu˛ional
realizeaz„ un control de constitu˛ionalitate a legilor ∫i altor
acte normative, ceea ce presupune controlul conformit„˛ii
acestora Ón raport cu dispozi˛iile Constitu˛iei, ∫i nu are
competen˛a de a asigura coordonarea legislativ„,
atribu˛iune ce revine, Ón mod exclusiv, autorit„˛ii legiuitoare.
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unei sentin˛e prin care a fost respins„ ac˛iunea autorului
excep˛iei pentru anularea raportului de evaluare a unui
spa˛iu comercial.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prevederile legale criticate Óncalc„
textele constitu˛ionale ale art. 21, ale art. 52 ∫i ale
art. 129. Œn acest sens, se apreciaz„ c„ art. 8 alin. (3) din
Legea nr. 550/2002 elimin„ posibilitatea unei instan˛e
superioare de a controla modul Ón care a fost aplicat„
legea de c„tre prima instan˛„. Totodat„, se consider„ c„
sunt Ónc„lcate prevederile art. 282 alin. 1 teza a 2-a din
Codul de procedur„ civil„ ∫i ale art. 20 alin. (1) din Legea
nr. 554/2004.
Curtea de Apel Oradea — Sec˛ia comercial„ ∫i de
contencios administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este Óntemeiat„. Œn acest sens,
se arat„ c„ reglementarea limitelor exercit„rii dreptului la
ac˛iune la un singur grad de jurisdic˛ie prin lege ordinar„
Óncalc„ textele constitu˛ionale invocate de autorul excep˛iei.
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„ Legea
nr. 550/2002 con˛ine o reglementare special„, prin care s-a
promovat o solu˛ie legislativ„ diferit„ fa˛„ de reglementarea
cu caracter general cuprins„ Ón Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004. Alegerea solu˛iei, Óntr-o situa˛ie
special„, ˛ine exclusiv de voin˛a legiuitorului, chiar dac„
aceasta este diferit„ de dreptul comun Ón materie.
Totodat„, se arat„ c„ dispozi˛iile art. 129 din Constitu˛ie,
care se refer„ la c„ile de atac, nu cuprind nici o precizare
cu privire la num„rul gradelor de jurisdic˛ie.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, este invocat„ jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón
materie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
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C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29
din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum
rezult„ din motivarea acesteia, Ól constituie dispozi˛iile art. 8
alin. (3) partea final„ din Legea nr. 550/2002 privind
v‚nzarea spa˛iilor comerciale proprietate privat„ a statului
∫i a celor de prest„ri de servicii, aflate Ón administrarea
consiliilor jude˛ene sau a consiliilor locale, precum ∫i a
celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 803
din 5 noiembrie 2002. Titlul legii a fost modificat prin
Legea nr. 558/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 8 alin. (3) partea final„ din Legea nr. 550/2002
privind v‚nzarea spa˛iilor comerciale proprietate privat„ a statului ∫i a celor de prest„ri de servicii, aflate Ón administrarea
consiliilor jude˛ene sau a consiliilor locale, precum ∫i a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îGVM Exim“ — S.R.L. din Oradea Ón Dosarul nr. 1.147/CA/2006-R al Cur˛ii de Apel
Oradea — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 16 noiembrie 2006.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU

GUVERNULUI

ROM¬NIEI
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Benke Károly
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HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007
al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Comunica˛ii
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

ii
g

ra

tu

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunica˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 591/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2007 al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Comunica˛ii, prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare Ón Comunica˛ii reprezint„ limite
maxime ∫i nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i
numai cu aprobarea Guvernului.
(2) Œn cazul Ón care Ón cursul execu˛iei se Ónregistreaz„
nerealiz„ri ale veniturilor aprobate, Autoritatea Na˛ional„ de
Reglementare Ón Comunica˛ii poate efectua cheltuieli
propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
la 5.000 lei.
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) Ói sunt aplicabile
prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(3) Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„ de
c„tre organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
de Reglementare Ón Comunica˛ii,
Alexandrina HÓr˛an
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 decembrie 2006.
Nr. 1.816.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007
al Agen˛iei de Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1) ∫i (11) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 189/2002 privind opera˛iunile compensatorii referitoare la contractele de achizi˛ii pentru nevoi de ap„rare,
ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 354/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 6 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.814/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei de Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„,
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(3) S a l a r i z a r e a p r e ∫ e d i n t e l u i s e f a c e c o n f o r m

or

prevederilor art. 7 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului

an

el

nr. 1.814/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei

rs
o

de Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„ ∫i ale

pe

Hot„r‚rii Guvernului nr. 361/1999 pentru aprobarea

a

Normelor metodologice de aplicare a Ordonan˛ei Guvernului

ite

nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de

tu

institu˛iile

publice

finan˛ate

integral

din

venituri

ra

Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2007 al Agen˛iei de Compensare pentru Achizi˛ii de
Tehnic„ Special„, prev„zut Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Agen˛iei de
Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„ reprezint„
limite maxime ∫i nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri
justificate ∫i numai cu aprobarea Guvernului.
(2) Œn cazul Ón care Ón cursul execu˛iei bugetare se
Ónregistreaz„ nerealiz„ri ale veniturilor aprobate, Agen˛ia de
Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„ poate
efectua cheltuieli propor˛ional cu gradul de realizare a
veniturilor.

ce

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

drepturi stabilite prin contractul colectiv de munc„ Óncheiat
la nivelul Agen˛iei de Compensare pentru Achizi˛ii de
Tehnic„ Special„.
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extrabugetare, la salariul de baz„ ad„ug‚ndu-se celelalte

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Radu Stroe
Pre∫edintele Agen˛iei de Compensare
pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„,
Cristinel Tarara
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.858.

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

HOT√R¬RE
pentru aprobarea particip„rii Rom‚niei cu un pavilion na˛ional la Expozi˛ia Interna˛ional„
pentru Industrie Alimentar„, Agricultur„ ∫i Horticultur„ îS„pt„m‚na Verde“,
Berlin, 19—28 ianuarie 2007
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

rs
o
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el

or

fiz
i

ce

bugetare aprobate pe anul 2007 Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale la capitolul 83.01 îAgricultur„,
silvicultur„, piscicultur„ ∫i v‚n„toare“, titlul îBunuri ∫i
servicii“, cu respectarea prevederilor legale, conform
devizului prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Spa˛iul Ónchiriat ∫i amenajat de Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale la Expozi˛ia
Interna˛ional„ pentru Industrie Alimentar„, Agricultur„ ∫i
Horticultur„ îS„pt„m‚na Verde“, Berlin, se va pune la
dispozi˛ia societ„˛ilor comerciale de profil, cu titlu gratuit.

pe

Art. 1. — (1) Se aprob„ participarea Rom‚niei cu un
pavilion na˛ional la Expozi˛ia Interna˛ional„ pentru Industrie
Alimentar„, Agricultur„ ∫i Horticultur„ îS„pt„m‚na
Verde“, Berlin, Republica Federal„ Germania, Ón perioada
19—28 ianuarie 2007.
(2) Se aprob„ organizarea pavilionului na˛ional de c„tre
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
Art. 2. — Cheltuielile aferente particip„rii Rom‚niei la
Expozi˛ia Interna˛ional„ pentru Industrie Alimentar„,
Agricultur„ ∫i Horticultur„ îS„pt„m‚na Verde“, Berlin, Ón
sum„ total„ de 750 mii lei, se suport„ din prevederile

a
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Bucure∫ti, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.911.

Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Dan ™tefan Motreanu
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Varujan Vosganian
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

D

ANEX√
DEVIZ ESTIMATIV

pentru aprobarea particip„rii Rom‚niei cu un pavilion na˛ional la Expozi˛ia Interna˛ional„
pentru Industrie Alimentar„, Agricultur„ ∫i Horticultur„ îS„pt„m‚na Verde“, Berlin, 19—28 ianuarie 2007
Œnchiriere stand, taxa AUMA, reclam„ Ón catalogul expozan˛ilor

129.000 lei

Chirie pentru mobilare ∫i utilare stand/administrare ∫i Óntre˛inere stand

444.000 lei

Cheltuieli pentru participarea Asocia˛iei Na˛ionale de Turism Rural, Ecologic
∫i Cultural — ANTREC

141.000 lei

Cheltuieli pentru reclam„ ∫i publicitate (elaborare ∫i tip„rire pliante, bro∫uri,
prospecte, materiale publicitare etc.) ∫i protocol

15.000 lei

Cheltuieli de protocol

6.000 lei

Cheltuieli neprev„zute

15.000 lei

T O T A L:

750.000 lei

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/2004
privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 2 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin
absorb˛ie cu Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

ce

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 503

fiz
i

func˛ionarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,

or

Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea ∫i

din 4 iunie 2004, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
î(2) Num„rul maxim de posturi Ón structura
organizatoric„ a AVAS este de 610, exclusiv pre∫edintele
∫i vicepre∫edin˛ii.“
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Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 4 din
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
p. Pre∫edintele Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Jean-C„t„lin Sandu
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
C„t„lin-Ionel D„nil„,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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