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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea
fondurilor nerambursabile destinate finan˛„rii politicii agricole comune alocate
de la Comunitatea European„, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are ∫i prefinan˛are alocate
de la bugetul de stat
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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stabilite prin Acordul interinstitu˛ional, angajamentele
bugetare ∫i alte documente Óncheiate sau convenite Óntre
Comisia Comunit„˛ii Europene ∫i Guvernul Rom‚niei.“
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2. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Œn aplicarea prevederilor prezentei ordonan˛e
de urgen˛„, Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale va elabora, Ón termen de 45 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, norme
metodologice care se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului ∫i
instruc˛iuni care se aprob„ prin ordin comun al ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i al ministrului
finan˛elor publice.“

tu

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 67 din 13 septembrie 2006 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finan˛„rii
politicii agricole comune alocate de la Comunitatea
European„, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are ∫i
prefinan˛are alocate de la bugetul de stat, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 787 din
18 septembrie 2006, cu urm„toarele modific„ri:
1. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Guvernul Rom‚niei, prin Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, garanteaz„ corecta
gestionare a contribu˛iei financiare a Comunit„˛ii Europene
∫i asigur„ respectarea utiliz„rii acesteia, conform destina˛iei
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
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Bucure∫ti, 28 decembrie 2006.
Nr. 492.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 67/2006
privind gestionarea fondurilor nerambursabile
destinate finan˛„rii politicii agricole comune alocate
de la Comunitatea European„, precum ∫i a fondurilor
de cofinan˛are ∫i prefinan˛are alocate de la bugetul de stat
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „

:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor
nerambursabile destinate finan˛„rii politicii agricole comune alocate de la
Comunitatea European„, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are ∫i prefinan˛are
alocate de la bugetul de stat ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 decembrie 2006.
Nr. 1.447.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4
din Legea nr. 597/2001 privind unele m„suri de protec˛ie ∫i autorizare a construc˛iilor
Ón zona de coast„ a M„rii Negre
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 32
din 19 iulie 2006 pentru modificarea art. 4 din Legea
nr. 597/2001 privind unele m„suri de protec˛ie ∫i autorizare
a construc˛iilor Ón zona de coast„ a M„rii Negre, adoptat„

Ón temeiul art. 1 pct. II.9 din Legea nr. 288/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 650 din 27 iulie
2006.

or
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4
din Legea nr. 597/2001 privind unele m„suri de protec˛ie
∫i autorizare a construc˛iilor Ón zona de coast„ a M„rii Negre
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Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001
privind unele m„suri de protec˛ie ∫i autorizare a construc˛iilor Ón zona de
coast„ a M„rii Negre ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 decembrie 2006.
Nr. 1.448.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din
Legea nr. 231/2005 privind stimularea investi˛iilor Ón agricultur„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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— La articolul I, alineatul (2) al articolului 11 va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Nivelul reducerii sumei de rambursat prev„zute la
alin. (1) poate fi de p‚n„ la 50% din volumul creditului
acordat, diferen˛iat Ón func˛ie de tipul proiectului de investi˛ii.
Nivelul acestei reduceri, condi˛iile ∫i modul de acordare se
stabilesc ∫i se aprob„ periodic, prin hot„r‚re a Guvernului,
la propunerea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale.“

or

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 51
din 30 august 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11
din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investi˛iilor Ón
agricultur„, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea
nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 745 din 31 august 2006, cu urm„toarea
modificare:
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
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Bucure∫ti, 28 decembrie 2006.
Nr. 506.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2)
al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investi˛iilor
Ón agricultur„

D

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea
nr. 231/2005 privind stimularea investi˛iilor Ón agricultur„ ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 decembrie 2006.
Nr. 1.461.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 44/2006 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2005 privind sus˛inerea
familiei Ón vederea cre∫terii copilului ∫i a Legii nr. 61/1993
privind aloca˛ia de stat pentru copii
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

or
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 44
din 14 iunie 2006 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 148/2005 privind sus˛inerea familiei Ón vederea cre∫terii
copilului ∫i a Legii nr. 61/1993 privind aloca˛ia de stat pentru copii, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 545 din 23 iunie 2006, cu
urm„toarele modific„ri:
1. Titlul ordonan˛ei de urgen˛„ se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
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îORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 61/1993
privind aloca˛ia de stat pentru copii“
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2. Articolul I se abrog„.
3. Articolul III se abrog„.
4. Alineatul (1) al articolului V se abrog„.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√
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Bucure∫ti, 28 decembrie 2006.
Nr. 508.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 148/2005 privind sus˛inerea familiei Ón vederea cre∫terii
copilului ∫i a Legii nr. 61/1993 privind aloca˛ia de stat
pentru copii
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2005 privind sus˛inerea familiei
Ón vederea cre∫terii copilului ∫i a Legii nr. 61/1993 privind aloca˛ia de stat
pentru copii ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 decembrie 2006.
Nr. 1.463.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 738
din 26 octombrie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989
6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei — Sucursala Suceava.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile de lege criticate
contravin art. 11, 44 ∫i 20 din Constitu˛ie, precum ∫i art. 1
din primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, deoarece
exclude Banca Na˛ional„ a Rom‚niei din categoria
persoanelor juridice Óndrept„˛ite la m„suri reparatorii potrivit
Legii nr. 10/2001. De asemenea, mai arat„ c„, de∫i
capitalul social al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei apar˛ine
statului, aceasta este o entitate cu personalitate juridic„ ∫i
patrimoniu distinct de cel al statului.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia civil„ ∫i de
proprietate intelectual„ consider„ c„ prevederile de lege
criticate nu contravin normelor constitu˛ionale, Óntruc‚t este
dreptul statului de a reglementa regimul juridic al propriet„˛ii
sale, publice sau private. De asemenea, arat„ c„ situa˛iile
invocate de autorul excep˛iei se refer„ la interpretarea ∫i
aplicarea legii, aspecte care excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale, fiind de competen˛a instan˛elor de judecat„.
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„ prevederile de lege
criticate ca fiind constitu˛ionale. Œn acest sens arat„ c„,
potrivit normelor constitu˛ionale, legiuitorul este competent
s„ stabileasc„ cadrul juridic pentru exercitarea dreptului de
proprietate, astfel c„ textul art. 3 alin. (2) din Legea
nr. 10/2001 este Ón concordan˛„ cu dispozi˛iile
constitu˛ionale potrivit c„rora îCon˛inutul ∫i limitele dreptului
de proprietate sunt stabilite de lege“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie
1989, excep˛ie ridicat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei —
Sucursala Suceava Ón Dosarul nr. 29.727/1/2004 al Œnaltei
Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia civil„ ∫i de proprietate
intelectual„.
La apelul nominal se prezint„, pentru autorul excep˛iei
∫i pentru partea Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, consilierul
juridic Dumitru Apetroaie, lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul p„r˛ilor prezente solicit„ admiterea
excep˛iei, ar„t‚nd c„ imobilul pentru care Banca Na˛ional„
a Rom‚niei — Sucursala Suceava se afl„ Ón litigiu cu
Raiffeisen Bank — S.A. a fost dob‚ndit Ón temeiul unui
contract de v‚nzare-cump„rare Óncheiat Ón anul 1902, iar
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei nu a pierdut niciodat„ dreptul
de proprietate asupra acestui imobil. Prin Legea
nr. 1.056/1946 privind etatizarea ∫i organizarea B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei, au trecut Ón proprietatea statului
numai ac˛iunile apar˛in‚nd B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
bunurile imobile r„m‚n‚nd Ón continuare Ón proprietatea
acesteia. Banca Na˛ional„ a Rom‚niei ∫i-a continuat
activitatea Ón decursul timpului ca banc„ de emisiune ∫i
banc„ central„ a statului, av‚nd personalitate juridic„ ∫i un
patrimoniu distinct de cel al statului. De aceea, nu se
poate considera c„ Banca pentru Agricultur„ ∫i Industrie
Alimentar„, reorganizat„ ulterior Ón Banca Agricol„ — S.A.
∫i apoi devenit„ Raiffeissen Bank — S.A., este proprietar„
a imobilului aflat Ón litigiu, deoarece prin Ordinul
guvernatorului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 167/1973
acest imobil a trecut doar Ón administrarea operativ„ a
B„ncii pentru Agricultur„ ∫i Industrie Alimentar„, ∫i nu Ón
proprietatea sa. Œn sus˛inere, depune note scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest
sens jurispruden˛a Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Maria Bratu

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 2 martie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 29.727/1/2004, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia civil„ ∫i de proprietate intelectual„ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate abuziv Ón perioada

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile procurorului,
prevederile legale criticate, raportate la dispozi˛iile
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 Ól constituie prevederile art. 3 alin. (2)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005,
prevederi care au urm„torul con˛inut: îMinisterele, celelalte
institu˛ii publice ale statului sau ale unit„˛ilor administrativteritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile
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proprietare ale imobilelor la data prelu„rii Ón mod abuziv a
acestora de c„tre stat, care pot solicita m„suri reparatorii
const‚nd Ón restituirea Ón natur„ sau prin echivalent valoric.
Rezult„ c„ entit„˛ile enumerate de art. 3 alin. (2) din
Legea nr. 10/2001 nu au calitatea de proprietari Ón
momentul solicit„rii restituirii, motiv pentru care textul de
lege criticat nu contravine principiului constitu˛ional referitor
la protec˛ia dreptului de proprietate. Prin urmare, Curtea a
constatat c„ dispozi˛iile consacrate de art. 44 din
Constitu˛ie nu sunt aplicabile Ón cauza dedus„ controlului
de constitu˛ionalitate.
At‚t considerentele, c‚t ∫i solu˛iile din aceste decizii
sunt valabile ∫i Ón cauza de fa˛„, Óntruc‚t nu au intervenit
elemente noi de natur„ a determina o reconsiderare a
jurispruden˛ei Cur˛ii.
Curtea re˛ine, de asemenea, c„ pentru acelea∫i motive
urmeaz„ a fi respinse ∫i criticile de neconstitu˛ionalitate cu
privire la Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 11 din Constitu˛ie
privind dreptul interna˛ional ∫i dreptul intern ∫i ale art. 20
referitoare la tratatele interna˛ionale privind drepturile
omului, c‚t ∫i cele ale art. 1 din primul Protocol adi˛ional la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
™i, Ón fine, Curtea constat„ c„ aspectele privind
eventualele Óndrept„˛iri ale autorului excep˛iei cu privire la
imobilul aflat Ón litigiu, c‚t ∫i posibilitatea revendic„rii
acestuia excedeaz„ competen˛ei sale, fiind de competen˛a
instan˛elor de judecat„.

a

autonome, companiile/societ„˛ile na˛ionale, societ„˛ile
comerciale cu capital de stat, precum ∫i cele privatizate, potrivit
legii, nu au calitatea de persoane Óndrept„˛ite ∫i nu fac obiectul
prezentei legi.“
Textele constitu˛ionale considerate a fi Ónc„lcate sunt
cele ale art. 11 privind dreptul interna˛ional ∫i dreptul
intern, ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate
privat„ ∫i ale art. 20 — tratatele interna˛ionale privind
drepturile omului. Este invocat„, de asemenea, Ónc„lcarea
prevederilor art. 1 din primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
Prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 au
mai format obiectul controlului de constitu˛ionalitate. Astfel,
prin Decizia nr. 246 din 10 iunie 2003, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 541 din 28 iulie
2003, ∫i Decizia nr. 316 din 17 iulie 2003, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 572 din
8 august 2003, Curtea a respins ca nefondat„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate cu privire la aceste prevederi, formulat„
Ón raport cu dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 44 din
Constitu˛ie. Prin deciziile respective, Curtea a re˛inut c„, de
regul„, institu˛iile publice, regiile autonome ∫i societ„˛ile
comerciale cu capital de stat, ca de˛in„toare ale imobilelor
preluate Ón mod abuziv de stat, au, Ón economia Legii
nr. 10/2001, calitatea de debitori ai obliga˛iei de restituire.
Prin termenul îpersoane Óndrept„˛ite“, prev„zut de art. 3
alin. (2) din lege, sunt desemnate numai acele persoane,
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Pentru motivele 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,
CONSTITUﬁIONAL√

ra

CURTEA

ii
g

Œn numele legii

rm

ăr

DECIDE:
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei — Sucursala Suceava Ón Dosarul nr. 29.727/1/2004 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia civil„ ∫i de proprietate intelectual„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din 26 octombrie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

tin

at

prof. univ. dr. IOAN VIDA

D

es

Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 739
din 26 octombrie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Maria Bratu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 prevederilor art. 23 alin. (4) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie
1989, excep˛ie ridicat„ de D„nil„-Vasile Donose Ón Dosarul
nr. 2.689/299/2005 al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
La apelul nominal se prezint„, pentru autorul excep˛iei,
avocatul G. G. Florescu. Este prezent„, de asemenea,
personal, partea ™tefan Floren˛iu Fr‚nculescu, lipsind
celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal
Óndeplinit„.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 28 februarie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.689/299/2005, Judec„toria Sectorului 1
Bucure∫ti ∫i prin Œncheierea din 5 aprilie 2006, pronun˛at„
Ón Dosarul nr. 34.722/2/2005, Curtea de Apel Bucure∫ti —
Sec˛ia a IV-a civil„ au sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 23
alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie
1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de D„nil„Vasile Donose, Ion Marinescu ∫i Floren˛a Marinescu.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in, Ón esen˛„, c„ prevederile de lege criticate
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate, Óntruc‚t
stabilesc dou„ categorii de cet„˛eni: pe de o parte, cet„˛eni
cu drepturi depline, al c„ror drept de proprietate se
bazeaz„ pe dispozi˛iile art. 480 din Codul civil, iar pe de
alt„ parte se situeaz„ cet„˛enii al c„ror drept de proprietate
este limitat prin dispozi˛ia de restituire Ón natur„ a
imobilului, emis„ de primar, dispozi˛ie care este un act
administrativ unilateral. Autorii excep˛iei mai sus˛in c„
dreptul de proprietate ∫i dovada acestuia sunt reglementate
de Codul civil, care este o lege organic„, Ón timp ce Legea
nr. 10/2001, ce reglementeaz„ numai restituirea imobilelor
preluate abuziv, este o lege ordinar„.
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti apreciaz„ c„, Ón
determinarea naturii juridice a dispozi˛iei sau a deciziei de
restituire emise de persoanele juridice notificate, trebuie
avut Ón vedere faptul c„ Legea nr. 10/2001 distinge Óntre
imobilele preluate f„r„ titlu valabil ∫i cele preluate cu titlu
valabil. Œn primul caz persoanele Óndrept„˛ite nu ∫i-au
pierdut niciodat„ calitatea de proprietar avut„ la data
prelu„rii, pe c‚nd Ón al doilea caz persoanele Óndrept„˛ite
dob‚ndesc ex lege un drept subiectiv nou, distinct de
dreptul de proprietate sau cel de crean˛„, acordat cu titlu
de m„sur„ reparatorie. Astfel c„, Ón temeiul legii, se nasc
raporturi juridice noi Óntre persoanele Óndrept„˛ite ∫i unit„˛ile
de˛in„toare av‚nd ca obiect restituirea Ón natur„ sau prin
echivalent a imobilelor. Av‚nd Ón vedere c„ raporturile civile
se nasc, se modific„ ∫i se sting prin acte civile, Ón timp ce
raporturile administrative izvor„sc din acte ∫i fapte de drept
administrativ, instan˛a consider„ c„ deciziile sau dispozi˛iile
de restituire nu Óntrunesc caracteristicile unui act

administrativ de autoritate emis Ón regim de putere public„,
fiind emis Ón regim de drept privat. Prin urmare, aceste
acte de restituire sunt acte civile unilaterale de dispozi˛ie
cu caracter patrimonial. Pentru toate aceste considerente
instan˛a consider„ excep˛ia neÓntemeiat„.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„
apreciaz„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„, neav‚nd leg„tur„
cu obiectul cauzei deduse judec„˛ii, o contesta˛ie Ón
anulare.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierile de sesizare au fost comunicate 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.
Guvernul apreciaz„ excep˛ia ca neÓntemeiat„, ar„t‚nd
c„ scopul Legii nr. 10/2001 este acela de a statornici
m„suri reparatorii Ón interesul fo∫tilor proprietari ale c„ror
imobile au fost preluate abuziv de c„tre stat sau de alte
persoane juridice, iar solu˛ia de restituire a imobilelor este
rezultatul op˛iunii legiuitorului.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile de lege
criticate sunt constitu˛ionale ∫i nu contravin principiului
constitu˛ional al egalit„˛ii Ón drepturi, av‚nd Ón vedere c„,
potrivit jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, principiul
egalit„˛ii nu Ónseamn„ uniformitate, a∫a Ónc‚t, dac„ la
situa˛ii egale trebuie s„ corespund„ un tratament egal, la
situa˛ii diferite tratamentul juridic nu poate fi dec‚t diferit.
Mai mult, precizeaz„ c„ textul art. 25 alin. (4) din Legea
nr. 10/2001 este Ón concordan˛„ cu dispozi˛iile
constitu˛ionale ale art 44 alin. (1) teza a doua, potrivit
c„rora îCon˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate sunt
stabilite de lege“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.

ite

Pre∫edintele Cur˛ii dispune s„ se fac„ apelul ∫i Ón
Dosarul nr. 1.016D/2006.
La apelul nominal este prezent personal Ion Marinescu,
fiind asistat de avocatul G.G. Florescu. Lipsesc celelalte
p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal
Óndeplinit„.
Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea acestor
cauze, av‚nd Ón vedere obiectul identic al excep˛iilor de
neconstitu˛ionalitate.
P„r˛ile prezente, precum ∫i reprezentantul Ministerului
Public sunt de acord cu conexarea cauzelor.
Œn temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, Curtea
dispune conexarea Dosarului nr. 1.016D/2006 la Dosarul
nr. 933D/2006, care este primul Ónregistrat.
Ap„r„torul p„r˛ilor D„nil„-Vasile Donose ∫i Ion
Marinescu solicit„ Cur˛ii Constitu˛ionale s„ se pronun˛e
dac„ decizia sau, dup„ caz, dispozi˛ia de aprobare a
restituirii Ón natur„ a imobilului emis„ de primar are for˛a
juridic„ a unui act normativ ∫i, Ón consecin˛„, valoare
constitu˛ional„.
Partea ™tefan Floren˛iu Fr‚nculescu solicit„ respingerea
excep˛iei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„
solicitarea formulat„ de avocatul autorilor excep˛iei nu
poate fi primit„, fiind o problem„ de aplicare a legii.

tu
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C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile
procurorului, prevederile legale criticate, raportate la
dispozi˛iile 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.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
De∫i instan˛ele de judecat„ au sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, Ón realitate,
aceste critici vizeaz„ art. 25 alin. (4), deoarece aceast„
lege a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, d‚ndu-se textelor
o nou„ numerotare. Astfel, art. 23 alin. (4) a devenit art. 25
alin. (4) cu acela∫i con˛inut, Curtea urm‚nd s„ exercite
controlul de constitu˛ionalitate asupra acestui din urm„ text
care are urm„toarea redactare: îDecizia sau, dup„ caz,
dispozi˛ia de aprobare a restituirii Ón natur„ a imobilului face
dovada propriet„˛ii persoanei Óndrept„˛ite asupra acestuia, are
for˛a probant„ a unui Ónscris autentic ∫i constituie titlu
executoriu pentru punerea Ón posesie, dup„ Óndeplinirea
formalit„˛ilor de publicitate imobiliar„.“
Textele constitu˛ionale invocate sunt cele ale art. 16
alin. (1) ∫i (2) privind egalitatea Ón drepturi, art. 13 privind
limba oficial„, art. 73 referitor la categorii de legi, art. 44
alin. (2) privind dreptul de proprietate privat„ ∫i art. 20
alin. (2) referitor la tratatele interna˛ionale privind drepturile
omului. Este invocat„, de asemenea, Ónc„lcarea
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controlului de constitu˛ionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 307
din 14 iunie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005, Curtea a
statuat c„ jurisdic˛iile speciale administrative reprezint„ o
activitate jurisdic˛ional„ realizat„ de un organ de jurisdic˛ie
ce func˛ioneaz„ Ón cadrul unei institu˛ii a administra˛iei
publice sau unor autorit„˛i administrative autonome, ce se
desf„∫oar„ conform procedurii imperative prev„zute Óntr-o
lege special„, procedur„ asem„n„toare cu cea a instan˛elor
de judecat„, desf„∫urat„ Óns„ paralel ∫i separat de
aceasta.
Curtea a statuat c„ nicio dispozi˛ie constitu˛ional„ nu
interzice ca, prin lege, s„ se instituie o procedur„
administrativ„ prealabil„, cum este, spre exemplu,
procedura recursului administrativ gra˛ios sau a celui
ierarhic ori procedura notific„rii prealabile a unei autorit„˛i,
institu˛ii sau persoane.
At‚t considerentele, c‚t ∫i solu˛ia acestei decizii sunt
valabile ∫i Ón cauza de fa˛„, Óntruc‚t nu au intervenit
elemente noi de natur„ a determina o reconsiderare a
jurispruden˛ei Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale.
Œn ceea ce prive∫te solicitarea autorului excep˛iei privind
stabilirea de c„tre instan˛a de control constitu˛ional a for˛ei
juridice a dispozi˛iei emise de primar pentru aprobarea
restituirii Ón natur„ a unui imobil, Curtea constat„ c„
excedeaz„ competen˛ei sale.

rs
o

prevederilor primului Protocol adi˛ional la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Analiz‚nd criticile de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ acestea sunt neÓntemeiate pentru
considerentele ce urmeaz„:
Legea nr. 10/2001 este o lege special„ Ón materia
revendic„rii imobiliare, prin care legiuitorul a urm„rit s„
evite perpetuarea st„rii de incertitudine Ón ceea ce prive∫te
situa˛ia juridic„ a imobilelor preluate Ón mod abuziv, cu sau
f„r„ titlu valabil, de c„tre stat sau de c„tre alte persoane
juridice, Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989.
Solu˛ia de restituire a acestor imobile este rezultatul op˛iunii
legiuitorului ∫i are la baz„ dreptul pe care acesta Ól are Ón
a decide asupra modului de reparare a abuzurilor din
legisla˛ia trecut„ cu privire la dreptul de proprietate privat„.
Œn acest scop a fost instituit„ o procedur„ administrativ„ ce
are ca scop restituirea Ón natur„ a imobilelor — terenuri
sau construc˛ii — de c„tre persoana juridic„ de˛in„toare,
prin decizie sau dispozi˛ie motivat„ a organelor sale de
conducere.
Prevederile de lege criticate fac parte dintr-o
reglementare mai ampl„ a unei proceduri administrative
prealabile, prev„zut„ de Legea nr. 10/2001, ce este
obligatorie pentru ob˛inerea repara˛iilor Ón natur„ sau prin
echivalent ∫i care permite controlul judec„toresc asupra
actelor emise Ón cadrul acestei proceduri.
Curtea constat„ c„ problema constitu˛ionalit„˛ii diferitelor
proceduri administrative prealabile a mai fost supus„
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Pentru motivele 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,
CONSTITUﬁIONAL√
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de
D„nil„-Vasile Donose Ón Dosarul nr. 2.689/299/2005 al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti ∫i de Ion Marinescu ∫i Floren˛a
Marinescu Ón Dosarul nr. 34.722/2/2005 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a IV-a civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 26 octombrie 2006.
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PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,
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prof. univ. dr. IOAN VIDA
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at

Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 740
din 26 octombrie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 ∫i 4
din Legea arend„rii nr. 16/1994
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Maria Bratu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 prevederilor art. 6 alin. 1 ∫i 4 din Legea arend„rii

nr. 16/1994, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îTCE 3 BRAZI“ — S.R.L. din Piatra-Neam˛ Ón Dosarul
nr. 3.839/2005 (num„r unic 26020/3/2005) al Tribunalului
Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin
avocatul Constantin ™tefan ™elaru ∫i Agen˛ia Domeniilor
Statului, prin avocatul Cecilia Popa.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, avocatul autorului
excep˛iei solicit„ admiterea excep˛iei pentru acelea∫i motive
pe care le-a invocat Ón fa˛a instan˛ei de judecat„.
Avocatul Agen˛iei Domeniilor Statului solicit„ respingerea
excep˛iei ca inadmisibil„ Ón raport cu critica de
neconstitu˛ionalitate care vizeaz„ Ónc„lcarea îprincipiului
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile
procurorului, prevederile legale criticate, raportate la
dispozi˛iile 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), precum ∫i ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei Ól reprezint„ prevederile art. 6 alin. 1
∫i 4 din Legea arend„rii nr. 16/1994, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994,
prevederi ce au urm„torul con˛inut: îContractul de arendare
se Óntocme∫te Ón scris, c‚te un exemplar pentru fiecare parte ∫i
un exemplar care se depune la consiliul local Ón a c„rui raz„
teritorial„ se afl„ bunurile arendate, Ón termen de 15 zile de la
data Óncheierii. Acesta se Ónregistreaza Óntr-un registru special,
˛inut de secretarul consiliului local. […]
Sunt valabile ∫i opozabile numai contractele de arendare
Óncheiate Ón scris ∫i Ónregistrate la consiliul local, Ón condi˛iile
prezentei legi.“
Textele constitu˛ionale invocate sunt cele ale art. 135
alin. (1) lit. a) privind economia de pia˛„ ∫i ale art. 53
alin. (1) privind restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau
al unor libert„˛i.
Analiz‚nd criticile de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ acestea sunt neÓntemeiate pentru considerentele
ce urmeaz„.
Potrivit textelor de lege atacate, îsunt valabile ∫i
opozabile“ numai contractele de arendare Óncheiate Ón scris
∫i Ónregistrate Ón termen de 15 zile de la Óncheiere la
consiliul local Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ bunurile
arendate. Rezult„ c„, prin derogare de la principiul
consensualismului actului juridic civil, legiuitorul a prev„zut
forma scris„ ∫i Ónregistrarea actului, al„turi de condi˛iile
prev„zute de art. 948 din Codul civil, ca fiind condi˛ii de
validitate ale contractului de arendare ∫i, ca atare,
sanc˛iunea nerespect„rii acestor condi˛ii la Óncheierea
contractului este nulitatea absolut„. Includerea acestor
condi˛ii de validitate la Óncheierea contractului de arendare
determin„ natura juridic„ a acestuia ca fiind un contract
solemn, ∫i nu unul consensual, voin˛a p„r˛ilor contractante
trebuind s„ se supun„ dispozi˛iilor legale Ón acest sens.
Curtea re˛ine c„, sub aspect economic ∫i al eviden˛ei
bunurilor agricole supuse arend„rii, introducerea acestor
condi˛ii de validitate contribuie la asigurarea unui climat de
disciplin„ economic„ Ón domeniul exploat„rii terenurilor
agricole.
Pe de alt„ parte, sanc˛ionarea cu nulitate absolut„ a
contractelor de arendare ce nu sunt Óncheiate Ón form„
scris„ ∫i nu sunt Ónregistrate Ón termenul de 15 zile nu
contravine textelor constitu˛ionale invocate, fiind expresia
obliga˛iei statului de a asigura protec˛ia libert„˛ii comer˛ului
∫i de a crea cadrul favorabil pentru valorificarea tuturor
factorilor de produc˛ie, potrivit art. 135 alin. (2) lit. a) din
Constitu˛ie.
Curtea re˛ine c„ nici criticile de neconstitu˛ionalitate
viz‚nd Ónc„lcarea art. 53 alin. (1) din Constitu˛ie privind
restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i
nu sunt Óntemeiate, Óntruc‚t reglementarea nu prive∫te
niciuna dintre categoriile de drepturi ∫i libert„˛i prev„zute
de aceast„ dispozi˛ie constitu˛ional„.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 5 aprilie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 3.839/2005 (num„r unic 26020/3/2005), Tribunalul
Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i (4) din Legea arend„rii
nr. 16/1994, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îTCE 3 BRAZI“ — S.R.L. din Piatra-Neam˛ Óntr-un litigiu
comercial av‚nd ca obiect nulitatea unui act juridic ∫i
evacuare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile de lege criticate
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 135 alin. (1)
lit. a) ∫i ale art. 53 alin. (1), Óntruc‚t Óngr„desc libertatea
contractual„ prin îsanc˛iunea lipsirii de valabilitate a
contractelor de arendare care nu sunt Ónregistrate la
consiliul local“ ∫i îprin impunerea voin˛ei legiuitorului voin˛ei
p„r˛ilor contractante“.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„
apreciaz„ c„ prevederile de lege criticate nu Óncalc„
normele constitu˛ionale invocate.
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.
Guvernul apreciaz„ excep˛ia ca neÓntemeiat„. Œn acest
sens arat„ c„, prin derogare de la principiul consensualismului
consacrat de Codul civil, legiuitorul a instituit pentru
contractul de arendare dou„ condi˛ii de valabilitate, ∫i
anume, forma scris„ ∫i Ónregistrarea acestuia Óntr-un
registru special sub sanc˛iunea nulit„˛ii absolute, tocmai Ón
scopul asigur„rii unui climat de disciplin„ economic„ la
care operatorii economici trebuie s„ se conformeze.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile 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.
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juridic al ra˛iunii Óncheierii contractelor“, deoarece acest
principiu nu se reg„se∫te Ón Legea fundamental„.
Œn ceea ce prive∫te criticile de neconstitu˛ionalitate
privind Ónc„lcarea art. 53 alin. (1) ∫i art. 135 alin. (1) ∫i (2)
lit. a) din Constitu˛ie, consider„ c„ sunt neÓntemeiate,
Óntruc‚t cerin˛a formei scrise a contractului de arend„ ∫i
Ónregistrarea acestuia la consiliul local sunt condi˛ii cerute
cumulativ de legiuitor pentru valabilitatea contractului ∫i
pentru opozabilitatea lui fa˛„ de ter˛i. Este de principiu c„
Óncheierea unui contract cu Ónc„lcarea unei norme juridice
imperative este sanc˛ionat„ cu nulitatea absolut„. De
aceea, instituirea sanc˛iunii cu nulitate absolut„ a
contractelor de arend„ care nu sunt Óncheiate Ón form„
scris„ ∫i nu sunt Ónregistrate Ón termen de 15 zile nu
aduce atingere valorilor ap„rate de Constitu˛ie, ci, din
contr„, descurajeaz„ comportamentul contrar normelor care
guverneaz„ activitatea economic„ ∫i financiar„ ∫i se
asigur„ mediul necesar desf„∫ur„rii acestora. Œn sus˛inere,
depune note scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textul
de lege criticat nu contravine principiului libert„˛ii
contractuale, fiind expresia obliga˛iei statului de a asigura
libertatea contractual„.
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Pentru motivele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 ∫i 4 din Legea arend„rii nr. 16/1994,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îTCE 3 BRAZI“ — S.R.L. din Piatra-Neam˛ Ón Dosarul nr. 3.839/2005 (num„r
unic 26020/3/2005) al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 26 octombrie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„. Arat„ c„ textul de
lege criticat sanc˛ioneaz„ nerespectarea clauzelor unui
contract ∫i nu cotravine dispozi˛iilor constitu˛ionale.
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judec„tor
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magistrat-asistent
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Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Maria Bratu
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea ∫i finalizarea
procesului de privatizare a societ„˛ilor comerciale din turism

D

es

tin

at

ex

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea ∫i finalizarea
procesului de privatizare a societ„˛ilor comerciale din
turism, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îDisco
Space Models“ — S.R.L. din Bucure∫ti Ón Dosarul
nr. 5.789/COM/2004 al Tribunalului Constan˛a — Sec˛ia
comercial„.
La apelul nominal se prezint„ consilier juridic Maria
Stan, pentru Societatea Comercial„ îNeptun–Olimp“ — S.A,
lipsind autorul excep˛iei, fa˛„ de care procedura de citare a
fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul p„r˛ii
prezente solicit„ respingerea excep˛iei. Œn sus˛inere, arat„
c„ prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 52/2001 reglementeaz„ o form„ de
r„spundere contractual„ agravant„ Ón cazul neexecut„rii
unei obliga˛ii asumate printr-un contract sinalagmatic, ∫i
anume rezolu˛iunea de drept Ón cazul nerealiz„rii
programului de investi˛ii sau neplata la termen a unei rate,
cu consecin˛a pierderii avansului ∫i a contravalorii
Ómbun„t„˛irilor. De aceea, aceast„ sanc˛iune, care este de
esen˛a contractelor sinalagmatice, nu contravine prevederilor
art. 44 alin. (2) ∫i (3) din Constitu˛ie, deoarece Legea
fundamental„ garanteaz„ ∫i ocrote∫te proprietatea licit„.
Depune note scrise.

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 15 februarie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 5.789/COM/2004, Tribunalul Constan˛a —
Sec˛ia comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 2
alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 52/2001
privind accelerarea ∫i finalizarea procesului de privatizare
a societ„˛ilor comerciale din turism, excep˛ie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îDisco Space Models“ — S.R.L. din
Bucure∫ti Óntr-un litigiu comercial.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile de lege criticate
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate, precum ∫i
prevederilor art. 480 din Codul civil ∫i ale Legii nr. 33/1994
privind exproprierea pentru cauz„ de utilitate public„,
deoarece reglementarea cuprins„ Ón aceste texte
îechivaleaz„ cu o veritabil„ expropriere“ ∫i îconsacr„ alte
moduri de dob‚ndire a dreptului de proprietate dec‚t cele
cunoscute p‚n„ Ón prezent“, ∫i anume îdob‚ndirea unui
drept real prin puterea sanc˛ionatorie a unei ordonan˛e de
urgen˛„ a Guvernului“, ∫i c„ îpermit Ón mod injust
Ómbog„˛irea f„r„ just„ cauz„ a reclamantei“.
Tribunalul Constan˛a — Sec˛ia comercial„ consider„ c„
prevederile de lege criticate respect„ exigen˛ele
constitu˛ionale, av‚nd Ón vedere scopul avut de legiuitor la
data adopt„rii acestui act normativ. Œn opinia instan˛ei de
judecat„, textul de lege reglementeaz„ o form„ de
r„spundere agravant„ Ón cazul neexecut„rii unei obliga˛ii
asumate printr-un contract sinalagmatic. Œn spe˛„, suntem Ón
prezen˛a unui contract de v‚nzare-cump„rare a c„rui
executare necorespunz„toare sau executarea culpabil„ este
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Ón care cump„r„torul nu pl„te∫te la scaden˛„ o rat„ sau nu a
efectuat programul de investi˛ii, contractul de v‚nzarecump„rare se consider„ rezolvit de drept, f„r„ a mai fi
necesar„ punerea Ón Ónt‚rziere ∫i f„r„ orice alt„ formalitate. Œn
aceast„ situa˛ie cump„r„torul pierde at‚t pre˛ul pl„tit p‚n„ la
acea dat„, c‚t ∫i investi˛iile efectuate“.
Textul constitu˛ional invocat este cel al art. 44 alin. (2)
∫i (3) privind dreptul de proprietate privat„.
Analiz‚nd criticile de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ acestea sunt neÓntemeiate pentru
considerentele ce urmeaz„.
Textele de lege criticate reglementeaz„ sanc˛ionarea
cump„r„torului activelor unei societ„˛i comerciale din turism,
aflat„ Ón procesul de privatizare, pentru nerespectarea
obliga˛iilor asumate, ∫i anume plata unei rate la scaden˛„
sau neefectuarea programului de investi˛ii.
Autorul excep˛iei consider„ c„ aceste prevederi
contravin dispozi˛iilor art. 44 alin. (2) ∫i (3) din Legea
fundamental„, deoarece îechivaleaz„ cu o veritabil„
expropriere“.
Curtea constat„ c„ prevederile criticate nu opereaz„ o
îexpropriere“, a∫a cum sus˛ine autorul excep˛iei, ci
sanc˛ioneaz„ cump„r„torul unui activ al unei societ„˛i
comerciale la care statul este ac˛ionar majoritar,
cump„r„tor care nu-∫i respect„ obliga˛iile asumate printr-un
contract Óncheiat Ón considerarea unui obiectiv viz‚nd
interesul public. Garantarea accesului liber la o activitate
economic„, a liberei ini˛iative ∫i exercitarea acestora Ón
condi˛iile legii, potrivit art. 45 din Constitu˛ie, nu exclude,
ci, dimpotriv„, presupune reglementarea strict„ prin lege,
cu precizarea r„spunderilor Ón cazul nerespect„rii obliga˛iilor
contractuale asumate.
Totodat„, Curtea re˛ine c„ textul criticat reglementeaz„
condi˛iile ∫i limitele dreptului de proprietate al societ„˛ilor
comerciale din turism asupra ac˛iunilor ∫i activelor pe care
le de˛in, d‚nd expresie dispozi˛iilor art. 44 alin. (1) teza
final„ din Constitu˛ie, potrivit c„rora îCon˛inutul ∫i limitele
dreptului de proprietate sunt stabilite de lege“.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate viz‚nd
Ónc„lcarea prevederilor art. 481 alin. 3 din Codul civil, c‚t
∫i a celor din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea
pentru cauz„ de utilitate public„, acestea reprezint„
aspecte ce excedeaz„ contenciosului constitu˛ional,
deoarece, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, Ón examinarea constitu˛ionalit„˛ii unui text
de lege, Curtea are Ón vedere dispozi˛iile Constitu˛iei ∫i nu
compararea prevederilor mai multor legi Óntre ele.

pe

sanc˛ionat„ de legiuitor Ón deplin acord cu dispozi˛iile
constitu˛ionale privind garantarea ∫i ocrotirea propriet„˛ii
private.
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.
Guvernul apreciaz„ excep˛ia ca neÓntemeiat„, ar„t‚nd,
Ón esen˛„, c„ sanc˛iunea civil„ instituit„ de norma criticat„
este consecin˛a legal„ a Ónc„lc„rii prevederilor reglementate
de aceast„ norm„. Œn ceea ce prive∫te criticile de
neconstitu˛ionalitate raportate la art. 480 din Codul civil ∫i
la prevederile Legii nr. 33/1994, arat„ c„ acestea vizeaz„
probleme privind necorel„ri legislative, fiind aspecte ce
excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile de lege
criticate sunt constitu˛ionale. Arat„ c„ sanc˛iunile prev„zute
de aceste prevederi au fost instituite de legiuitor ca un
mijloc de constr‚ngere a debitorului care nu ∫i-a executat
obliga˛iile Ón condi˛iile Ón care era ˛inut de existen˛a unor
crean˛e certe, lichide ∫i exigibile. Œn acest fel se asigur„
protec˛ia dreptului de proprietate al titularilor unor
asemenea crean˛e, Ón acord cu dispozi˛iile constitu˛ionale
privind garantarea ∫i ocrotirea dreptului de proprietate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile
procurorului, prevederile legale criticate, raportate la
dispozi˛iile 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 Ól reprezint„ prevederile art. 2 alin. (4)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 52/2001 privind
accelerarea ∫i finalizarea procesului de privatizare a
societ„˛ilor comerciale din turism, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 175 din 6 aprilie 2001,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 80/2002, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 154 din
4 martie 2002, prevederi ce au urm„torul con˛inut: îŒn cazul
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Pentru motivele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 52/2001 privind accelerarea ∫i finalizarea procesului de privatizare a societ„˛ilor comerciale din turism, excep˛ie ridicat„
de Societatea Comercial„ îDisco Space Models“ — S.R.L. din Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 5.789/COM/2004 al Tribunalului
Constan˛a — Sec˛ia comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 26 octombrie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 764
din 31 octombrie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. I pct. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 43/2002 privind Direc˛ia Na˛ional„ Anticorup˛ie
conven˛ionale ale art. 6 ∫i 8 privind îDreptul la un proces
echitabil“ ∫i îDreptul la respectarea vie˛ii private ∫i de
familie“ din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios
administrativ ∫i fiscal opineaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 134/2005 a fost adoptat„ Ón
condi˛iile ∫i cu respectarea dispozi˛iilor cuprinse Ón
Constitu˛ie.
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.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, adoptarea ordonan˛ei de urgen˛„ atacate
fiind impus„ de obligativitatea Deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 235/2005.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece adoptarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 134/2005 a fost
determinat„ de cerin˛a restr‚ngerii competen˛ei organismului
specializat Ón combaterea corup˛iei la cazurile de mare
corup˛ie definite prin calitatea f„ptuitorului ∫i prin valoarea
prejudiciilor, precum ∫i a eficientiz„rii acestuia ∫i de
necesitatea formul„rii unui r„spuns credibil Ón perioada Ón
care Comisia European„ se afl„ Ón plin proces de
redactare a viitorului raport de ˛ar„ pentru Rom‚nia.
Celelalte dispozi˛ii din Constitu˛ie invocate de autorul
excep˛iei nu au inciden˛„ Ón cauz„.
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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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. I pct. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 43/2002 privind
Direc˛ia Na˛ional„ Anticorup˛ie, excep˛ie ridicat„ de Radu
™tefan Maz„re Ón Dosarul nr. 38.222/2/2005 (4.724/2005) al
Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios
administrativ ∫i fiscal.
Dezbaterile au avut loc Ón ∫edin˛a public„ din data de
19 octombrie 2006, fiind consemnate Ón Óncheierea de la
acea dat„, c‚nd Curtea a am‚nat pronun˛area la data de
31 octombrie 2006.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Afrodita Laura Tutunaru
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 7 martie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 38.222/2/2005 (4.724/2005), Curtea de Apel Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. I pct. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 43/2002 privind
Direc˛ia Na˛ional„ Anticorup˛ie. Excep˛ia a fost ridicat„ de
Radu ™tefan Maz„re Ón dosarul de mai sus av‚nd ca
obiect solu˛ionarea unei ac˛iuni Ón contencios administrativ
av‚nd ca obiect excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
ordonan˛ei de urgen˛„ men˛ionate ∫i obligarea Guvernului
la plata de desp„gubiri pentru prejudiciul moral suferit de
reclamant ca urmare a modului Ón care reprezentan˛ii
Direc˛iei Na˛ionale Anticorup˛ie au efectuat Ómpotriva sa
acte premerg„toare privind existen˛a unor indicii de
s„v‚r∫ire a vreunei infrac˛iuni.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„, prin dispozi˛iile care formeaz„ obiectul excep˛iei,
au fost Ónc„lcate prevederile Constitu˛iei Rom‚niei cuprinse
Ón art. 1 alin. (3) ∫i (4) referitoare la statul de drept ∫i la
separa˛ia puterilor Ón stat, ale art. 21 referitoare la îAccesul
liber la justi˛ie“, ale art. 23 alin. (11) referitoare la
prezum˛ia de nevinov„˛ie, ale art. 24 referitoare la îDreptul
la ap„rare“, ale art. 26 referitoare la îVia˛a intim„, familial„
∫i privat„“, ale art. 61 alin. (1) referitoare la Parlament ca
unic„ autoritate legiuitoare, ale art. 72 alin. (2) referitoare la
r„spunderea penal„ deputa˛ilor ∫i senatorilor, ale art. 115
alin. (4) ∫i (6) referitoare la ordonan˛a de urgen˛„ ∫i ale
art. 147 alin. (4) referitoare la obligativitatea erga omnes a
deciziilor Cur˛ii Constitu˛ionale, precum ∫i dispozi˛iile

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, sus˛inerile p„r˛ilor, concluziile
procurorului, 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
dispozi˛iile art. I pct. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 134/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, modificat
prin articolul unic pct. 1 al Legii nr. 54/2006 privind
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 134/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 226 din 13 martie 2006, care au urm„torul
con˛inut:
îPrin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se Ónfiin˛eaz„ Direc˛ia
Na˛ional„ Anticorup˛ie, ca structur„ cu personalitate juridic„, Ón
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Ón vederea exercit„rii controlului a posteriori asupra
constitu˛ionalit„˛ii legilor ∫i ordonan˛elor.
Œn cadrul procesului judiciar, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate se Ónscrie Ón r‚ndul excep˛iilor de procedur„ prin
care, partea care le ridic„, instan˛a de judecat„ din oficiu
sau procurorul urm„re∫te Ómpiedicarea unei judec„˛i care
s-ar Óntemeia pe o dispozi˛ie legal„ neconstitu˛ional„. Œn
aceea∫i ordine conceptual„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate reprezint„ o chestiune prejudicial„, adic„ o
problem„ juridic„ a c„rei rezolvare trebuie s„ precead„
solu˛ionarea litigiului cu care este conex„. A∫a se ∫i
explic„ prevederea cuprins„ Ón art. 29 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, Ón conformitate cu care, îpe perioada
solu˛ion„rii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate judecarea cauzei
se suspend„“.
A∫adar, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate nu poate
forma obiectul unei ac˛iuni principale nici Ón fa˛a instan˛ei
de judecat„ sau de arbitraj, unde constituie Óntotdeauna un
mijloc de ap„rare Óntr-un litigiu Ón curs de solu˛ionare, ∫i
nici Ón fa˛a Cur˛ii Constitu˛ionale.
Œn consecin˛„, Óntruc‚t excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
fost ridicat„ cu nerespectarea art. 146 lit. d) din Constitu˛ie
∫i art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, urmeaz„
ca aceasta s„ fie respins„ ca inadmisibil„.

rs
o

cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, prin reorganizarea Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
Potrivit art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, Curtea Constitu˛ional„
îhot„r„∫te asupra excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate privind legile
∫i ordonan˛ele, ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti sau de
arbitraj comercial“.
F„c‚nd aplicarea acestui text constitu˛ional, Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale prevede Ón art. 29 alin. (1) ∫i (2)
urm„toarele: î(1)Curtea Constitu˛ional„ decide asupra
excep˛iilor ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti sau de
arbitraj comercial privind neconstitu˛ionalitatea unei legi sau
ordonan˛e ori a unei dispozi˛ii dintr-o lege sau dintr-o ordonan˛„
Ón vigoare, care are leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei Ón orice
faz„ a litigiului ∫i oricare ar fi obiectul acestuia.
(2) Excep˛ia poate fi ridicat„ la cererea uneia dintre p„r˛i
sau, din oficiu, de c„tre instan˛a de judecat„ ori de arbitraj
comercial. De asemenea, excep˛ia poate fi ridicat„ de procuror
Ón fa˛a instan˛ei de judecat„, Ón cauzele la care particip„“.
Potrivit dispozi˛iei mai sus citate din Constitu˛ia
Rom‚niei, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate constituie una
dintre c„ile prin care Curtea Constitu˛ional„ este sesizat„
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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, cu majoritate de voturi,
CONSTITUﬁIONAL√
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Respinge ca inadmisibil„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. I pct. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 43/2002 privind Direc˛ia
Na˛ional„ Anticorup˛ie, excep˛ie ridicat„ de Radu ™tefan Maz„re Ón Dosarul nr. 38.222/2/2005 (4.724/2005) al Cur˛ii de
Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 31 octombrie 2006.
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prof. univ. dr. IOAN VIDA
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Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 792
din 9 noiembrie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 62 alin. (3)
din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei ∫i biletului la ordin
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Cristina C„t„lina Turcu

—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 58/1934 asupra
cambiei ∫i biletului la ordin, excep˛ie ridicat„ de Prosszer

Zoltan ∫i Prosszer Daniela-Gabriela Ón Dosarul
nr. 3.633/3/2006 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia
comercial„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, apreciind c„
textul de lege criticat nu contravine prevederilor
constitu˛ionale invocate.

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 8/5.I.2007

Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,
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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, astfel cum
rezult„ din Óncheierea de sesizare ∫i din concluziile autorilor
Ól constituie dispozi˛iile art. 62 alin. (3) din Legea
nr. 58/1934 asupra cambiei ∫i biletului la ordin, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 100 din 1 mai
1934, potrivit c„rora îHot„r‚rea pronun˛at„ asupra opozi˛iei
va putea fi atacat„ cu apel Ón termen de 15 zile de la
pronun˛are“.
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorii excep˛iei
ca fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile art. 16
alin. (1) referitor la egalitatea Ón drepturi ∫i art. 24 alin. (1)
privind dreptul la ap„rare.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea Constitu˛ional„ re˛ine
urm„toarele:
Executarea cambial„ a fost conceput„ de legiuitor ca o
procedur„ simplificat„, Ón vederea valorific„rii cu celeritate
a drepturilor cambiale.
Astfel, potrivit art. 61 din Legea nr. 58/1934, cambia se
Ónveste∫te cu formul„ executorie de c„tre judec„torie,
av‚nd valoare de titlu executoriu, soma˛ia de executare se
transmite debitorului, iar conform art. 62 alin. (1) ∫i (2) din
Legea nr. 58/1934, debitorul poate face opozi˛ie la
executare Ón termen de 5 zile de la primirea soma˛iei ∫i
judec„toria va judeca opozi˛ia potrivit Codului de procedur„
civil„, de urgen˛„ ∫i cu prec„dere, Ónaintea oric„rei alte
pricini.
Curtea constat„ Óns„ c„ prin alin. (3) al art. 62 se
instituie o norm„ special„, ce derog„ de la prevederile
referitoare la executarea silit„ cuprinse Ón Codul de
procedur„ civil„. Astfel, calea de atac a hot„r‚rii
pronun˛ate asupra opozi˛iei este apelul, ∫i nu recursul,
acest apel declar‚ndu-se Ón termen de 15 zile de la
pronun˛area hot„r‚rii ∫i nu de la comunicarea acesteia.
Curtea re˛ine c„ instituirea unei norme speciale cu
privire la momentul declar„rii c„ii de atac, prin care se
derog„ de la norma general„ cuprins„ Ón art. 284 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„, nu are semnifica˛ia unei
atingeri aduse dreptului la ap„rare apar˛in‚nd autorului
excep˛iei. Aceasta, deoarece prevederile art. 62 alin. (3)
din Legea nr. 58/1934 trebuie interpretate Ón coroborare cu
prevederile art. 287 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„,
potrivit c„rora motivele de fapt ∫i de drept pe care se
Óntemeiaz„ apelul, precum ∫i dovezile invocate Ón
sus˛inerea acestuia pot fi depuse inclusiv la prima zi de
Ónf„˛i∫are.
A∫a fiind, autorii excep˛iei aveau posibilitatea ca, Ón
intervalul cuprins Óntre comunicarea hot„r‚rii ∫i prima zi de
Ónf„˛i∫are, s„-∫i valorifice dreptul la ap„rare, motiv‚ndu-∫i
cererea de apel ∫i ar„t‚nd dovezile pe care aceasta se
Óntemeiaz„.
Totodat„, Curtea mai re˛ine c„ exercitarea unui drept de
c„tre titularul s„u nu poate avea loc dec‚t Óntr-un anumit
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 20 martie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.633/3/2006, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia
comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 67 alin. (3) din
Legea nr. 58/1934 asupra cambiei ∫i biletului la ordin.
Excep˛ia a fost ridicat„ Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect
judecarea cererii de apel introdus„ Ómpotriva sentin˛ei prin
care s-a respins cererea de opozi˛ie cambial„ apar˛in‚nd
autorilor excep˛iei, Ón calea de atac a apelului, instan˛a
invoc‚nd din oficiu excep˛ia tardivit„˛ii acestuia.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ prevederea legal„ criticat„, potrivit c„reia
exercitarea c„ii de atac Ómpotriva hot„r‚rii pronun˛ate
asupra opozi˛iei care se face îÓntr-un termen de 15 zile
calculat de la pronun˛are, contravine flagrant principiului
constitu˛ional al garant„rii dreptului la ap„rare, precum ∫i
principiului egalit„˛ii cet„˛eanului Ón fa˛a legii.“ Œn acest sens
arat„ c„ îpartea este ˛inut„ s„ exercite o cale de atac f„r„
s„ cunoasc„ considerentele ce au stat la baza pronun˛„rii
hot„r‚rii apelate“. Pe de alt„ parte, autorii excep˛iei
consider„ c„, solu˛ion‚nd excep˛ia invocat„, Curtea
Constitu˛ional„ îurmeaz„ s„ analizeze Ón ce m„sur„
prevederile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 58/1934 au fost
abrogate implicit prin prevederile art. 402 alin. 2 din Codul
de procedur„ civil„, Ón condi˛iile Ón care opozi˛ia cambial„
este asimilat„ cu o veritabil„ contesta˛ie la executare“, iar
îhot„r‚rea pronun˛at„ Ón aceast„ din urm„ procedur„ nu
este susceptibil„ de apel“.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia comercial„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece îstabilirea momentului de Óncepere a curgerii
termenului de apel de la pronun˛are ∫i nu de la
comunicare“ nu Ónseamn„ Ónfr‚ngerea principiului egalit„˛ii,
îlegiuitorul put‚nd institui, Ón considerarea unor situa˛ii
particulare, reguli speciale de procedur„, precum ∫i
modalit„˛i specifice de exercitare a drepturilor procedurale“.
De asemenea, tribunalul apreciaz„ c„ dreptul la ap„rare
nu este Ónc„lcat, deoarece autorii excep˛iei înu sunt priva˛i
de posibilitatea de a-∫i motiva hot„r‚rea, Óntruc‚t [...],
potrivit dispozi˛iilor art. 287 alin. 2 din Codul de procedur„
civil„, motivele de apel pot fi depuse inclusiv la prima zi
de Ónf„˛i∫are“.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerile referitoare la asimilarea
opozi˛iei cambiale cu o contesta˛ie la executare, tribunalul
a re˛inut c„ îacestea sunt aspecte care ˛in de interpretarea
∫i aplicarea legii ∫i urmeaz„ s„ fac„ obiectul analizei de
c„tre instan˛a de judecat„, la solu˛ionarea cauzei“.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ prevederea legal„
criticat„ este constitu˛ional„. Œn acest sens arat„ c„ nu
poate fi re˛inut„ Ónc„lcarea principiului egalit„˛ii, deoarece
îdispozi˛iile legale deduse controlului de constitu˛ionalitate
se aplic„ tuturor persoanelor aflate Ón situa˛ia prev„zut„ Ón
ipoteza normei legale, f„r„ nicio discriminare pe
considerente arbitrare“. Totodat„, îtextele legale invocate nu
aduc atingere dreptului p„r˛ilor ca pe parcursul Óntregului
proces s„-∫i valorifice preten˛iile sau s„ dovedeasc„
netemeinicia preten˛iilor adversarului, preval‚ndu-se de
toate garan˛iile dreptului la ap„rare Ón cadrul unui proces
public“.
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cadru, prev„zut de legiuitor, cu respectarea anumitor
exigen˛e, Óntre care ∫i stabilirea unor termene, dup„ a
c„ror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este
posibil„. Ca urmare, neexercitarea dreptului de a declara
apel Ón termenul de 15 zile de la pronun˛area hot„r‚rii
asupra opozi˛iei cambiale, datorit„ lipsei de diligen˛„ a
titularului acestuia, nu are semnifica˛ia Ónc„lc„rii dreptului
s„u la ap„rare.
De asemenea, nu poate fi re˛inut„ nici critica privind
Ónc„lcarea principiului egalit„˛ii Ón drepturi, Óntruc‚t
instituirea unui termen Ón„untrul c„ruia titularul unui drept

subiectiv Ó∫i poate exercita prerogativa conferit„ de lege nu
contravine acestui principiu, at‚t timp c‚t tuturor
persoanelor vizate de ipoteza normei le este aplicabil
acela∫i tratament juridic, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.
C‚t prive∫te sus˛inerea autorilor excep˛iei potrivit c„reia
Curtea Constitu˛ional„ urmeaz„ s„ analizeze dac„ opozi˛ia
cambial„ îeste asimilat„ cu o veritabil„ contesta˛ie la
executare“, Curtea constat„ c„ acestea sunt aspecte care
˛in de interpretarea ∫i aplicarea legii, exced‚nd competen˛ei
instan˛ei de contencios constitu˛ional.

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
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei ∫i
biletului la ordin, excep˛ie ridicat„ de Prosszer Zoltan ∫i Prosszer Daniela-Gabriela Ón Dosarul nr. 3.633/3/2006 al
Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 9 noiembrie 2006.
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HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recuno∫tin˛ei
fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989
nr. 341/2004, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.412/2004
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Normele metodologice de aplicare a Legii
recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au
contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989
nr. 341/2004, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.412/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Prezentele norme metodologice cuprind
dispozi˛ii Ón vederea detalierii modului de aplicare ∫i a
aplic„rii unitare a prevederilor Legii recuno∫tin˛ei fa˛„ de
eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria
Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
2. Dup„ articolul 1 se introduc dou„ noi articole,
articolele 11 ∫i 12, cu urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Œn Ón˛elesul prezentelor norme metodologice,
termenii ∫i expresiile folosite au urm„toarea semnifica˛ie:

a) certificatul doveditor este noul tip de certificat,
preschimbat Ón baza Legii nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, prin care se reconfirm„ titlurile ∫i
calit„˛ile atribuite Ón baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea
eroilor-martiri ∫i acordarea unor drepturi urma∫ilor acestora,
r„ni˛ilor, precum ∫i lupt„torilor pentru victoria Revolu˛iei din
decembrie 1989, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia
de prevederile Legii nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
b) titlul este atestarea Ónscris„ Ón certificatul preschimbat
∫i poate fi: Erou-Martir al Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie
1989; Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei din Decembrie
1989 — Lupt„tor R„nit; Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei
din Decembrie 1989 — Lupt„tor Re˛inut; Lupt„tor pentru
Victoria Revolu˛iei din Decembrie 1989 — Lupt„tor
Remarcat prin Fapte Deosebite; Participant la Victoria
Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989;
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5. La articolul 7, dup„ alineatul (1) se introduc dou„ noi
alineate, alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul cuprins:
î(2) Titlurile instituite pentru cinstirea memoriei celor
care ∫i-au jertfit via˛a ∫i Ón semn de gratitudine fa˛„ de cei
care au luptat pentru victoria Revolu˛iei rom‚ne din
decembrie 1989, prev„zute la art. 3 alin. (1) din Legea
nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
atribuie prin decret al Pre∫edintelui Rom‚niei.
(3) Œn vederea atribuirii titlurilor prev„zute la art. 3
alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989, denumit Ón
continuare SSPR, Ónainteaz„ Administra˛iei Preziden˛iale
propunerile privind persoanele Ón cazul c„rora a fost
aprobat„ cererea de preschimbare a certificatelor, a fost
emis avizul pentru preschimbare de c„tre Comisia
Parlamentar„ a Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989,
denumit„ Ón continuare Comisia Parlamentar„, ∫i a fost
eliberat noul tip de certificat.“
6. La articolul 9, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Protocoalele de predare-preluare vor fi Óncheiate
pentru bunurile imobile, construc˛ii ∫i terenuri aferente, a∫a
cum acestea sunt Ónscrise Ón contractul de Ónchiriere sau
Ón fi∫a de calcul a spa˛iilor locative.“
7. La articolul 10, alineatele (2) ∫i (3) vor avea urm„torul
cuprins:
î(2) Certificatele doveditoare care, Ón perioada 1990—
1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii
nr. 42/1990 ∫i de Comisia pentru cinstirea ∫i sprijinirea
eroilor Revolu˛iei din Decembrie 1989, denumite Ón
continuare certificate doveditoare, se preschimb„, la cererea
titularului, de c„tre SSPR.
(3) Œnregistrarea cererilor Ón registrele de preschimbare
a certificatelor doveditoare se face pe baza urm„toarelor
documente:
a) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
b) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
c) duplicat al certificatului prev„zut la lit. a);
d) adeverin˛a de confirmare a titlului acordat potrivit
Legii nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, eliberat„ de Comisia pentru aplicarea Legii
nr. 42/1990 sau de SSPR.“
8. La articolul 10, dup„ alineatul (3) se introduc dou„
noi alineate, alineatele (31) ∫i (32), cu urm„torul cuprins:
î(3 1) Persoanele care nu au certificatul doveditor al
titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau brevetul de
atestare a titlului acordat, datorit„ pierderii acestora, dar ale
c„ror nume se reg„sesc Ón listele cuprinz‚nd propunerile
f„cute de SSPR Administra˛iei Preziden˛iale pentru
eliberarea titlurilor prev„zute la art. 1—3 din Legea
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, sau Ón decretele Pre∫edintelui Rom‚niei de
atribuire a acestor titluri, publicate Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, vor prezenta o declara˛ie pe propria
r„spundere, autentificat„ conform legii, ∫i dovada declar„rii
pierderii acestora Óntr-un ziar de larg„ circula˛ie sau Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a.
(3 2 ) Persoanele care nu au certificatul doveditor al
titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicat„, cu
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c) calitatea este Ónsu∫irea dob‚ndit„ de c„tre o
persoan„ Ón urma preschimb„rii certificatului ∫i este Ónscris„
pe noul tip de certificat, dup„ cum urmeaz„: Urma∫ de
Erou-Martir; Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei din
Decembrie 1989 — Lupt„tor R„nit; Lupt„tor pentru Victoria
Revolu˛iei din Decembrie 1989 — Lupt„tor Re˛inut; Lupt„tor
pentru Victoria Revolu˛iei din Decembrie 1989 — Lupt„tor
R„nit ∫i Re˛inut; Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei din
Decembrie 1989 — Lupt„tor Remarcat prin Fapte
Deosebite; Participant la Victoria Revolu˛iei din
Decembrie 1989.
Art. 12. — (1) Œn aplicarea prevederilor art. 2 lit. c) din
Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se va avea Ón vedere diferen˛ierea etapelor
revolu˛iei astfel:
a) 14—19 decembrie 1989 — revolt„ popular„ la
Timi∫oara;
b) 20—22 decembrie 1989 — Revolu˛ia rom‚n„, p‚n„
la plecarea dictatorului din sediul fostului Comitet Central al
Partidului Comunist Rom‚n;
c) 22—25 decembrie 1989 — preluarea puterii ∫i
instituirea noilor structuri ale statului.
(2) Œn aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) din Legea
nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
are Ón vedere diferen˛ierea potrivit etapelor angaj„rii ∫i
particip„rii militarilor la ac˛iunile desf„∫urate pentru victoria
revolu˛iei, dup„ cum urmeaz„:
a) 14—22 decembrie 1989;
b) 22 decembrie 1989 — 10 ianuarie 1990.
(3) Persoanele Ón cauz„ depun, la eliberarea noului tip
de certificat, o declara˛ie pe propria r„spundere, sub
sanc˛iunea prevederilor art. 292 din Codul penal privind
falsul Ón declara˛ii, din care s„ rezulte implicarea acestora
Ón etapele prev„zute la alin. (2) ∫i c„ nu au desf„∫urat
ac˛iuni Ómpotriva Revolu˛iei din decembrie 1989.“
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3. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Titlul de Erou-Martir al Revolu˛iei Rom‚ne
din Decembrie 1989 se atribuie celor care s-au jertfit Ón
lupt„ pentru victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989
sau au decedat Ón leg„tur„ cu aceasta. Certificatul care
atest„ titlul se acord„ so˛ului supravie˛uitor, p„rin˛ilor celui
decedat ∫i fiec„rui copil al Eroului-Martir, ca persoane
Óndrept„˛ite s„ beneficieze de prevederile Legii
nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Titlul de Erou-Martir al Revolu˛iei Rom‚ne din
Decembrie 1989 se atribuie ∫i persoanelor care au decedat
ulterior Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 ∫i al c„ror
deces se afl„ Ón raport de cauzalitate direct„ cu r„nile
suferite p‚n„ la data de 10 ianuarie 1990 Ón lupta pentru
victoria Revolu˛iei din decembrie 1989 sau Ón leg„tur„ cu
aceasta. Raportul de cauzalitate trebuie dovedit prin
certificat medico-legal eliberat de Institutul Na˛ional de
Medicin„ Legal„ «Mina Minovici» din Bucure∫ti sau, dup„
caz, de serviciul jude˛ean de medicin„ legal„ Ón a c„rui
raz„ teritorial„ Ó∫i avea domiciliul persoana respectiv„.“
4. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Titlul de Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei din
Decembrie 1989 — Lupt„tor R„nit, prev„zut la art. 3
alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se acord„ persoanelor
care au fost r„nite Ón perioada 14 decembrie 1989 —
10 ianuarie 1990, Ón urma particip„rii directe ∫i nemijlocite
la lupta pentru victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie
1989 sau Ón urma particip„rii la evenimente care au avut
leg„tur„ cu lupta pentru victoria revolu˛iei.“
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î(4) Pot solicita eliberarea noului tip de certificat ∫i
persoanele care au depus, Ón vederea acord„rii uneia
dintre calit„˛ile prev„zute de Legea nr. 42/1990,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
documentele necesare la fosta Comisie pentru cinstirea ∫i
sprijinirea eroilor Revolu˛iei din Decembrie 1989, dar c„rora
nu li s-a eliberat certificatul doveditor datorit„ epuiz„rii, la
acea dat„, a formularelor tipizate ∫i ale c„ror nume se
reg„sesc Ón listele cuprinz‚nd propunerile f„cute de SSPR
Administra˛iei Preziden˛iale pentru eliberarea titlurilor
prev„zute la art. 1—3 din Legea nr. 42/1990, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau Ón decretele
Pre∫edintelui Rom‚niei de atribuire a acestor titluri,
publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. Œn
vederea eliber„rii noului tip de certificat, solicitan˛ii vor
depune la SSPR, Ón original sau Ón copie legalizat„,
documentul din care rezult„ depunerea dosarului la aceast„
comisie ∫i adeverin˛a prev„zut„ la alin. (3) lit. d).“

a

9. La articolul 10, alineatul (4) va avea urm„torul
cuprins:

12. Dup„ articolul 12 se introduc ∫apte noi articole,
articolele 121—127, cu urm„torul cuprins:
îArt. 121. — (1) Dosarele de Erou-Martir al Revolu˛iei
Rom‚ne din Decembrie 1989 trebuie s„ cuprind„
urm„toarele documente:
a) copie legalizat„ sau certificat„ de pe brevetul ∫i
certificatul de atestare a titlului de Erou-Martir acordat
potrivit Legii nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare. Pentru persoanele decedate Ón
leg„tur„ cu evenimentele revolu˛ionare din decembrie 1989
nu este necesar„ copia legalizat„ sau certificat„ de pe
brevet;
b) copie legalizat„ de pe certificatul de deces;
c) certificatul de la Parchetul General — Sec˛ia
parchetelor militare, cu men˛ionarea num„rului certificatului
emis de institutul medico-legal sau copie legalizat„ de pe
acesta. Dac„ certificatul de la Parchetul General — Sec˛ia
parchetelor militare nu con˛ine num„rul certificatului emis
de institutul medico-legal, la dosar se va depune o copie a
certificatului emis de institutul medico-legal;
d) declara˛ii ale martorilor sau, eventual, alte documente
din care s„ rezulte data ∫i locul Ón care a avut loc decesul
∫i cauzele acestuia, activitatea desf„∫urat„ p‚n„ Ón acel
moment, precum ∫i cauzele ce au condus ulterior la deces
datorat r„nirii.
(2) Dosarele prev„zute la alin. (1) trebuie s„ con˛in„ cel
pu˛in documentele prev„zute la lit. a)—c).
(3) Œn cazul eroilor-martiri care nu au urma∫i care s„
solicite eliberarea noilor tipuri de certificate, acestea se vor
preschimba Ón baza dosarelor aflate Ón arhiva SSPR. Œn
situa˛ia Ón care documentele prev„zute la alin. (1) lit. a)—c)
nu exist„ la dosar, Comisia SSPR va Óntreprinde
demersurile necesare Ón vederea ob˛inerii acestora. Œn
situa˛ia Ón care ob˛inerea documentelor nu a fost posibil„,
Comisia SSPR va lua decizia pe baza documentelor
existente la dosar.
Art. 12 2 . — (1) Dosarele pentru preschimbarea
certificatelor doveditoare pentru titlul de Lupt„tor pentru
Victoria Revolu˛iei din Decembrie 1989 — Lupt„tor R„nit
trebuie s„ con˛in„ urm„toarele documente:
a) cerere, conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 1;
b) copie legalizat„ sau certificat„ pentru conformitate de
pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, sau duplicatul certificatului emis de SSPR ori
adeverin˛a de confirmare a titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, eliberat„ de Comisia pentru aplicarea Legii
nr. 42/1990 sau de SSPR, Ón original sau Ón copie
legalizat„, Ónso˛it„ de documentul din care rezult„
depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea ∫i
sprijinirea eroilor Revolu˛iei din Decembrie 1989, Ón original
sau Ón copie legalizat„, Ón cazul persoanelor prev„zute la
art. 10 alin. (4);
c) copie legalizat„ sau certificat„ pentru conformitate de
pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare. Pentru persoanele r„nite Ón leg„tur„ cu Revolu˛ia
din decembrie 1989, acest document nu este necesar;
d) actul de identitate, Ón copie;
e) dou„ fotografii tip pa∫aport;
f) certificatul medical de r„nit din perioada 16 decembrie
1989—10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical
care atest„ aceast„ dat„ ori copie legalizat„ de pe
acestea;
g) certificatul de la Parchetul General — Sec˛ia
parchetelor militare, cu men˛ionarea num„rului certificatului
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modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau brevetul de
atestare a titlului acordat, Óntruc‚t acestea nu au fost
niciodat„ ridicate ∫i nici nu mai exist„ posibilitatea eliber„rii
lor, dar ale c„ror nume se reg„sesc Ón listele cuprinz‚nd
propunerile f„cute de SSPR Administra˛iei Preziden˛iale
pentru eliberarea titlurilor prev„zute la art. 1—3 din Legea
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, sau Ón decretele Pre∫edintelui Rom‚niei de
atribuire a acestor titluri, publicate Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, vor prezenta, Ón acest sens, o
declara˛ie pe propria r„spundere, autentificat„ conform
legii.“

tu

18

in

fo

10. La articolul 11 alineatul (1), litera b) va avea
urm„torul cuprins:
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îb) copie certificat„ pentru conformitate de pe
documentele prev„zute la art. 10 alin. (3), (31) ∫i (32) sau,
dup„ caz, documentul prev„zut la art. 10 alin. (4) teza a
doua;“.
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11. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
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îArt. 12. — (1) Preschimbarea certificatelor doveditoare
se face pe baza documentelor prev„zute la art. 11 alin. (1)
∫i a dosarelor, aflate la SSPR, care au stat la baza
eliber„rii certificatelor, Ón perioada 1990—1997, de c„tre
Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 ∫i de c„tre
Comisia pentru cinstirea ∫i sprijinirea eroilor Revolu˛iei din
Decembrie 1989.
(2) Œn situa˛iile Ón care se constat„ c„ dosarul de
preschimbare nu con˛ine documentele prev„zute la
art. 12 1—12 5 ∫i la art. 18 alin. (2), SSPR informeaz„
persoanele Ón cauz„ Ón leg„tur„ cu documentele necesare
pentru completarea dosarului.
(3) Informarea prev„zut„ la alin. (2) se face cu cel
pu˛in 15 zile Ónainte de expirarea termenului final prev„zut
de lege pentru depunerea documentelor solicitate pentru
completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de
revolu˛ionar, Ón vederea Óndeplinirii condi˛iilor stabilite de
lege, prin una dintre urm„toarele modalit„˛i:
a) adres„ scris„ a SSPR;
b) prin intermediul pre∫edintelui asocia˛iei de
revolu˛ionari care a dat avizul reactualizat;
c) publicare pe site-ul SSPR.“
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declara˛iile pot fi sus˛inute ∫i de alte persoane, prezente la
locul ∫i Ón momentul arest„rii, care de˛in titlul de Lupt„tor
pentru Victoria Revolu˛iei din Decembrie 1989.
(3) Dosarele depuse Ón vederea preschimb„rii
certificatului de Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei din
Decembrie 1989 — Lupt„tor Re˛inut trebuie s„ con˛in„ Ón
mod obligatoriu elementele prev„zute la alin. (1) lit. a)—j).
Prin alte probe, prev„zute la alin. (1) lit. j), se Ón˛elege o
alt„ prob„ dec‚t cele prev„zute la alin. (1) lit. g)—i), din
care s„ rezulte gradul de implicare la victoria revolu˛iei,
precum ∫i activitatea desf„∫urat„ Ón momentul arest„rii. Œn
situa˛ia Ón care la dosar exist„ dou„ documente dintre cele
prev„zute la alin. (1) lit. g), unul din documente va fi
considerat prob„, Ón sensul alin. (1) lit. j).
Art. 12 4 . — (1) Dosarele pentru preschimbarea
certificatelor doveditoare pentru titlul de Lupt„tor pentru
Victoria Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989 — Lupt„tor
Remarcat prin Fapte Deosebite trebuie s„ con˛in„
urm„toarele documente:
a) cerere conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 1;
b) copie legalizat„ sau certificat„ pentru conformitate de
pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de SSPR
ori adeverin˛a de confirmare a titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, eliberat„ de Comisia pentru aplicarea Legii
nr. 42/1990 sau de SSPR, Ón original sau Ón copie
legalizat„, Ónso˛it„ de documentul din care rezult„
depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea ∫i
sprijinirea eroilor Revolu˛iei din Decembrie 1989, Ón original
sau Ón copie legalizat„, Ón cazul persoanelor prev„zute la
art. 10 alin. (4);
c) copie legalizat„ sau certificat„ pentru conformitate de
pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
d) avizul reactualizat al unei organiza˛ii de revolu˛ionari
legal constituite p‚n„ la data de 31 decembrie 1992, al
c„rui model este prev„zut Ón anexa nr. 2; nu se
condi˛ioneaz„ acordarea avizului de c„tre aceea∫i asocia˛ie;
organiza˛iile revolu˛ionarilor acord„ avizul reactualizat, f„r„
a solicita persoanei Óndeplinirea vreunei obliga˛ii de orice
natur„; neacordarea avizului reactualizat se motiveaz„ Ón
scris ∫i se comunic„ solicitantului Ón termen de 10 zile de
la depunerea cererii;
e) dou„ fotografii tip pa∫aport;
f) actul de identitate, Ón copie;
g) declara˛ie personal„, cu specificarea faptelor
deosebite Ón care a fost implicat direct;
h) declara˛ii din partea a 3 martori, recunoscu˛i ca
revolu˛ionari, din care s„ rezulte gradul de implicare ∫i
contribu˛ia deosebit„ la victoria revolu˛iei ∫i faptele
deosebite ale celui pentru care sunt date;
i) alte documente probatorii din care s„ rezulte gradul
de implicare ∫i contribu˛ia deosebit„ la victoria revolu˛iei;
j) alte probe, inclusiv documente utile Ón sus˛inerea
cererii.
(2) Declara˛iile prev„zute la alin. (1) lit. h), Ón original
sau Ón copii certificate pentru conformitate, trebuie s„ fie
Ónso˛ite de copii ale certificatelor de revolu˛ionar.
(3) Dosarele depuse Ón vederea preschimb„rii
certificatului de Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei Rom‚ne din
Decembrie 1989 — Lupt„tor Remarcat prin Fapte Deosebite
trebuie s„ con˛in„ Ón mod obligatoriu elementele prev„zute
la alin. (1) lit. a)—i). Prin alte documente probatorii,
prev„zute la alin. (1) lit. i), se Ón˛elege dou„ probe din
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emis de institutul medico-legal sau copie legalizat„ de pe
acestea;
h) declara˛ie personal„;
i) alte documente din care s„ rezulte data ∫i locul
r„nirii, precum ∫i activitatea desf„∫urat„ Ón momentul r„nirii;
j) alte probe, inclusiv documente utile Ón sus˛inerea
cererii.
(2) Dosarele depuse Ón vederea preschimb„rii
certificatului de r„nit trebuie s„ con˛in„ Ón mod obligatoriu
elementele prev„zute la alin. (1) lit. a)—h). Prin alte
documente, prev„zute la alin. (1) lit. i), se Ón˛elege o alt„
prob„ dec‚t cele prev„zute la lit. f)—h), din care s„ rezulte
data ∫i locul r„nirii, precum ∫i activitatea desf„∫urat„ Ón
momentul r„nirii.
(3) Foaia de observa˛ie clinic„, fi∫a medical„, adeverin˛a
medical„ sau biletul de internare/externare ori copiile
legalizate de pe acestea, care atest„ leziunile suferite Ón
perioada 16 decembrie 1989 — 10 ianuarie 1990, pot
Ónlocui documentele prev„zute la alin. (1) lit. f) sau, dup„
caz, pot fi considerate alte documente sau alte probe,
prev„zute la alin. (1) lit. i) sau j).
Art. 12 3 . — (1) Dosarele pentru preschimbarea
certificatelor doveditoare pentru titlul de Lupt„tor pentru
Victoria Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989 — Lupt„tor
Re˛inut trebuie s„ con˛in„ urm„toarele documente:
a) cerere conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 1;
b) copie legalizat„ sau certificat„ pentru conformitate de
pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de SSPR
ori adeverin˛a de confirmare a titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, eliberat„ de Comisia pentru aplicarea Legii
nr. 42/1990 sau de SSPR, Ón original sau Ón copie
legalizat„, Ónso˛it„ de documentul din care rezult„
depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea ∫i
sprijinirea eroilor Revolu˛iei din Decembrie 1989, Ón original
sau Ón copie legalizat„, Ón cazul persoanelor prev„zute la
art. 10 alin. (4);
c) copie legalizat„ sau certificat„ pentru conformitate de
pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
d) avizul reactualizat al unei organiza˛ii de revolu˛ionari
legal constituite p‚n„ la data de 31 decembrie 1992, al
c„rui model este prev„zut Ón anexa nr. 2; nu se
condi˛ioneaz„ acordarea avizului de c„tre aceea∫i asocia˛ie;
organiza˛iile revolu˛ionarilor acord„ avizul reactualizat, f„r„
a solicita persoanei Óndeplinirea vreunei obliga˛ii de orice
natur„; neacordarea avizului reactualizat se motiveaz„ Ón
scris ∫i se comunic„ solicitantului Ón termen de 10 zile de
la depunerea cererii;
e) dou„ fotografii tip pa∫aport;
f) actul de identitate, Ón copie;
g) fi∫a de camer„, de celul„, adeverin˛a eliberat„ de
Ministerul de Interne, Procuratur„ sau Direc˛ia General„ a
Penitenciarelor ori copie legalizat„ de pe acestea, din care
s„ rezulte perioada, locul ∫i motivul re˛inerii sau arest„rii;
h) declara˛ie personal„, Ón original;
i) declara˛ii din partea a 3 martori care au calitatea de
re˛inut;
j) alte probe, inclusiv documente utile Ón sus˛inerea
cererii.
(2) Declara˛iile prev„zute la alin. (1) lit. i) trebuie s„ fie
Ón original sau copii certificate pentru conformitate; Ón
situa˛iile Ón care Ón localitatea respectiv„ nu exist„
3 martori care de˛in calitatea de Lupt„tor Re˛inut,
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Art. 12 7 . — Persoanele care, potrivit certificatelor
doveditoare eliberate Ón temeiul Legii nr. 42/1990,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, au
at‚t calitatea de Urma∫ de Erou-Martir, c‚t ∫i o alt„ calitate
dintre cele prev„zute la art. 11 lit. c), precum ∫i cele care
au at‚t calitatea de Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei din
Decembrie 1989 — Lupt„tor Remarcat prin Fapte Deosebite,
c‚t ∫i calitatea de Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei din
Decembrie 1989 — Lupt„tor R„nit sau Lupt„tor pentru
Victoria Revolu˛iei din Decembrie 1989 — Lupt„tor Re˛inut vor
transmite SSPR, Ón scris, p‚n„ la data de 30 decembrie
2006, calitatea pentru care opteaz„ s„ fie Ónscris„ pe noul
tip de certificat.“
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13. La articolul 13 alineatul (2), literele b) ∫i f) vor avea
urm„torul cuprins:
îb) 3 persoane Óncadrate la SSPR, din care una Ón mod
obligatoriu este secretarul general al SSPR, care, Ón lipsa
pre∫edintelui la lucr„rile Comisiei, Óndepline∫te atribu˛iile
acestuia, Ón calitate de vicepre∫edinte al Comisiei;
...............................................................................................
f) un procuror de la Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, deta∫at, Ón condi˛iile legii, la SSPR
pe perioada Ón care desf„∫oar„ activitatea Ón cadrul
Comisiei.“
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14. Dup„ articolul 13 se introduce un nou articol,
articolul 131, cu urm„torul cuprins:
îArt. 13 1 . — Pre∫edintele Comisiei are urm„toarele
atribu˛ii:
a) conduce lucr„rile ∫i ∫edin˛ele Comisiei, coordoneaz„
∫i r„spunde de buna func˛ionare a acesteia;
b) supune la vot deciziile propuse spre a fi adoptate;
c) semneaz„ procese-verbale de ∫edin˛„ ce con˛in
deciziile luate, planificarea particip„rii reprezentan˛ilor
asocia˛iilor de revolu˛ionari la ∫edin˛„, deciziile pentru
propunerea acord„rii avizului favorabil sau nefavorabil de
preschimbare a certificatelor;
d) aprob„ prin ordin propunerile Comisiei de revocare a
oric„rui membru al Comisiei;
e) supune votului Comisiei participarea la lucr„rile
acesteia, c‚nd apreciaz„ c„ este necesar, a unor
speciali∫ti pe probleme specifice din cadrul institu˛iilor sau
organelor de specialitate ale administra˛iei publice centrale.“
15. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) SSPR Ónainteaz„ Comisiei Parlamentare,
Ón vederea emiterii avizului prev„zut la art. 5 alin. (3) din
Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, listele cu propuneri de preschimbare a
certificatelor.
(2) Comisia Parlamentar„ comunic„ SSPR, Ón termen
de 7 zile de la data Ónregistr„rii listelor prev„zute la
alin. (1), avizul favorabil sau nefavorabil, dup„ caz.
(3) Œn situa˛ia Ón care Ón lista cu propuneri Ónaintat„ de
SSPR exist„ persoane ale c„ror cereri de preschimbare a
certificatelor doveditoare sunt contestate, Comisia
Parlamentar„ va aviza lista cu propuneri, cu excep˛ia
acestor persoane, ∫i va anun˛a de Óndat„ persoana a c„rei
cerere de preschimbare a certificatelor doveditoare este
contestat„ despre acest lucru.
(4) Œn situa˛ia Ón care lista cu propuneri transmis„ de
SSPR necesit„ o cercetare mai am„nun˛it„, Comisia
Parlamentar„ poate prelungi cu cel mult 7 zile termenul
prev„zut la alin. (2), Ón∫tiin˛‚nd SSPR cu privire la aceast„
prelungire.“
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care s„ rezulte gradul de implicare ∫i contribu˛ia deosebit„
la victoria revolu˛iei.
(4) Pot fi considerate documente probatorii, Ón sensul
prev„zut la alin. (1) lit. i): imaginile video, fotografiile,
articolele din ziare ∫i reviste Ón care sunt specificate
numele ∫i prenumele, apari˛iile relevante Ón c„r˛i sau
publica˛ii, adeverin˛ele sau procesele-verbale de preluarepredare a armelor ∫i muni˛iilor, tabelele privind constituirea
unor organisme de conducere, legitima˛iile emise Ón
perioada 14—25 decembrie 1989, adresele emise de
Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
de alte institu˛ii ale statului sau Óntreprinderi, din care s„
rezulte prezen˛a sau gradul de implicare Ón evenimentele
din decembrie 1989, ∫i altele asemenea.
(5) Documentele prev„zute la alin. (4) sunt admise ca
documente probatorii dac„ sunt cel pu˛in dou„ ∫i sunt
prezentate Ón original sau Ón copii legalizate ori certificate
pentru conformitate.
Art. 12 5 . — (1) Dosarele pentru preschimbarea
certificatelor doveditoare pentru titlul de Participant la
Victoria Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989 — calitate
onorific„ trebuie s„ con˛in„ urm„toarele documente:
a) cerere conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 1;
b) copie legalizat„ sau certificat„ pentru conformitate de
pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de SSPR
ori adeverin˛a de confirmare a titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, eliberat„ de Comisia pentru aplicarea Legii
nr. 42/1990 sau de SSPR, Ón original sau Ón copie
legalizat„, Ónso˛it„ de documentul din care rezult„
depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea ∫i
sprijinirea eroilor Revolu˛iei din Decembrie 1989, Ón original
sau Ón copie legalizat„, Ón cazul persoanelor prev„zute la
art. 10 alin. (4);
c) copie legalizat„ sau certificat„ pentru conformitate de
pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii
nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
d) avizul reactualizat al unei organiza˛ii de revolu˛ionari
legal constituite p‚n„ la data de 31 decembrie 1992, al
c„rui model este prev„zut Ón anexa nr. 2; nu se
condi˛ioneaz„ acordarea avizului de c„tre aceea∫i asocia˛ie;
organiza˛iile revolu˛ionarilor acord„ avizul reactualizat, f„r„
a solicita persoanei Óndeplinirea vreunei obliga˛ii de orice
natur„; neacordarea avizului reactualizat se motiveaz„ Ón
scris ∫i se comunic„ solicitantului Ón termen de 10 zile de
la depunerea cererii;
e) dou„ fotografii tip pa∫aport;
f) actul de identitate, Ón copie;
g) declara˛ie personal„;
h) declara˛ii din partea a 3 martori, Ón original sau Ón
copii legalizate ori certificate pentru conformitate;
i) alte documente probatorii din care s„ rezulte gradul
de implicare la victoria revolu˛iei;
j) alte probe, inclusiv documente utile Ón sus˛inerea
cererii.
(2) Dosarele depuse Ón vederea preschimb„rii
certificatului de participant trebuie s„ con˛in„ Ón mod
obligatoriu elementele prev„zute la alin. (1) lit. a)—h).
Art. 126. — Persoanelor care au participat la revolu˛ie,
dar care nu au Óndeplinit condi˛iile pentru preschimbarea
certificatelor prev„zute Ón prezentele norme metodologice, li
se atribuie calitatea onorific„ de participant la Revolu˛ia
rom‚n„ din decembrie 1989.
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20. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19. — (1) Lista final„ cuprinz‚nd persoanele
c„rora li s-au eliberat noile tipuri de certificate se certific„
prin ordin al secretarului de stat al SSPR ∫i se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Ulterior finaliz„rii activit„˛ii de preschimbare a
certificatelor doveditoare, Comisia constituit„ la nivelul
SSPR va Óntocmi un raport cuprinz‚nd cel pu˛in
urm„toarele:
a) lista persoanelor care au depus cereri de
preschimbare a certificatelor, pe categorii;
b) lista cu eroii-martiri;
c) lista persoanelor c„rora le-a fost preschimbat
certificatul, pe categorii;
d) lista persoanelor care nu se Óncadreaz„ Ón criteriile
prezentelor norme metodologice ∫i c„rora li s-a atribuit titlul
de Participant la Victoria Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie
1989;
e) lista persoanelor c„rora SSPR le-a respins cererea
de preschimbare.
(3) Raportul prev„zut la alin. (2) se Ónainteaz„ Comisiei
Parlamentare ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a II-a, ∫i pe site-ul SSPR.“
21. La articolul 20, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(3 1 ) Orice contesta˛ie care nu con˛ine datele de
identificare sau semn„tura contestatarului, precum ∫i
motivele contesta˛iei este nul„.“
22. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22. — (1) Œn vederea stabilirii drepturilor prev„zute
la art. 4 alin. (2)—(5) din Legea nr. 341/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, coeficien˛ii de
multiplicare se aplic„ asupra salariului mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigur„rilor sociale de stat ∫i
aprobat prin legea bugetului asigur„rilor sociale de stat
aferent anului pentru care se face plata.
(2) Œn cazul indemniza˛iilor reparatorii prev„zute la art. 4
alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, dosarele se vor depune la institu˛iile
competente ale sistemului de asigur„ri sociale al c„rui
membru este solicitantul.
(3) Œn cazul persoanei care este membru al mai multor
sisteme de asigur„ri sociale, dosarul se va depune la
institu˛ia competent„, Ón func˛ie de ultimul sistem de
asigur„ri sociale din care provine solicitantul.“
23. La articolul 28, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 28. — (1) Prin venit, prev„zut la art. 4 alin. (4) ∫i
la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se Ón˛elege venitul brut lunar realizat
din salarii ∫i asimilat salariilor potrivit prevederilor Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“
24. La articolul 28, alineatul (6) se abrog„.
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16. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Noul tip de certificat se semneaz„ Ón
termen de 3 zile din momentul primirii de la Compania
Na˛ional„ «Imprimeria Na˛ional„» — S.A., de c„tre
secretarul de stat al SSPR ∫i Ón termen de 3 zile de la
data primirii certificatelor la Comisia Parlamentar„, de c„tre
pre∫edintele acesteia.
(2) Modelul noului tip de certificat, inclusiv matca ∫i
legitima˛ia, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm ∫i
con˛ine elemente de securizare, este prev„zut Ón anexa
nr. 3; calitatea acordat„ fiec„rei categorii de beneficiari se
Ónscrie, prin tip„rire, pe modelul noului tip de certificat.
(3) Noul tip de certificat va fi tip„rit dup„ cum urmeaz„:
a) pe h‚rtie de culoare ro∫ie, pentru calitatea de Urma∫
de Erou-Martir al Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989 ;
b) pe h‚rtie de culoare galben„, pentru titlul de Lupt„tor
pentru Victoria Revolu˛iei din Decembrie 1989 — Lupt„tor
R„nit
∫i
Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei din
Decembrie 1989 — Lupt„tor Re˛inut ;
c) pe h‚rtie de culoare albastr„, pentru titlul de Lupt„tor
pentru Victoria Revolu˛iei din Decembrie 1989 — Lupt„tor
Remarcat prin Fapte Deosebite ;
d) pe h‚rtie de culoare alb„, pentru titlul de Participant
la Victoria Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989.
(4) Dup„ completarea ∫i semnarea noului tip de
certificat, pe acesta se aplic„ timbrul sec aflat la dispozi˛ia
SSPR.
(5) Achizi˛ia noilor tipuri de certificate se face de c„tre
SSPR, Ón regim de urgen˛„, de la Compania Na˛ional„
«Imprimeria Na˛ional„» — S.A., Ón conformitate cu
prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 199/2000 privind Ónfiin˛area Companiei
Na˛ionale «Imprimeria Na˛ional„» — S.A., aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 402/2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(6) Sumele necesare tip„ririi ∫i imprim„rii noilor tipuri de
certificate, precum ∫i cele aferente activit„˛ii de
preschimbare se asigur„ din sumele prev„zute cu aceast„
destina˛ie Ón bugetul SSPR.
(7) Persoanelor c„rora li se preschimb„ certificatul de
Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie
1989 — Lupt„tor R„nit ∫i Re˛inut li se elibereaz„ un singur
certificat, tip„rit pe h‚rtie de culoare galben„, Ón cuprinsul
c„ruia se men˛ioneaz„ ambele calit„˛i atribuite Ón baza
Legii nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.“
17. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — (1) Cu ocazia preschimb„rii certificatelor,
SSPR va elibera titularului noul tip de certificat ∫i
legitima˛ia din partea din st‚nga jos a modelului prev„zut
Ón anexa nr. 3.
(2) Persoanele c„rora li s-au atribuit titlurile prev„zute la
art. 3 alin. (1) lit. b) ∫i calitatea prev„zut„ la art. 4 alin. (1)
din Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, fac dovada atribuirii acestora prin prezentarea
legitima˛iei ∫i a documentului de identitate.“
18. Dup„ articolul 17 se introduce un nou articol,
articolul 171, cu urm„torul cuprins:
îArt. 171. — Persoanele c„rora le-a fost preschimbat
certificatul vor depune cu ocazia eliber„rii noului tip de
certificat o declara˛ie pe propria r„spundere din care s„
reias„ c„ nu au fost implicate Ón activit„˛ile fostei securit„˛i
ca poli˛ie politic„ ∫i c„ nu au organizat, ac˛ionat, instigat
sau luptat, sub orice form„, Ómpotriva revolu˛iei.“
19. La articolul 18 alineatul (2), dup„ litera c) se
introduce o nou„ liter„, litera d), cu urm„torul cuprins:
îd) dou„ fotografii tip pa∫aport.“
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25. La articolul 31, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Beneficiarii drepturilor prev„zute la art. 5 alin. (1)
lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, sunt obliga˛i s„ comunice Ón scris
inspectoratelor ∫colare jude˛ene, respectiv al municipiului
Bucure∫ti, orice modificare a condi˛iilor Ón care acestea au
fost acordate.“
26. Articolul 32 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 32. — (1) Indemniza˛iile prev„zute la art. 4
alin. (2)—(5) ∫i la art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea
nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, care
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b) modul de acordare ∫i decontare a tratamentelor ∫i
medicamentelor Ón spitale, policlinici, baze de tratament ∫i
sta˛iuni balneoclimaterice ale Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
Ministerului Ap„r„rii ∫i Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor se stabile∫te prin ordin comun al secretarului de
stat al SSPR ∫i al mini∫trilor Ón cauz„.
(2) Prin policlinici, Ón sensul alin. (1), se Ón˛elege
unit„˛ile sanitare, cu sau f„r„ personalitate juridic„, Ón care
se acord„ asisten˛„ medical„ ambulatorie de specialitate Ón
specialit„˛ile clinice, stomatologice ∫i paraclinice, dup„ cum
urmeaz„:
a) unit„˛ile sanitare ambulatorii de specialitate;
b) ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor;
c) laboratoarele medicale de radiologie ∫i imagistic„
medical„, analize medicale, explor„ri func˛ionale;
d) centrele de diagnostic ∫i tratament ∫i centrele
medicale;
e) centrele de s„n„tate;
f) ambulatoriile de spital din structura spitalului, precum
∫i unit„˛ile sanitare f„r„ personalitate juridic„ din structura
spitalelor.
(3) Biletele de tratament la bazele de tratament ∫i la
sta˛iunile balneoclimaterice ale institu˛iilor prev„zute la
alin. (1) lit. b) se asigur„ de c„tre aceste institu˛ii, la
propunerea SSPR, pe baza recomand„rii medicale.
(4) Œn unit„˛ile medicale Ón care se acord„ asisten˛„
medical„ ambulatorie de specialitate Ón specialit„˛ile clinice,
stomatologice ∫i paraclinice, altele dec‚t cele din
subordinea Ministerului S„n„t„˛ii Publice, Ministerului
Ap„r„rii ∫i Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, categoriile
de persoane prev„zute la art. 5 alin. (1) din Legea
nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
beneficiaz„ de pachetul de servicii de baz„ la care au
dreptul persoanele asigurate, cu decontarea contravalorii
acestora Ón conformitate cu prevederile Contractului-cadru
privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul
sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i ale normelor
de aplicare a acestuia.
(5) Œn aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din
Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, costul integral al tuturor medicamentelor cuprinse
Ón Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman,
pe baza re˛etelor eliberate de medicul de familie, se
suport„ din Fondul na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate, Ón condi˛iile achit„rii de c„tre beneficiar a
contribu˛iei de asigur„ri sociale de s„n„tate, potrivit legii.
(6) Acordarea gratuit„ ∫i decontarea medicamentelor,
potrivit art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se fac potrivit
Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei
medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de
s„n„tate, prin aplicarea corespunz„toare a prevederilor
referitoare la medicamentele care se acord„ f„r„ contribu˛ia
asiguratului.“
29. La articolul 37, alineatul (4) va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Au dreptul la transport gratuit, Ón limita c„l„toriilor
prev„zute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón baza
documentului de identitate, a biletului de c„l„torie gratuit„
∫i a copiei de pe legitima˛ia de revolu˛ionar a titularului
biletelor, membrii de familie ai titularului ∫i Ónso˛itorul
pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui
mutilat, cu condi˛ia ca Ónso˛itorul s„ fie angajat cu contract
de munc„, potrivit prevederilor legale. Titularul va acorda,
pe propria r„spundere, membrilor de familie bilete de
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se acord„ beneficiarilor titlurilor prev„zute la art. 3 alin. (1)
lit. a) ∫i b) din Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se suport„ de la bugetul de stat ∫i
sunt prev„zute Ón bugetele Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, Ministerului Ap„r„rii ∫i Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, dup„ caz.
(2) Stabilirea ∫i plata indemniza˛iilor prev„zute la
alin. (1) se fac de c„tre casele teritoriale de pensii,
respectiv de c„tre serviciile de pensii ale Ministerului
Ap„r„rii sau Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, dup„
caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor
prev„zute la art. 3 alin. (1) lit. a) ∫i b) din Legea
nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
respectiv a copiei certificate pentru conformitate de pe noul
tip de certificat, ∫i a actului de identitate.
(3) Pentru acordarea indemniza˛iilor reparatorii prev„zute
la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, inclusiv a celor restante, dovada
Óndeplinirii condi˛iei referitoare la venitul realizat de c„tre
beneficiar se face cu declara˛ia pe propria r„spundere, sub
sanc˛iunea prevederilor art. 292 din Codul penal, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Declara˛ia se depune
la pl„titor odat„ cu cererea pentru acordarea acestui drept
∫i se refer„ la Óntreaga perioad„ anterioar„ pentru care se
cuvine indemniza˛ia reparatorie, mai pu˛in la luna Ón care
se depune cererea.
(4) Declara˛ia pe propria r„spundere se reÓnnoie∫te la
fiecare 6 luni, calculate din luna Ón care s-a depus
declara˛ia. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea
pl„˛ii indemniza˛iei reparatorii.
(5) Ori de c‚te ori Ón intervalul celor 6 luni pentru care
se face declara˛ia pe propria r„spundere intervin modific„ri
ale venitului, de natur„ a conduce la suspendarea pl„˛ii
indemniza˛iei reparatorii, beneficiarul are obliga˛ia de a
aduce acest fapt la cuno∫tin˛„ pl„titorului, Ón termen de
5 zile lucr„toare de la data la care a intervenit
modificarea.“
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27. La articolul 33, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Pentru stabilirea modului de efectuare a decont„rii
prev„zute la alin. (2), SSPR, dup„ acordarea avizului
prev„zut la alin. (3), va Óncheia protocoale cu b„ncile care
vor acorda creditele, Ón con˛inutul acestora prev„z‚ndu-se
expres c„ SSPR nu este girant al beneficiarilor de credite
∫i c„ nu va r„spunde dec‚t de plata a 50% din dob‚nda
aferent„ unui credit acordat Ón condi˛iile art. 5 alin. (1)
lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.“
28. Articolul 36 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 36. — (1) Œn aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1)
lit. i) din Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se vor avea Ón vedere urm„toarele:
a) modul de acordare ∫i decontare a tratamentelor ∫i
medicamentelor Ón spitale, policlinici, baze de tratament ∫i
sta˛iuni balneoclimaterice, care se suport„ integral din
Fondul na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate, se
stabile∫te prin Contractul-cadru privind condi˛iile acord„rii
asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale
de s„n„tate. Pentru tratamentele ∫i medicamentele Ón
spitale, policlinici, baze de tratament ∫i sta˛iuni
balneoclimaterice, care nu se suport„ integral din Fondul
na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate, modul de
acordare ∫i decontare se stabile∫te prin ordin comun al
secretarului de stat al SSPR ∫i al pre∫edintelui Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate;
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care este depus„ la SSPR documenta˛ia care a stat la
baza preschimb„rii certificatului doveditor.
(4) Dovada datei la care a fost depus„ documenta˛ia
care a stat la baza preschimb„rii certificatului doveditor se
face cu adeverin˛a eliberat„ de SSPR.
(5) La calculul drepturilor restante, coeficientul de
multiplicare se aplic„ asupra salariului mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigur„rilor sociale de stat,
corespunz„tor fiec„rui an din perioada pentru care se
calculeaz„ drepturile restante.“
34. Articolul 46 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 46. — (1) Documentele necesare Ón vederea
stabilirii drepturilor acordate potrivit prevederilor Legii
nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sunt:
a) copie de pe noul tip de certificat eliberat potrivit legii
∫i prezentelor norme metodologice, certificat„ pentru
conformitate;
b) copie de pe legitima˛ia eliberat„ potrivit prezentelor
norme metodologice, certificat„ pentru conformitate;
c) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea
de identitate, certificat„ pentru conformitate;
d) alte documente Ón cazurile expres prev„zute de
prezentele norme metodologice.
(2) Œn cazul indemniza˛iilor aflate Ón plat„ potrivit
prevederilor Legii nr. 42/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Ón vederea stabilirii indemniza˛iilor
reparatorii prev„zute de Legea nr. 341/2004, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, dosarele pe baza c„rora au fost
acordate drepturile ini˛iale se completeaz„ cu documentele
prev„zute la alin. (1) lit. a)—c).
(3) Institu˛iile pl„titoare de idemniza˛ii vor transmite
trimestrial la prefecturi situa˛ia cu persoanele beneficiare.“
35. Articolul 48 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 48. — (1) Potrivit art. 15 din Legea nr. 341/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Funda˛ia «Fondul
Libertatea», denumit„ Ón continuare funda˛ia, func˛ioneaz„
Ón subordinea SSPR.
(2) Organele funda˛iei sunt:
a) consiliul de administra˛ie;
b) comisia de cenzori.
(3) Consiliul de administra˛ie este format din pre∫edinte,
ales de c„tre membrii consiliului de administra˛ie, ∫i
5 membri, dup„ cum urmeaz„:
a) un reprezentant al SSPR;
b) un reprezentant al Ministerului Finan˛elor Publice;
c) un reprezentant desemnat de Comisia Parlamentar„;
d) 2 reprezentan˛i ai structurilor asociative ale
revolu˛ionarilor, dintre care cel pu˛in unul s„ fie
reprezentant al organiza˛iilor de urma∫i, de r„ni˛i sau de
re˛inu˛i.
(4) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie trebuie s„
Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii:
a) s„ de˛in„ unul dintre titlurile prev„zute la art. 3
alin. (1) sau calitatea prev„zut„ la art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
b) s„ aib„ studii superioare Ón domeniul juridic,
economic sau al administra˛iei publice;
c) s„ aib„ vechime Ón munc„ de minimum 5 ani Ón unul
dintre domeniile prev„zute la lit. b).
(5) Reprezentan˛ii desemna˛i de organiza˛iile
revolu˛ionarilor prev„zute la alin. (3) lit. d) trebuie s„
Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii:
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c„l„torie gratuit„, Ón vederea utiliz„rii de c„tre ace∫tia
pentru transportul pe calea ferat„.“
30. La articolul 39, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 39. — (1) Coeficientul prev„zut la art. 5 alin. (1)
lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se calculeaz„ prin aplicarea
procentului de 0,6 asupra salariului mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigur„rilor sociale de stat ∫i
aprobat prin Legea bugetului asigur„rilor sociale de stat,
aferent anului pentru care se face plata.“
31. La articolul 43, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Subven˛ia se acord„ angajatorilor care Óncadreaz„
Ón munc„ ∫omeri care de˛in titlul de Lupt„tor pentru Victoria
Revolu˛iei din Decembrie 1989 sau calitatea de Urma∫ de
Erou-Martir, o singur„ dat„, dac„ solicit„ subven˛ia Ón
termen de 12 luni de la data Óncadr„rii Ón munc„.“
32. Articolul 44 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 44. — (1) Prevederile referitoare la modul de
subven˛ionare a angajatorilor care Óncadreaz„ Ón munc„
absolven˛i ai unor institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt sau ∫omeri, Ón
condi˛iile prev„zute la art. 80, respectiv la art. 93 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur„rilor pentru
∫omaj ∫i stimularea ocup„rii for˛ei de munc„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i angajatorilor care Óncadreaz„ Ón munc„
persoane care au dob‚ndit titlul de Lupt„tor pentru Victoria
Revolu˛iei din Decembrie 1989 sau care au calitatea de
Urma∫ de Erou-Martir.
(2) Dispozi˛iile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 76/2002,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
art. 51 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj
∫i stimularea ocup„rii for˛ei de munc„, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 174/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, nu se aplic„ angajatorilor care
Óncadreaz„ Ón munc„ absolven˛i care au dob‚ndit titlul de
Lupt„tor pentru Victoria Revolu˛iei din Decembrie 1989 sau
care au calitatea de Urma∫ de Erou-Martir.“
33. Articolul 45 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 45. — (1) Œn aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4)
din Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, p‚n„ la eliberarea de c„tre SSPR a noilor
certificate ∫i stabilirea drepturilor aferente, dar nu mai t‚rziu
de 30 decembrie 2006*) inclusiv, Ó∫i p„streaz„ valabilitatea
certificatele doveditoare care, Ón perioada 1990—1997, au
fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990
∫i de Comisia pentru cinstirea ∫i sprijinirea eroilor
Revolu˛iei din Decembrie 1989.
(2) Œn situa˛iile prev„zute la alin. (1) indemniza˛iile
stabilite Ón baza prevederilor Legii nr. 42/1990, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se achit„ potrivit
procedurii anterioare, Ón cuantumul aflat Ón plat„ la data
intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(3) Persoanele c„rora le-a fost preschimbat certificatul
doveditor beneficiaz„ ∫i li se pl„tesc drepturile cuvenite,
respectiv diferen˛a dintre drepturile calculate potrivit Legii
nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i
cele stabilite Ón baza Legii nr. 42/1990, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau, dup„ caz,
cuantumul integral, Óncep‚nd cu luna urm„toare celei Ón
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*) Prin O.U.G. nr. 132/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, termenul a fost prorogat
p‚n„ la data de 31 martie 2008 inclusiv.
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(4) Comisia prev„zut„ la art. 13 sau, dup„ caz, comisia
constituit„ conform alin. (2) are obliga˛ia ca, Ón termen de
10 zile de la anularea certificatului ∫i retragerea titlului
atribuit Ón baza acestuia, s„ comunice acest fapt pl„titorului
de drepturi.“
Art. II. — Consiliile locale vor prevedea Ón buget sumele
necesare ducerii la Óndeplinire a propunerilor formulate de
organiza˛iile revolu˛ionarilor sau de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 ∫i
avizate de Ministerul Culturii ∫i Cultelor, astfel Ónc‚t, Ón
termen de 5 ani de la intrarea Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, Ón ora∫ele declarate martir, Ón care nu au fost
construite p‚n„ Ón prezent astfel de monumente, s„ fie
construite monumente dedicate eterniz„rii memoriei eroilor
c„zu˛i Ón lupta pentru victoria Revolu˛iei rom‚ne din
decembrie 1989.
Art. III. — Componen˛a nominal„ a consiliului de
administra˛ie prev„zut la art. 48 din Normele metodologice
de aplicare a Legii recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i
lupt„torii care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din
decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.412/2004, cu modific„rile ulterioare, se
aprob„ prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului
de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie
1989, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei hot„r‚ri.
Art. IV. — (1) Persoanele care fac parte din comisia
prev„zut„ la art. 13 din Normele metodologice de aplicare
a Legii recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care
au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie
1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.412/2004, cu modific„rile ulterioare, beneficiaz„ pe
perioada desf„∫ur„rii activit„˛ii Ón cadrul acesteia de o
indemniza˛ie lunar„ Ón cuantumul unui salariu mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigur„rilor sociale de
stat ∫i aprobat prin legea bugetului asigur„rilor sociale de
stat, aferent anului pentru care se face plata.
(2) Indemniza˛ia prev„zut„ la alin. (1) pentru persoanele
care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón cadrul comisiei se suport„
din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989.
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a) s„ de˛in„ unul dintre titlurile prev„zute la art. 3
alin. (1) sau calitatea prev„zut„ la art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
b) s„ aib„ studii superioare Ón domeniul juridic,
economic sau al administra˛iei publice.
(6) Consiliul de administra˛ie Óndepline∫te atribu˛iile
prev„zute la art. 29 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 246/2005.
(7) Veniturile «Fondului Libertatea» se constituie din
veniturile prev„zute la art. 1 alin. (2) din Decretul-lege
nr. 124/1990 privind instituirea «Fondului Libertatea», cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i din
veniturile prev„zute la art. 46 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 26/2000, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 246/2005.
(8) Proiectele de hot„r‚ri ale Guvernului, prin care se
stabile∫te repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor
«Fondului Libertatea», potrivit art. 2 alin. (2) din Decretullege nr. 124/1990, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se elaboreaz„ ∫i se ini˛iaz„ de c„tre SSPR.“
36. Articolul 49 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 49. — (1) Œn cazul Ón care, pe baza unor elemente
de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oric„rei
persoane fizice ori juridice de drept public sau privat,
reiese faptul c„ noile tipuri de certificate au fost eliberate
unor persoane care nu Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de
Legea nr. 341/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, SSPR
va proceda la anularea certificatelor respective ∫i va
propune Pre∫edintelui Rom‚niei retragerea titlurilor atribuite
Ón baza acestora.
(2) Analiza elementelor de noutate ∫i decizia cu privire
la anularea certificatelor sunt de competen˛a comisiei
prev„zute la art. 13, p‚n„ la expirarea termenului de
preschimbare a certificatelor, iar dup„ acest termen
competen˛a revine unei comisii formate din angaja˛i ai
SSPR, numi˛i prin ordin al secretarului de stat.
(3) Anularea certificatelor ∫i Ónaintarea propunerii de
retragere a titlurilor se fac de c„tre SSPR, cu avizul
Comisiei Parlamentare.
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PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor
din Decembrie 1989
Petri∫or Morar,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul ap„r„rii,
Ioan Ion,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
p. Ministrul justi˛iei,
Ion Codescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 29 noiembrie 2006.
Nr. 1.707.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.489/2002 privind Ónfiin˛area
Agen˛iei Na˛ionale Antidrog
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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(3) Consiliul consultativ se Óntrune∫te semestrial sau ori
de c‚te ori este necesar, la solicitarea pre∫edintelui
Agen˛iei, care prezideaz„ ∫edin˛ele. Deliberarea se face Ón
prezen˛a majorit„˛ii membrilor, iar hot„r‚rile se adopt„ cu
votul majorit„˛ii celor prezen˛i.
(4) La ∫edin˛ele Consiliului consultativ pot fi invita˛i ∫i al˛i
reprezentan˛i ai institu˛iilor publice implicate Ón reducerea
cererii ∫i ofertei de droguri, precum ∫i ai societ„˛ii civile.
(5) Hot„r‚rile Consiliului consultativ pot fundamenta
decizii ale pre∫edintelui Agen˛iei sau ordine comune ale
ministerelor implicate, dup„ caz.
Art. 45. — (1) Consiliul ∫tiin˛ific ∫i de cercetare asigur„
cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale,
proiectelor ∫i programelor antidrog ∫i este alc„tuit din
15 speciali∫ti, personalit„˛i marcante Ón domeniul ∫tiin˛ific
sau academic. Pre∫edintele Agen˛iei face parte de drept
din Consiliul ∫tiin˛ific ∫i de cercetare.
(2) Componen˛a nominal„ a Consiliului ∫tiin˛ific ∫i de
cercetare se aprob„ prin decizie a pre∫edintelui Agen˛iei.
(3) Pre∫edintele Consiliului ∫tiin˛ific ∫i de cercetare este
ales dintre membrii s„i, pe o perioad„ de un an, prin rota˛ie.
(4) Consiliul ∫tiin˛ific ∫i de cercetare se Óntrune∫te cel
pu˛in o dat„ pe an sau de c‚te ori este nevoie, la
solicitarea pre∫edintelui Agen˛iei, cu acordul pre∫edintelui
Consiliului ∫tiin˛ific ∫i de cercetare. Dezbaterea se face Ón
prezen˛a majorit„˛ii membrilor, iar hot„r‚rile se adopt„ cu
votul majorit„˛ii celor prezen˛i. Hot„r‚rile Consiliului ∫tiin˛ific
∫i de cercetare fundamenteaz„, dup„ caz, decizii ale
pre∫edintelui ori proiecte de acte normative.
(5) Consiliul ∫tiin˛ific ∫i de cercetare poate constitui
grupe de lucru de specialitate, cu avizul Consiliului
consultativ.“
5. La alineatul (1) al articolului 5, litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) elaboreaz„, implementeaz„, finan˛eaz„, avizeaz„,
acrediteaz„, coordoneaz„, monitorizeaz„ ∫i evalueaz„, dup„
caz, programe zonale, na˛ionale ∫i interna˛ionale, generale
sau sectoriale, aprobate potrivit legii, de reducere a cererii
∫i a ofertei de droguri; standardele de calitate pentru
elaborarea programelor se aprob„ prin decizia pre∫edintelui
Agen˛iei.“
6. La alineatul (1) al articolului 5, litera d) se abrog„.
7. La alineatul (1) al articolului 5, dup„ litera e) se
introduc dou„ noi litere, literele e 1) ∫i e2), cu urm„torul
cuprins:
îe1) elaboreaz„ ∫i fundamenteaz„ necesarul de resurse,
implementeaz„, finan˛eaz„, monitorizeaz„ ∫i evalueaz„
Programul na˛ional de asisten˛„ medical„, psihologic„ ∫i
social„ a consumatorilor de droguri ∫i Programul de interes
na˛ional de prevenire a consumului de tutun, alcool ∫i
droguri, pe care le supune aprob„rii Guvernului, cu avizul
institu˛iilor cu atribu˛ii Ón domeniu, precum ∫i alte programe
ale Agen˛iei Na˛ionale Antidrog;
e 2 ) avizeaz„ materialele educativ-preventive ∫i
campaniile de publicitate Ón domeniu, cu acordul
Ministerului S„n„t„˛ii Publice, dup„ caz.“
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Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.489/2002 privind
Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale Antidrog, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie
2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ alineatul (1) al articolului 2 se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Agen˛ia este autorizat„ s„ difuzeze ∫i s„ dea
publicit„˛ii date ∫i informa˛ii cu caracter oficial, din domeniul
antidrog, Ón condi˛iile prev„zute de lege.“
2. La alineatul (3) al articolului 3, litera d) se abrog„.
3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 4. — (1) Œn structura Agen˛iei se constituie ∫i
func˛ioneaz„ urm„toarele direc˛ii ∫i compartimente:
a) Direc˛ia de evaluare—coordonare;
b) Direc˛ia privind reducerea cererii de droguri;
c) Direc˛ia management resurse umane ∫i logistic„;
d) Direc˛ia rela˛ii interna˛ionale ∫i afaceri europene;
e) Direc˛ia Observatorul rom‚n de droguri ∫i toxicomanii;
f) Compartimentul audit;
g) Compartimentul financiar-contabil;
h) Compartimentul juridic;
i) Compartimentul control, inspec˛ie ∫i metodologie;
j) Centrul Na˛ional de Cercetare ∫i Formare Ón Adic˛ii.“
4. Dup„ articolul 4 1 se introduc patru noi articole,
articolele 42—45, cu urm„torul cuprins:
îArt. 4 2. — Agen˛ia poate avea Ón subordine unit„˛i
finan˛ate integral de la bugetul de stat, organizate ca
institu˛ii publice, de tipul centrelor de acordare a serviciilor
de asisten˛„ pentru consumatorii de droguri, precum ∫i
laboratoare de analiz„ ∫i cercetare a drogurilor.
Art. 4 3 . — Œn scopul implement„rii unui sistem
performant de comunicare ∫i coordonare Óntre Agen˛ie ∫i
institu˛iile implicate Ón aplicarea Strategiei na˛ionale antidrog
∫i pentru realizarea atribu˛iilor prev„zute la art. 5, Ón cadrul
Agen˛iei se constituie Consiliul consultativ ∫i, respectiv,
Consiliul ∫tiin˛ific ∫i de cercetare.
Art. 4 4 . — (1) Consiliul consultativ are ca scop
analizarea problemelor comune institu˛iilor participante la
aplicarea Strategiei na˛ionale antidrog Ón leg„tur„ cu politica
de reducere a cererii ∫i ofertei de droguri.
(2) Consiliul consultativ este constituit din reprezentan˛i,
la nivel de secretar de stat, ai Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, Ministerului Justi˛iei, Ministerului Afacerilor
Externe, Ministerului Ap„r„rii, Ministerului Finan˛elor Publice,
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, Ministerului Integr„rii
Europene, Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, Ministerului
S„n„t„˛ii Publice, Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei ∫i ai Ministerului Culturii ∫i Cultelor, nominaliza˛i de
c„tre conduc„torii acestor institu˛ii. Din Consiliul consultativ
fac parte ∫i un reprezentant al Ministerului Public,
nominalizat de procurorul general al Parchetului de pe
l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, precum ∫i un
reprezentant al Uniunii Na˛ionale a Consiliilor Jude˛ene din
Rom‚nia.
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13. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Num„rul maxim de posturi stabilit pentru Agen˛ie
este de 347, exclusiv demnitarul.“
14. La alineatul (1) al articolului 8, litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) structurile specializate Ón reducerea ofertei ∫i
reducerea cererii de droguri din cadrul Inspectoratului
General al Poli˛iei Rom‚ne;“.
15. La alineatul (1) al articolului 8, dup„ litera q) se
introduc dou„ noi litere, literele r) ∫i s), cu urm„torul
cuprins:
îr) Administra˛ia Na˛ional„ a Penitenciarelor;
s) direc˛iile de specialitate din Ministerul Culturii ∫i
Cultelor.“
16. Anexa se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
17. Œn tot cuprinsul hot„r‚rii, denumirea îCentrul de
prevenire ∫i consiliere antidrog“ se Ónlocuie∫te cu
denumirea îCentrul de prevenire, evaluare ∫i consiliere
antidrog“.
Art. II. — (1) Pentru func˛ionarea centrelor de prevenire,
evaluare ∫i consiliere antidrog, Guvernul va transmite Ón
administrarea Agen˛iei imobilele necesare din domeniul
public sau privat al statului, Ón termen de 60 de zile de la
intrarea Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
(2) Œn situa˛ia Ón care nu este posibil„ transmiterea
prev„zut„ la alin. (1), Agen˛ia poate procura, potrivit legii,
imobilele necesare, prev„z‚nd sumele corespunz„toare Ón
bugetul de venituri ∫i cheltuieli, cu aceast„ destina˛ie.
Art. III. — Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri, bunurile, baza de date ∫i
fondul documentar dob‚ndite sau constituite de Comisia
interministerial„ pentru prevenirea consumului ilicit de
droguri, Ónfiin˛at„ prin Ordinul ministrului de interne,
ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei, ministrului administra˛iei
publice, ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii ∫i al ministrului
tineretului ∫i sportului nr. 128/602/4.425/36.219/2.629/2001
privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri, se
predau Agen˛iei pe baz„ de proces-verbal.
Art. IV. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Ordinul ministrului de interne, ministrului
s„n„t„˛ii ∫i familiei, ministrului administra˛iei publice,
ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii ∫i al ministrului tineretului
∫i sportului nr. 128/602/4.425/36.219/2.629/2001 privind
organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 581 din
17 septembrie 2001.
Art. V. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.489/2002 privind
Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale Antidrog, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele aduse prin
prezenta hot„r‚re, se va republica, d‚ndu-se textelor o
nou„ numerotare.
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8. La alineatul (1) al articolului 5, litera i) va avea
urm„torul cuprins:
îi) centralizeaz„, analizeaz„ ∫i sintetizeaz„ toate datele
furnizate de autorit„˛ile, institu˛iile ∫i organiza˛iile implicate Ón
reducerea cererii ∫i ofertei de droguri, potrivit legii, Ón scopul
constituirii ∫i actualiz„rii lunare a b„ncilor de date cu privire
la produc˛ia, traficul ∫i consumul ilicit de droguri ∫i sp„larea
banilor rezulta˛i din traficul ilicit de droguri, precum ∫i cu
privire la opera˛iunile cu precursori de droguri, substan˛e
chimice esen˛iale ∫i inhalan˛i chimici toxici;“.
9. La alineatul (1) al articolului 5, dup„ litera i) se
introduc opt noi litere, lit. i1)—i8), cu urm„torul cuprins:
îi 1) monitorizeaz„ activit„˛ile din circuitul integrat de
asisten˛„ a consumatorilor de droguri;
i 2) furnizeaz„, prin centrele subordonate, servicii de
asisten˛„ medical„, psihologic„ ∫i social„ pentru
consumatorii de droguri;
i3) autorizeaz„ ∫i acrediteaz„ programe de formare ∫i
de formare a formatorilor Ón domeniul adic˛iilor, Ómpreun„
cu institu˛iile abilitate, potrivit legii;
i 4 ) gestioneaz„ Registrul Central de Investiga˛ii ∫i
Cercetare Ón domeniul drogurilor ∫i stabile∫te modalit„˛ile
de cooperare Óntre institu˛iile implicate Ón furnizarea datelor
necesare, cu excep˛ia datelor operative;
i5) gestioneaz„, prin Direc˛ia Observatorul rom‚n de
droguri ∫i toxicomanii, sistemul de Ónregistrare pentru
Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri;
i 6 ) asigur„ aplicarea dispozi˛iilor Legii nr. 381/2004
privind unele m„suri financiare Ón domeniul prevenirii ∫i
combaterii traficului ∫i consumului ilicit de droguri;
i 7) particip„ la aplicarea dispozi˛iilor privind regimul
juridic al plantelor, substan˛elor ∫i preparatelor stupefiante
∫i psihotrope, prin personal anume Ómputernicit, potrivit
legii;
i8) fundamenteaz„ ∫i aprob„ tarifele ∫i condi˛iile Ón care
persoana Ón cauz„, familia acesteia sau organismele
private pot suporta contravaloarea serviciilor de evaluare ∫i
cheltuielile ocazionate de participarea la programe
psihologice ∫i sociale, potrivit legii;“.
10. La alineatul (1) al articolului 5, litera n) se abrog„.
11. La alineatul (1) al articolului 5, dup„ litera p) se
introduce o nou„ liter„, litera p1), cu urm„torul cuprins:
îp 1 ) elaboreaz„ ∫i implementeaz„, inclusiv prin
cooperare cu institu˛iile de specialitate, programe de
formare ∫i perfec˛ionare profesional„ a personalului propriu
∫i a altor categorii de speciali∫ti Ón dependen˛e, prin
Centrul Na˛ional de Cercetare ∫i Formare Ón Adic˛ii;“.
12. Dup„ alineatul (1) al articolului 6 se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Institu˛iile prev„zute la alin. (1) informeaz„ Agen˛ia
cu privire la datele ∫i informa˛iile referitoare la droguri, pe
care le dau publicit„˛ii Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate.“
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PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul justi˛iei,
Monica-Luisa Macovei
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.873.
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ANEX√1)

*) Se organizeaz„ la nivel de serviciu.
1)

Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizeaz„
evaluarea conformit„˛ii dispozitivelor medicale
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Av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
desemnarea laboratoarelor de Óncerc„ri, precum ∫i a organismelor de certificare ∫i de inspec˛ie care realizeaz„ evaluarea
conformit„˛ii produselor din domeniile reglementate prev„zute Ón Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformit„˛ii
produselor, republicat„*),
Ón temeiul art. 43 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe
pia˛„ ∫i de punere Ón func˛iune a dispozitivelor medicale, al art. 42 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 798/2003 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, al art. 27
alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i/sau de punere Ón
func˛iune a dispozitivelor medicale implantabile active, cu modific„rile ulterioare, ∫i al Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei logistic„, administrativ, rela˛ii publice ∫i mass-media nr. E.N. 8.055/2006,
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(3) Componen˛a nominal„ a Comisiei de desemnare se
aprob„ prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii publice, Ón termen
de 30 de zile de la data prezentului ordin.
Art. 3. — Anexele nr. I ∫i II fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 4. — Prevederile Ordinului ministrului s„n„t„˛ii ∫i
familiei nr. 547/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind desemnarea organismelor care
realizeaz„ evaluarea conformit„˛ii dispozitivelor medicale,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 408
din 11 iunie 2003, se abrog„.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
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Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice privind
desemnarea organismelor care realizeaz„ evaluarea
conformit„˛ii dispozitivelor medicale, prev„zute Ón anexa
nr. I.
Art. 2. — (1) Se constituie Comisia de desemnare a
organismelor care realizeaz„ evaluarea conformit„˛ii
dispozitivelor medicale, denumit„ Ón continuare Comisia de
desemnare, care func˛ioneaz„ Ón cadrul Direc˛iei logistic„,
administrativ, rela˛ii publice ∫i mass-media.
(2) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
Comisiei de desemnare este prev„zut Ón anexa nr. II.
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ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
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Bucure∫ti, 18 decembrie 2006.
Nr. 1.699.
ANEXA Nr. I

NORME METODOLOGICE
privind desemnarea organismelor care realizeaz„ evaluarea conformit„˛ii dispozitivelor medicale
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
1. Prezentele norme metodologice stabilesc procedura
privind desemnarea organismelor care realizeaz„ evaluarea
conformit„˛ii dispozitivelor medicale, denumite Ón continuare
organisme, conform prevederilor Hot„r‚rii Guvernului
nr. 911/2005 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe
pia˛„ ∫i de punere Ón func˛iune a dispozitivelor medicale,
ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea
condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i de utilizare a

dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, ∫i ale
Hot„r‚rii Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condi˛iilor
de introducere pe pia˛„ ∫i/sau de punere Ón func˛iune a
dispozitivelor medicale implantabile active, cu modific„rile
ulterioare.
2. Poate fi desemnat orice organism, persoan„ juridic„
sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul Ón
Rom‚nia, care dovede∫te c„ poate realiza sarcini specifice
Ón leg„tur„ cu evaluarea conformit„˛ii dispozitivelor medicale
∫i care respect„ cerin˛ele prev„zute la art. 14 ∫i 16 din
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformit„˛ii

*) At‚t Hot„r‚rea Guvernului nr. 487/2002, c‚t ∫i Legea nr. 608/2001 au fost republicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 313 din
6 aprilie 2006.
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CAPITOLUL III
Evaluarea solicit„rii, acordarea, limitarea,
suspendarea ∫i retragerea desemn„rii
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1. Comisia de desemnare evalueaz„ solicitarea privind
desemnarea Ón urma examin„rii documentelor prev„zute la
cap. II ∫i a verific„rii respect„rii:
a) prevederilor art. 14 ∫i 16 din Legea nr. 608/2001,
republicat„;
b) criteriilor pentru desemnarea organismelor prev„zute
Ón anexa nr. 11 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 911/2005, Ón
anexa nr. 9 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 798/2003 sau Ón
anexa nr. 8 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 344/2004, cu
modific„rile ulterioare, dup„ caz;
c) cerin˛elor privind competen˛a tehnic„ ∫i capabilitatea
organismului de a evalua conformitatea dispozitivelor
medicale cu cerin˛ele esen˛iale prev„zute Ón anexa nr. 1 la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 911/2005, Ón anexa nr. 1 la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 798/2003 sau Ón anexa nr. 1 la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 344/2004, cu modific„rile
ulterioare, dup„ caz;
d) sarcinilor Ón leg„tur„ cu procedura/procedurile de
evaluare a conformit„˛ii prev„zute Ón anexele nr. 2—6 la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 911/2005, Ón anexele nr. 3—7 la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 798/2003 sau Ón anexele nr. 2—5
la Hot„r‚rea Guvernului nr. 344/2004, cu modific„rile
ulterioare, dup„ caz, pentru care organismul solicit„
desemnarea;
e) valorii minime a asigur„rii de r„spundere civil„;
f) oric„ror alte cerin˛e aplicabile organismelor conform
prezentelor norme metodologice.
2. Œn m„sura Ón care este necesar pentru luarea deciziei
privind desemnarea organismului, Comisia de desemnare
poate Óntreprinde orice alte m„suri pentru informarea sa
complet„ ∫i corect„. Œn vederea lu„rii deciziei, Comisia de
desemnare poate realiza ∫i o evaluare a solicitantului la
sediul acestuia.
3.1. Comisia de desemnare emite un certificat de
recunoa∫tere a organismului solicitant care a dovedit
conformitatea cu cerin˛ele prev„zute de prezentele norme
metodologice, stabilind scopul ∫i sarcinile pentru care
acesta va fi desemnat. Modelul certificatului de
recunoa∫tere este prev„zut Ón anexa nr. 2 la prezentele
norme metodologice.
3.2. Œn situa˛ia Ón care organismul nu dovede∫te
conformitatea cu cerin˛ele prev„zute de prezentele norme
metodologice, Comisia de desemnare, Ón termen de 30 de
zile de la data Ónregistr„rii cererii de desemnare, face
cunoscut„ organismului respingerea motivat„ a desemn„rii.
3.3. Rezultatul evalu„rii realizate de Comisia de
desemnare ∫i decizia acesteia se consemneaz„ Óntr-un
proces-verbal Óntocmit ∫i p„strat conform Regulamentului de
organizare ∫i func˛ionare a Comisiei de desemnare.
4.1. Comisia de desemnare propune ministrului s„n„t„˛ii
publice includerea organismului prev„zut la pct. 3.1 Ón
lista cuprinz‚nd organismele desemnate care realizeaz„
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1. Solicitarea pentru desemnare se realizeaz„ prin
completarea ∫i transmiterea de c„tre organism la Ministerul
S„n„t„˛ii Publice a cererii de desemnare, al c„rei model
este prev„zut Ón anexa nr. 1 la prezentele norme
metodologice, Ónso˛it„ de urm„toarele documente:
a) certificatul de Ónregistrare la oficiul registrului
comer˛ului sau orice act juridic echivalent privind Ónfiin˛area,
Ón copie;
b) scurt„ prezentare a activit„˛ii organismului, din care
s„ rezulte experien˛a ∫i abilit„˛ile acestuia Ón domeniul
evalu„rii dispozitivelor medicale, precum ∫i organigrama
organismului;
c) lista personalului angajat Ón activitatea de evaluare a
conformit„˛ii dispozitivelor medicale, din care s„ rezulte
experien˛a ∫i expertiza personalului;
d) o declara˛ie a conducerii din care rezult„ c„ sunt
Ónsu∫ite ∫i documentate procedurile de evaluare a
conformit„˛ii pentru care se solicit„ desemnarea, prev„zute
Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 911/2005, Ón Hot„r‚rea
Guvernului nr. 798/2003 sau Ón Hot„r‚rea Guvernului
nr. 344/2004, cu modific„rile ulterioare, dup„ caz;
e) o declara˛ie a conducerii, prin care aceasta se
angajeaz„ c„ personalul responsabil pentru Óndeplinirea
sarcinilor de evaluare a conformit„˛ii p„streaz„
confiden˛ialitatea ∫i secretul profesional cu privire la toate
informa˛iile ob˛inute, cu excep˛ia situa˛iei Ón care informa˛iile
sunt solicitate de Ministerul S„n„t„˛ii Publice, Ón calitate de
autoritate competent„ Ón domeniu;
f) un document care demonstreaz„ independen˛a
conducerii ∫i a personalului tehnic fa˛„ de toate grupurile
ori persoanele direct sau indirect interesate de dispozitivele
Ón cauz„. Acest document trebuie s„ precizeze c„
personalul tehnic ∫i de conducere nu este proiectantul,
produc„torul, furnizorul sau instalatorul dispozitivelor pe
care le evalueaz„, nici reprezentantul autorizat al vreuneia
dintre aceste persoane ∫i nici nu este direct implicat Ón
proiectarea, construc˛ia, v‚nzarea sau Óntre˛inerea
dispozitivelor medicale pentru care solicit„ desemnarea;
g) certificatul de acreditare Ón leg„tur„ cu obiectul
desemn„rii, emis de organismul na˛ional de acreditare, Ón
copie;
h) asigurarea de r„spundere civil„, Ón copie, pentru
cazul Ón care r„spunderea nu revine statului prin lege;
i) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care se
aplic„ de c„tre organism Ón calitate de organism desemnat,
cu indicarea procedurilor pe care are capabilitatea s„ le
efectueze ∫i a dot„rilor aferente de care dispune;
schema/schemele de evaluare trebuie s„ fac„ referire la
cerin˛ele ∫i procedurile pentru evaluarea conformit„˛ii;
j) raportul Óntocmit de organismul na˛ional de acreditare
referitor la acordul privind procedura de evaluare a
conformit„˛ii, documentat„ ∫i aplicat„ de solicitant;
k) documentele Óncheiate pentru subcontractarea
activit„˛ilor Ón leg„tur„ cu sarcinile pentru care solicit„
desemnarea, Ón copie, dac„ este cazul;
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Documentele care se solicit„ organismelor
pentru evaluare Ón vederea desemn„rii

ite

CAPITOLUL II

l) modelul contractului de subcontractare a activit„˛ilor,
dac„ este cazul;
m) o declara˛ie scris„ prin care solicitantul este de
acord ca organismul na˛ional de acreditare s„ pun„ la
dispozi˛ie Ministerului S„n„t„˛ii Publice, la cerere,
documente ∫i informa˛ii Ón leg„tur„ cu acreditarea sa.
2. Œn cazul Ón care este necesar pentru luarea deciziei
privind desemnarea, la solicitarea Comisiei de desemnare,
organismul va transmite ∫i alte documente pentru
examinare.

tu

produselor, republicat„, cerin˛ele ∫i criteriile aplicabile
organismelor notificate, prev„zute Ón Hot„r‚rea Guvernului
nr. 911/2005, Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 798/2003 sau Ón
Hot„r‚rea Guvernului nr. 344/2004, cu modific„rile
ulterioare, dup„ caz, precum ∫i cerin˛ele prev„zute de
prezentele norme metodologice.
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retragerea desemn„rii ori a notific„rii, p‚n„ c‚nd se poate
dovedi c„ acestea trebuie retrase.
6. Decizia privind retragerea desemn„rii se poate
contesta de c„tre organism la instan˛a judec„toreasc„
competent„, Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare.
CAPITOLUL IV
Supravegherea organismelor desemnate
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1.1. Organismele desemnate trebuie s„ Óndeplineasc„ Ón
mod permanent cerin˛ele ∫i condi˛iile care au stat la baza
deciziei privind desemnarea lor.
1.2. Organismele desemnate trebuie s„ fac„ cunoscute
Comisiei de desemnare ∫i organismului na˛ional de
acreditare orice modificare ce se inten˛ioneaz„ a fi adus„
documentelor prev„zute la cap. II pct. 1, precum ∫i orice
alt„ m„sur„ ce se dore∫te a fi implementat„ ∫i care ar
putea afecta Óndeplinirea cerin˛elor ∫i respectarea condi˛iilor
Ón leg„tur„ cu desemnarea, cu cel pu˛in 10 zile lucr„toare
Ónainte de punerea Ón aplicare a modific„rii. Organismele
desemnate vor comunica totodat„ ∫i data pentru punerea
Ón aplicare a modific„rii. Œn situa˛ia Ón care modific„rile
privesc documentele prev„zute la cap. II, organismul
desemnat va transmite Comisiei de desemnare ∫i copia
documentului actualizat.
1.3. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de
desemnare raportul organismului na˛ional de acreditare
referitor la impactul modific„rilor prev„zute la pct. 1.2.
asupra acredit„rii ∫i/sau raportului prev„zut la cap. II
pct. 1 lit. j).
2.1. Supravegherea organismelor desemnate se
realizeaz„ de Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i prin organismul
na˛ional de acreditare, Ón conformitate cu procedura de
supraveghere a acestuia.
2.2. Œn termen de 10 zile lucr„toare de la data Óncheierii
auditului de supraveghere, organismul desemnat va informa
Comisia de desemnare cu privire la rezultatul auditului de
supraveghere, prin transmiterea raportului complet privind
auditul, Óncheiat de echipa de evaluare a organismului
na˛ional de acreditare.
2.3. Organismele desemnate au obliga˛ia s„ informeze
Comisia de desemnare cu privire la limitarea, suspendarea,
retragerea, expirarea acredit„rii ∫i la reÓnnoirea acesteia.
3.1. Œn cazul existen˛ei oric„rui dubiu privind respectarea
cerin˛elor care au stat la baza desemn„rii, organismul
desemnat va transmite, la solicitarea Comisiei de
desemnare, toate informa˛iile necesare pentru clarificarea
situa˛iei ap„rute. Dac„ este cazul, la solicitarea Comisiei
de desemnare, organismul na˛ional de acreditare va realiza
un audit de supraveghere neplanificat la organismul
desemnat Ón cauz„. Totodat„, Comisia de desemnare
poate Óntreprinde orice alte m„suri necesare clarific„rii
dubiului.
3.2. Organismul na˛ional de acreditare va transmite
Comisiei de desemnare raportul ∫i concluziile referitoare la
auditul de supraveghere neplanificat prev„zut la pct. 3.1, Ón
termen de dou„ zile lucr„toare de la finalizarea acestuia.
4.1. Œn situa˛ia Ón care Ón cadrul procesului de evaluare
sau supraveghere se constat„ neconformit„˛i fa˛„ de
cerin˛ele prezentelor norme metodologice, organismul
na˛ional de acreditare ∫i organismul desemnat Ón cauz„
stabilesc m„surile necesare ∫i programul pentru eliminarea
neconformit„˛ilor, care se supun aviz„rii Comisiei de
desemnare.
4.2. Œn func˛ie de natura neconformit„˛ilor, Comisia de
desemnare poate decide ca pe o perioad„ determinat„,
p‚n„ la eliminarea neconformit„˛ilor, activitatea organismului
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evaluarea conformit„˛ii dispozitivelor medicale. Lista
cuprinz‚nd organismele desemnate se aprob„ prin ordin al
ministrului s„n„t„˛ii publice.
4.2. De la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, conform prevederilor art. 42 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 911/2005, ale art. 42 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 798/2003 sau, dup„ caz, ale art. 26 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 344/2004, cu modific„rile
ulterioare, Ministerul S„n„t„˛ii Publice comunic„ Comisiei
Europene ∫i statelor membre ale Uniunii Europene
organismele pe care le-a desemnat pentru realizarea
procedurilor de evaluare a conformit„˛ii Ómpreun„ cu
sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost
desemnate s„ le Óndeplineasc„.
4.3. P‚n„ la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, Comisia de desemnare solicit„, conform
prevederilor cap. III din anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind desemnarea laboratoarelor de Óncerc„ri, precum ∫i
a organismelor de certificare ∫i de inspec˛ie care realizeaz„
evaluarea conformit„˛ii produselor din domeniile
reglementate prev„zute Ón Legea nr. 608/2001 privind
evaluarea conformit„˛ii produselor, republicat„, Ónscrierea
organismului prev„zut la pct. 3.1 Ón Registrul organismelor
recunoscute.
4.4. P‚n„ la termenul prev„zut la pct. 4.3, lista
cuprinz‚nd organismele recunoscute care realizeaz„
evaluarea conformit„˛ii dispozitivelor medicale se aprob„
prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
4.5. Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice prev„zut la
pct. 4.4 con˛ine pentru fiecare organism din list„ informa˛ii
privind denumirea complet„, sediul, dispozitivele sau
grupele de dispozitive care se supun evalu„rii conformit„˛ii,
procedura/procedurile de evaluare a conformit„˛ii, sarcinile
specifice pentru care este recunoscut ∫i num„rul de
identificare alocat ca urmare a Ónregistr„rii acestuia Ón
Registrul organismelor recunoscute.
4.6. Œn cazuri motivate, desemnarea prev„zut„ la
pct. 4.1 sau aprobarea prev„zut„ la pct. 4.4 poate fi
acordat„ pentru o perioad„ limitat„; Ón aceast„ situa˛ie,
Comisia de desemnare va decide ulterior privind
prelungirea, limitarea sau retragerea desemn„rii/aprob„rii.
5.1. Comisia de desemnare poate suspenda, limita sau
retrage desemnarea unui organism, Ón cazul nerespect„rii
cerin˛elor care au stat la baza desemn„rii sau Ón situa˛ia Ón
care organismul solicit„ acest lucru.
5.2. Solicitarea organismului privind suspendarea,
limitarea sau retragerea desemn„rii trebuie Ónaintat„
Comisiei de desemnare cu minimum 3 luni Ónainte de
Óncetarea activit„˛ii.
5.3. Œn situa˛ia retragerii desemn„rii, organismul trebuie
s„ asigure predarea Óntr-un mod corespunz„tor a
documentelor ∫i Ónregistr„rilor Ón leg„tur„ cu evalu„rile
realizate sau Ón curs de realizare din perioada c‚t a fost
desemnat, cu acceptul clientului, c„tre Comisia de
desemnare sau c„tre un alt organism desemnat din
domeniu, stabilit de Comisia de desemnare.
5.4. Decizia privind suspendarea, limitarea sau
retragerea desemn„rii determin„ actualizarea ordinului
ministrului s„n„t„˛ii publice care cuprinde lista organismelor
desemnate care realizeaz„ evaluarea conformit„˛ii
dispozitivelor medicale, prev„zut„ la pct. 4.1.
5.5. Suspendarea, limitarea sau retragerea desemn„rii
∫i, dup„ caz, a notific„rii unui organism nu afecteaz„
certificatele de conformitate emise de acesta anterior datei
la care s-a luat decizia privind suspendarea, limitarea sau
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a) documentele emise, refuzate sau retrase, care sunt
Ón leg„tur„ cu sarcinile ce Ói revin acestuia;
b) reclama˛iile Ónregistrate Ómpotriva deciziilor
organismului, inclusiv informa˛ii privind modul de rezolvare
a acestora;
c) dificult„˛ile Ónt‚mpinate Ón realizarea sarcinilor;
m„surile proprii Óntreprinse ∫i/sau pe care le propune
pentru Ómbun„t„˛irea activit„˛ii;
d) activit„˛ile subcontractate, subcontractan˛ii; m„surile
Óntreprinse ∫i/sau pe care le propune pentru Ómbun„t„˛irea
acestor activit„˛i;
e) participarea la activit„˛ile de standardizare din
domeniul Ón care a fost desemnat.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din prezentele
norme metodologice.
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Ón domeniul Ón care este desemnat s„ fie limitat„ sau
suspendat„.
5. Organismele trebuie s„ permit„ necondi˛ionat
reprezentan˛ilor Comisiei de desemnare accesul la
documente ∫i participarea la activit„˛ile care privesc
Óncerc„rile ∫i evalu„rile ce se realizeaz„ de c„tre acestea
Ón leg„tur„ cu obiectul desemn„rii ∫i supravegherii, conform
prevederilor prezentelor norme metodologice.
6. Organismul desemnat va transmite Ministerului
S„n„t„˛ii Publice copii de pe certificatele de conformitate
emise, refuzate sau retrase, Ón leg„tur„ cu obiectul
desemn„rii.
7. Organismul desemnat va transmite Comisiei de
desemnare Ón fiecare an, anterior datei de 1 martie, un
raport scris referitor la activit„˛ile Óntreprinse Ón anul
calendaristic anterior ca urmare a desemn„rii. Raportul
anual va con˛ine informa˛ii privind:
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Modelul cererii de desemnare

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

an

Organismul1) ..................................................................................................................

Nr. ......../Data .....................
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(denumirea complet„, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de Ónregistrare,
nr. de ordine Ón registrul comer˛ului)

ite

CERERE DE DESEMNARE

....................................................., av‚nd sediul Ón3) ....................................................., reprezentat prin
..............................................., Ón aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice privind
desemnarea laboratoarelor de Óncerc„ri, precum ∫i a organismelor de certificare ∫i de inspec˛ie care realizeaz„ evaluarea
conformit„˛ii produselor din domeniile reglementate prev„zute Ón Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformit„˛ii
produselor, republicat„, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 487/2002, republicat„, ∫i ale art. 43 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i de punere Ón func˛iune a dispozitivelor
medicale sau ale art. 42 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i de
utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro ori ale art. 27 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 344/2004 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i/sau de punere Ón func˛iune a dispozitivelor medicale implantabile active, cu
modific„rile ulterioare,5) solicit„ Ministerului S„n„t„˛ii Publice s„ fie evaluat Ón vederea desemn„rii, Ón scopul de a realiza
evaluarea conformit„˛ii pentru dispozitive medicale, tipul, grupa, clasa6) .......................................................................................
prin7) ................................................................................................. .
Anex„m la prezenta cerere urm„toarele documente8):
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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director/pre∫edinte4)

Directorul/Pre∫edintele organismului 9),
...........................................................................

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Num„rul/data de Ónregistrare.
Denumirea complet„ a organismului.
Adresa complet„, codul po∫tal.
Numele ∫i prenumele.
Se men˛ioneaz„ una dintre cele trei reglement„ri tehnice, dup„ caz.
Tipul dispozitivelor medicale, grupa, categoria, clasa acestora, dup„ caz.
Denumirea procedurii de evaluare a conformit„˛ii produselor ce fac obiectul evalu„rii.
Documentele conform prevederilor cap. II din normele metodologice.
Numele, prenumele ∫i semn„tura directorului/pre∫edintelui ∫i ∫tampila organismului.
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Modelul certificatului de recunoa∫tere
MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

Comisia de desemnare a organismelor
care realizeaz„ evaluarea conformit„˛ii
dispozitivelor medicale
CERTIFICAT DE RECUNOA™TERE

or
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ce

Nr. ......../data emiterii ......................
Œn aplicarea prevederilor art. 6 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de Óncerc„ri, precum
∫i a organismelor de certificare ∫i de inspec˛ie care realizeaz„ evaluarea conformit„˛ii produselor din domeniile
reglementate prev„zute Ón Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformit„˛ii produselor, republicat„, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 487/2002, republicat„, ∫i ca urmare a Cererii de desemnare nr. ............./........................, se
emite prezentul certificat de recunoa∫tere, prin care se atest„ c„ organismul1) ............................................................., cu
sediul Ón2)........................................................, respect„ cerin˛ele minime prev„zute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind
evaluarea conformit„˛ii produselor, republicat„, ∫i are competen˛a, capacitatea ∫i aptitudinea de a realiza sarcinile
specifice privind evaluarea conformit„˛ii produselor prin3)............................................... pentru dispozitive medicale, tipul,
categoria, grupa, clasa4) ..................................., conform prevederilor art. 17—20 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 911/2005
privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i de punere Ón func˛iune a dispozitivelor medicale/art. 16—18 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ ∫i de utilizare a dispozitivelor
medicale pentru diagnostic Ón vitro/art. 13 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea condi˛iilor de introducere
pe pia˛„ ∫i/sau de punere Ón func˛iune a dispozitivelor medicale implantabile active, cu modific„rile ulterioare, dup„ caz.
La data retragerii desemn„rii organismului prezentul certificat se anuleaz„.
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pe

Denumirea complet„ a organismului.
Adresa complet„, codul po∫tal.
Denumirea procedurilor de evaluare a conformit„˛ii produselor.
Tipul, categoria, grupa, clasa de dispozitive medicale, dup„ caz.
Numele, prenumele, semn„tura ∫i ∫tampila pre∫edintelui Comisiei de desemnare.
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Pre∫edintele5) Comisiei de desemnare,
.................................................................................
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REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei de desemnare a organismelor care realizeaz„
evaluarea conformit„˛ii dispozitivelor medicale
1. Comisia de desemnare func˛ioneaz„ Ón cadrul Direc˛iei logistic„, administrativ, rela˛ii publice ∫i mass-media —
compartimentul aparatur„ medical„ ∫i este format„ din 5 membri ∫i un secretar. Pre∫edintele Comisiei de desemnare este
directorul Direc˛iei logistic„, administrativ, rela˛ii publice ∫i mass-media.
2. Comisia de desemnare are urm„toarele atribu˛ii principale:
— desemnarea organismelor care realizeaz„ evaluarea conformit„˛ii dispozitivelor medicale ∫i eliberarea
certificatului de recunoa∫tere;
— supravegherea periodic„ a organismelor desemnate.
3. Convocarea Comisiei de desemnare se face ori de c‚te ori este necesar de c„tre pre∫edinte.
4. Convocarea va fi Ónso˛it„ de ordinea de zi.
5. Comisia de desemnare este legal Óntrunit„ dac„ sunt prezen˛i cel pu˛in 4 membri.
6. Deciziile se iau cu majoritatea simpl„ a celor prezen˛i.
7. Cererea de desemnare, Ónso˛it„ de documentele prev„zute Ón cap. II din anexa nr. I la ordin, se Ónregistreaz„
de c„tre secretarul Comisiei de desemnare Óntr-un registru unic gestionat de comisie.
8. Comisia de desemnare analizeaz„ cererea de desemnare ∫i documentele Ónso˛itoare ∫i poate decide
efectuarea unor vizite de verificare la sediul ∫i Ón spa˛iile de Óncercare ale solicitantului, ac˛iuni Ón urma c„rora ia decizia
de acceptare sau de respingere a solicit„rii de desemnare.
9. Deciziile Comisiei de desemnare se consemneaz„ Óntr-un proces-verbal Ónscris Ón registrul unic
gestionat de comisie.
10. Comisia de desemnare propune spre aprobare ministrului s„n„t„˛ii publice lista organismelor
recunoscute/desemnate.
11. Modificarea sau completarea prezentului regulament se face la cererea pre∫edintelui sau a majorit„˛ii
membrilor ∫i se aprob„ prin votul a dou„ treimi din num„rul membrilor prezen˛i.
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