I

Vineri, 19 ianuarie 2007

or

fiz
i

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

ce

PARTEA

Anul 175 (IX) — Nr. 41

11–14

111. — Ordin al ministrului administra˛iei ∫i internelor
privind stabilirea tarifelor de participare la
programul de formare specializat„
destinat
func˛ionarilor publici de conducere, anul de studii
2006—2007 ..............................................................

15

a

8–11

110. — Ordin al ministrului administra˛iei ∫i internelor
privind aprobarea Calendarului de desf„∫urare a
concursului na˛ional de admitere ∫i a Componen˛ei
nominale a comisiilor de organizare, de admitere
∫i de contesta˛ii, constituite pentru concursul
na˛ional de admitere la programul de formare
specializat„ destinat func˛ionarilor publici de
conducere, anul de studii 2006—2007....................

ite

ex

at

tin

es

D
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
1.805/286/314/2006. — Ordin al ministrului s„n„t„˛ii
publice, al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
∫i al pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale pentru
Controlul Activit„˛ilor Nucleare privind aprobarea
Instruc˛iunilor referitoare la crearea cadrului legal
pentru aplicarea regulamentelor Consiliului ∫i
Comisiei Europene referitoare la stabilirea
nivelurilor maxime admise de contaminare
radioactiv„ a produselor alimentare ∫i furajere,
dup„ un accident nuclear sau Ón caz de urgen˛„
radiologic„, la condi˛iile speciale de export al
produselor alimentare ∫i furajere, ca urmare a
unui accident nuclear sau ca urmare a altor

6–8

2. — Ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale privind aprobarea pre˛urilor de
referin˛„ pentru anul 2007 folosite la calculul
contravalorii materialelor lemnoase prev„zute la
art. 4 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind
circula˛ia materialelor lemnoase ∫i controlul
circula˛iei acestora ∫i al instala˛iilor de transformat
lemn rotund ..............................................................

tu

fo

in

iv

us

4–5

cl

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
47. — Hot„r‚re privind suplimentarea bugetului
Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Sport ............................................

Pagina

situa˛ii de urgen˛„ radiologic„, precum ∫i la
condi˛iile care guverneaz„ importurile produselor
agricole originare din alte ˛„ri, ca urmare a
accidentului de la centrala nuclearo-electric„ de la
CernobÓl......................................................................

ra
ii
g

2–4

rm

DECIZII ALE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE
Decizia nr. 821 din 9 noiembrie 2006 referitoare la
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor
art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru
protec˛ia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal ∫i libera circula˛ie a
acestor date .............................................................
Decizia nr. 833 din 16 noiembrie 2006 referitoare la
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 42, art. 50, art. 51 ∫i art. 1671 din Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i
alte drepturi de asigur„ri sociale .............................

Nr.

pe

Pagina

ăr

Nr.

rs
o

an

el

SUMAR

6

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGUR√RILOR
3.101. — Ordin pentru aprobarea Normelor privind
eliberarea de duplicate ale autoriza˛iilor emise de
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor, distruse,
pierdute sau furate ..................................................

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

16

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 41/19.I.2007

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 821
din 9 noiembrie 2006
referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001
pentru protec˛ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ∫i libera circula˛ie a acestor date
de Societatea Comercial„ îMega-Image“ — S.R.L. din
Bucure∫ti Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect contesta˛ia formulat„
de aceasta Ómpotriva deciziei de sanc˛ionare emise
Ómpotriva sa de Autoritatea Na˛ional„ de Supraveghere a
Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, potrivit
c„ruia solu˛ia pronun˛at„ Ón leg„tur„ cu contesta˛ia
formulat„ Ómpotriva oric„rei decizii emise de autoritatea de
supraveghere este îdefinitiv„ ∫i irevocabil„“, contravine
Constitu˛iei îpentru c„ nu prevede nicio cale de atac la
hot„r‚rea pronun˛at„ de prima instan˛„“. Autorul excep˛iei
consider„ c„ se Óncalc„ astfel prevederile constitu˛ionale ale
art. 124 alin. (2) ∫i ale art. 126 alin. (1), Óntruc‚t
îjusti˛iabilul nu are posibilitatea s„ atace solu˛ia dispus„ de
o instan˛„ de contencios administrativ“, precum ∫i ale art. 2
paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
referitor la dreptul la dou„ grade de jurisdic˛ie. Mai
consider„ îevident faptul c„ prevederile legale criticate
Óncalc„ accesul liber la justi˛ie, deoarece peten˛ii nu au
libertatea de a demonstra Ón fa˛a puterii judec„tore∫ti, Ón
prim„ instan˛„ ∫i Ón calea de atac, ilegalitatea actului
administrativ atacat“.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de
munc„, asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„ este
neÓntemeiat„. Aceasta deoarece, a∫a cum rezult„ din
dispozi˛iile art. 25 din legea criticat„, îpersoana interesat„
are la dispozi˛ie dou„ grade de jurisdic˛ie, unul
concretiz‚ndu-se prin pl‚ngerea adresat„ autorit„˛ii, cel
de-al doilea prin contesta˛ia formulat„ la instan˛„“, iar art. 2
din Protocolul nr. 7 la Conven˛ie îse refer„ la dreptul la
dou„ grade de jurisdic˛ie Ón fa˛a instan˛ei judec„tore∫ti sau
a altor autorit„˛i care pot solu˛iona contesta˛ia, cu
respectarea principiului contradictorialit„˛ii ∫i publicit„˛ii“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ art. 26 alin. (1) din Legea
nr. 677/2001, care prevede posibilitatea ca orice persoan„
ce intr„ sub inciden˛a textului s„ conteste deciziile autorit„˛ii
de supraveghere la instan˛a de contencios administrativ
competent„, nu creeaz„ situa˛ii care s„ dea posibilitatea
unor impar˛ialit„˛i sau inegalit„˛i ale justi˛iei ∫i, ca atare, nu
contravine art. 124 alin. (2) din Constitu˛ie. C‚t prive∫te
invocarea Ónc„lc„rii dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 126
alin. (1), apreciaz„ c„ din art. 26 alin. (1) nu rezult„ c„
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protec˛ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal ∫i libera circula˛ie a acestor date, excep˛ie ridicat„
de Societatea Comercial„ îMega-Image“ — S.R.L. din
Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 8.920/3/2006 al Tribunalului
Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri
sociale, contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal r„spunde, pentru autorul excep˛iei,
avocat Silviu Udangiu, cu delega˛ie la dosar, iar pentru
Autoritatea Na˛ional„ de Supraveghere a Prelucr„rii Datelor
cu Caracter Personal, Alina S„voiu, ∫ef birou juridic, cu
delega˛ie la dosar.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul
reprezentantului autorului excep˛iei, care solicit„ admiterea
acesteia pentru argumentele Ónf„˛i∫ate Ón motivarea depus„
la dosar.
Reprezentantul Autorit„˛ii Na˛ionale de Supraveghere a
Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal solicit„ respingerea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, Óntruc‚t apreciaz„ c„
art. 26 alin. (1) din legea criticat„ nu Óncalc„ art. 124
alin. (2) ∫i art. 126 alin. (1) din Constitu˛ie ∫i nici art. 2 din
Protocolul nr. 7 la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale. Depune concluzii
scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate,
Óntruc‚t apreciaz„ c„ dispozi˛iile de lege criticate nu
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale ∫i conven˛ionale
invocate ca fiind Ónc„lcate.

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

ite

—
—
—
—
—
—
—
—
—

tu

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Gabriela Dragomirescu

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 28 iunie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 8.920/3/2006, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a
conflicte de munc„, asigur„ri sociale, contencios
administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 26
alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protec˛ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal ∫i libera circula˛ie a acestor date, excep˛ie ridicat„
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pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, privind dreptul la dou„ grade de jurisdic˛ie Ón
materie penal„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Din motivarea excep˛iei rezult„ c„ numai prevederea
referitoare la caracterul îdefinitiv ∫i irevocabil“ al solu˛iei
pronun˛ate de instan˛a de contencios administrativ
competent„ Ómpotriva deciziilor emise de autoritatea de
supraveghere Ón temeiul legii criticate Óncalc„ dispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 124 alin. (2) ∫i ale art. 126 alin. (1),
precum ∫i ale art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Analiz‚nd aceste sus˛ineri, Curtea nu poate re˛ine nicio
contradic˛ie Óntre caracterul îdefinitiv ∫i irevocabil“ al solu˛iei
pronun˛ate Ón condi˛iile prev„zute de art. 26 alin. (1) din
legea criticat„ ∫i textele constitu˛ionale men˛ionate. Curtea
constat„ c„ prevederile din Constitu˛ie cuprinse Ón art. 124
alin. (2) — îJusti˛ia este unic„, impar˛ial„ ∫i egal„ pentru to˛i“ —
∫i Ón art. 126 alin. (1) — îJusti˛ia se realizeaz„ prin Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i prin celelalte instan˛e
judec„tore∫ti stabilite de lege“ — nu sunt incidente Ón cauz„.
De altfel, criticile de neconstitu˛ionalitate formulate vizeaz„,
Ón realitate, accesul liber la justi˛ie, consacrat de art. 21 din
Constitu˛ie, Ón leg„tur„ cu care Curtea Constitu˛ional„, prin
numeroase decizii, de exemplu, Decizia nr. 38 din
26 februarie 1998, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 177 din 13 mai 1998, a statuat c„
îaccesul liber la justi˛ie nu Ónseamn„ c„ el trebuie asigurat
la toate structurile judec„tore∫ti, deoarece competen˛a ∫i
c„ile de atac sunt stabilite exclusiv de c„tre legiuitor, care
poate institui reguli deosebite, Ón considerarea unor situa˛ii
deosebite“. A∫adar, nici sub acest aspect nu exist„
contrarietate Óntre textul de lege criticat ∫i Constitu˛ie.
De asemenea, Curtea constat„ c„ nici art. 2 paragraful 1
din Protocolul nr. 7 la Conven˛ie nu este incident Ón cauz„,
Óntruc‚t aceste dispozi˛ii conven˛ionale privesc dreptul la
dou„ grade de jurisdic˛ie Ón materie penal„.
De altfel, excep˛ia a fost ridicat„ Óntr-o cauz„ Ón care
autorul acesteia, Societatea Comercial„ îMega-Image“ —
S.R.L. din Bucure∫ti, a formulat pl‚ngere Ómpotriva unei
decizii emise de Autoritatea Na˛ional„ de Supraveghere a
Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal Ón temeiul art. 26
din legea criticat„, sus˛in‚nd c„ îfirmei noastre nu i se
aplic„ prevederile referitoare la prelucrarea datelor cu
caracter personal, pentru c„ nu solicit„m datele de
identificare ale persoanelor ce intr„ Ón magazinele noastre“,
ci, îav‚nd Ón vedere chiar defini˛iile cuprinse Ón art. 3 din
Legea nr. 677/2001“, înu clien˛ii no∫tri sunt verifica˛i cu
ajutorul camerelor de supraveghere video, ci produsele din
magazin, pentru a preveni s„v‚r∫irea de furturi“. Rezult„
a∫adar c„, Ón realitate, autorul excep˛iei critic„ modul de
aplicare a legii, mai precis faptul c„ prevederile acesteia
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal nu
sunt aplicabile societ„˛ii comerciale. Or, potrivit competen˛ei
sale, astfel cum aceasta este stabilit„ prin Constitu˛ie ∫i
prin Legea nr. 47/1992, Curtea Constitu˛ional„ nu se poate
pronun˛a asupra modului de aplicare a legii, care este Ón
competen˛a exclusiv„ a instan˛elor de judecat„.
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justi˛ia s-ar realiza altfel dec‚t prin Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie ∫i prin celelalte instan˛e judec„tore∫ti stabilite de
lege. Consider„ c„, Ón realitate, criticile autorului excep˛iei
vizeaz„ un aspect referitor la accesul liber la justi˛ie,
consacrat de art. 21 din Constitu˛ie, cu privire la care,
Óns„, prin numeroase decizii, Curtea Constitu˛ional„ a
statuat c„ nu Ónseamn„ accesul la toate structurile
judec„tore∫ti ∫i la toate c„ile de atac. Œn leg„tur„ cu
sus˛inerile privind dreptul la dublul grad de jurisdic˛ie
prev„zut de art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
apreciaz„ c„ acesta are aplicabilitate doar Ón materie
penal„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile ce fac
obiectul excep˛iei înu contravin sub niciun aspect regulii
constitu˛ionale potrivit c„reia justi˛ia este unic„, impar˛ial„ ∫i
egal„ pentru to˛i“, precum ∫i c„, îÓn jurispruden˛a sa,
Curtea Constitu˛ional„ a statuat Ón mod constant c„,
except‚nd dreptul la un dublu grad de jurisdic˛ie Ón materie
penal„, nici Constitu˛ia ∫i nici vreun instrument juridic
interna˛ional nu prev„d c‚te grade de jurisdic˛ie trebuie
asigurate pentru solu˛ionarea diferitelor litigii, c„ile de atac
ce pot fi exercitate Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti ori
condi˛iile procedurale de exercitare a acestora“. Mai arat„
c„ prevederile de lege criticate sunt norme de procedur„ a
c„ror stabilire este atributul exclusiv al legiuitorului, potrivit
art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie.
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,
concluziile
p„r˛ilor
∫i
ale
reprezentantului Ministerului Public, dispozi˛iile legale
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protec˛ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal ∫i libera circula˛ie a acestor date, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 790 din
12 decembrie 2001.
Art. 26 alin. (1) prevede: îŒmpotriva oric„rei decizii emise
de autoritatea de supraveghere Ón temeiul dispozi˛iilor prezentei
legi operatorul sau persoana vizat„ poate formula contesta˛ie
Ón termen de 15 zile de la comunicare, sub sanc˛iunea
dec„derii, la instan˛a de contencios administrativ competent„.
Cererea se judec„ de urgen˛„, cu citarea p„r˛ilor. Solu˛ia este
definitiv„ ∫i irevocabil„.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ textul de lege criticat
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 124 alin. (2),
potrivit c„rora îJusti˛ia este unic„, impar˛ial„ ∫i egal„ pentru
to˛i“, ∫i ale art. 126 alin. (1), care dispun c„ îJusti˛ia se
realizeaz„ prin Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i prin
celelalte instan˛e judec„tore∫ti stabilite de lege“, precum ∫i
ale art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Conven˛ia

3

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

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 41/19.I.2007

Fa˛„ de cele de mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protec˛ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ∫i libera circula˛ie a acestor date, excep˛ie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îMega-Image“ — S.R.L. din Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 8.920/3/2006 al Tribunalului Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 9 noiembrie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

fiz
i

ce

Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu
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din 16 noiembrie 2006

an

D E C I Z I A Nr. 833

or

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√
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ceea ce prive∫te art. 50 ∫i 51 din Legea nr. 19/2000,
autorul excep˛iei nu motiveaz„ neconstitu˛ionalitatea acestor
texte de lege.
Instan˛a de judecat„ apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a art. 42 ∫i 1671 din Legea nr. 19/2000
este neÓntemeiat„.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul consider„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 42, 50, 51 ∫i 1671 din Legea nr. 19/2000
ca fiind neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textele de lege
criticate sunt constitu˛ionale.
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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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 42, art. 50, art. 51 ∫i art. 1671
din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 42, 50, 51 ∫i 1671 din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale, excep˛ie ridicat„ de Ioni˛„ D„n„il„ Ón Dosarul
nr. 3.348/C/2005 al Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza se afl„ Ón stare de judecat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 iunie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 3.348/C/2005, Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia civil„ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 42, 50, 51 ∫i 1671 din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de
asigur„ri sociale.
Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ de Ioni˛„
D„n„il„ Óntr-un litigiu de munc„ Ón contradictoriu cu Casa
Jude˛ean„ de Pensii Gala˛i.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 42 ∫i 1671 din Legea
nr. 19/2000 contravin art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie,
deoarece îac˛ioneaz„ retroactiv asupra dispozi˛iilor Legii
nr. 3/1977“, afect‚nd astfel îdrepturi definitiv c‚∫tigate“. Œn

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit Ón
cauz„ de judec„torul-raportor, concluziile procurorului,
dispozi˛iile de lege criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 42, 50, 51 ∫i 1671 din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
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(2) V‚rstele de pensionare reduse conform prevederilor
alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.
(3) Prevederile alin. (1) se aplic„ ∫i Ón cazul asigura˛ilor
prev„zu˛i la art. 20, dac„ acestea sunt mai avantajoase dec‚t
cele stipulate Ón anexele nr. 4 ∫i 5.
(4) V‚rstele standard de pensionare din care se face
reducerea prev„zut„ Ón tabelul nr. 4 sunt cele corespunz„toare
anului, respectiv lunii Ón care se deschide dreptul de pensie,
prev„zute Ón anexa nr. 3, Ón condi˛iile realiz„rii stagiului complet
de cotizare corespunz„tor anului, respectiv lunii Ón care se
deschide dreptul de pensie.
(5) Reducerea v‚rstelor standard de pensionare Ón baza
tabelului nr. 4 nu poate fi cumulat„ cu celelalte reduceri
prev„zute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 42 ∫i 1671
din Legea nr. 19/2000 contravin prevederilor constitu˛ionale
ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii.
Œn ceea ce prive∫te neconstitu˛ionalitatea art. 50 ∫i 51
din lege, aceasta nu este motivat„, astfel c„ sunt Ónfr‚nte
dispozi˛iile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit
c„rora îSesiz„rile trebuie f„cute Ón form„ scris„ ∫i motivate.“
Œn aceste condi˛ii, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
acestor dispozi˛ii de lege urmeaz„ s„ fie respins„ ca
inadmisibil„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. 42 ∫i 1671
din Legea nr. 19/2000 Ón raport cu art. 15 alin. (2) din
Constitu˛ie, Curtea constat„ c„ acestea nu con˛in Ón sine
nicio dispozi˛ie cu caracter retroactiv ∫i nu fac nicio
precizare Ón leg„tur„ cu aplicarea Ón timp a dispozi˛iilor pe
care le con˛in, astfel c„ aceast„ critic„ este neÓntemeiat„.
Articolul 47 alin. (2) din Constitu˛ie stabile∫te c„ dreptul
la pensie se acord„ potrivit legii, legiuitorul fiind Ón drept
s„ stabileasc„ criteriile ∫i condi˛iile concrete Ón care
asigura˛ii pot beneficia de pensie, tipurile de pensii care
pot fi acordate, regulile generale de acordare a acestora ∫i
regulile derogatorii pentru situa˛ii deosebite, precum ∫i
modul de calcul al pensiilor.
Potrivit regulilor generale, pot beneficia de pensie
persoanele care au Ómplinit v‚rsta standard de pensionare
∫i au realizat stagiul de cotizare prev„zut de lege.
Pensia pentru persoanele care au lucrat Ón condi˛ii
deosebite de munc„, pensia anticipat„ ∫i pensia anticipat„
par˛ial„ sunt reglementate ca excep˛ii de la regulile
generale, av‚ndu-se Ón vedere situa˛iile speciale Ón care se
afl„ anumite categorii de persoane.
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nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, dispozi˛ii care au urm„torul con˛inut:
— Art. 42: î(1) Asigura˛ii care au realizat stagiul complet
de cotizare ∫i care ∫i-au desf„∫urat activitatea total sau par˛ial
Ón condi˛ii deosebite de munc„ au dreptul la pensie pentru
limit„ de v‚rst„, cu reducerea v‚rstelor standard de pensionare
conform tabelului nr. 1. [...]
(2) V‚rstele de pensionare reduse, conform prevederilor
alin. (1), nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei ∫i de
55 de ani pentru b„rba˛i.“;
— Art. 50: î(1) Asigura˛ii care au realizat stagiile complete
de cotizare, precum ∫i cei care au dep„∫it stagiul complet de
cotizare cu p‚n„ la 10 ani pot solicita pensie anticipat„ par˛ial„
cu reducerea v‚rstelor standard de pensionare cu cel mult
5 ani.
(1 1) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea
pensiei anticipate par˛iale nu se au Ón vedere perioadele
asimilate prev„zute la art. 38 alin. (1) lit. b) ∫i c), precum ∫i
perioadele Ón care asiguratul a beneficiat de pensie de
invaliditate.
(2) Cuantumul pensiei anticipate par˛iale se stabile∫te din
cuantumul pensiei pentru limit„ de v‚rst„, prin diminuarea
acestuia Ón raport cu stagiul de cotizare realizat ∫i cu num„rul
de luni cu care s-a redus v‚rsta standard de pensionare,
conform tabelului nr. 2. [...]“;
— Art. 51: î(1) Asigura˛ii care au desf„∫urat activit„˛i Ón
condi˛ii deosebite sau Ón condi˛ii speciale de munc„, dar care
nu se pot pensiona cu reducerea v‚rstei de pensionare pe
aceast„ baz„, pot beneficia de prevederile art. 50. Œn aceste
cazuri reducerea v‚rstei standard de pensionare nu poate fi
mai mare de 5 ani.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1) diminuarea prev„zut„ la
art. 50 alin. (2) nu se aplic„ pentru num„rul de luni cu care se
reduce v‚rsta standard de pensionare datorit„ activit„˛ii
desf„∫urate Ón condi˛ii deosebite ∫i/sau speciale de munc„.
(3) Prevederile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ ∫i persoanelor care
beneficiaz„ de reducerea v‚rstelor standard de pensionare
conform art. 48, precum ∫i de cele prev„zute de legi speciale.“;
— Art. 1671: î(1) Œntr-un interval de 5 ani de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi persoanele care au desf„∫urat
activit„˛i Óncadrate Ón grupa I de munc„, conform legisla˛iei
anterioare, pot solicita pensie pentru limit„ de v‚rst„ cu
reducerea v‚rstelor standard de pensionare, conform tabelului
nr. 4. [...]

5

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 50 ∫i 51 din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, excep˛ie ridicat„ de Ioni˛„ D„n„il„ Ón Dosarul
nr. 3.348/C/2005 al Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia civil„.
Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 42 ∫i 1671 din Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón
acela∫i dosar.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 16 noiembrie 2006.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent ∫ef,
Doina Suliman
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2007,
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Cancelariei PrimuluiMinistru pe anul 2007.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data
de 31 martie 2007, la propunerea ordonatorului principal de
credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2007.
Art. 4. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport r„spunde de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei
hot„r‚ri, Ón conformitate cu prevederile legale.
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Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, cu
suma de 250 mii lei, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2007, la capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i religie“,
titlul îAlte cheltuieli“, Ón vederea finan˛„rii cheltuielilor privind
participarea reprezentativei Rom‚niei la meciul de Cup„
Davis dintre echipele Fran˛ei ∫i Rom‚niei.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat

PRIM-MINISTRU
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Octavian Ioan Atanase Bellu
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 17 ianuarie 2007.
Nr. 47.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

D

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ﬁII
PUBLICE
Nr. 1.805 din 29 decembrie 2006

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√
VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA
ALIMENTELOR
Nr. 286 din 8 decembrie 2006

COMISIA NAﬁIONAL√
PENTRU CONTROLUL
ACTIVIT√ﬁILOR NUCLEARE
Nr. 314 din 6 noiembrie 2006

ORDIN
privind aprobarea Instruc˛iunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea
regulamentelor Consiliului ∫i Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise
de contaminare radioactiv„ a produselor alimentare ∫i furajere, dup„ un accident nuclear
sau Ón caz de urgen˛„ radiologic„, la condi˛iile speciale de export al produselor alimentare
∫i furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situa˛ii de urgen˛„ radiologic„,
precum ∫i la condi˛iile care guverneaz„ importurile produselor agricole originare din alte ˛„ri,
ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electric„ de la CernobÓl
Œn baza art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh„, Regatul
Danemarcei, Republica Federal„ Germania, Republica Estonia, Republica Elen„, Regatul Spaniei, Republica Francez„,
Irlanda, Republica Italian„, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Ungar„, Republica Malta, Regatul ﬁ„rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon„, Republica Portughez„,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Republica Slovenia, Republica Slovac„, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de
Nord (state membre ale Uniunii Europene) ∫i Republica Bulgaria ∫i Rom‚nia privind aderarea Republicii Bulgaria ∫i a
Rom‚niei la Uniunea European„, semnat de Rom‚nia la Luxemburg la 25 aprilie 2005, coroborat cu art. 2 din Actul
privind condi˛iile ader„rii, anexat la tratatul men˛ionat mai sus, ∫i cu art. 4 alin. (2) din acela∫i tratat,
potrivit dispozi˛iilor art. 249 din Tratatul instituind Comunitatea European„,
Ón conformitate cu prevederile art. 69 din Acordul european instituind o asociere Óntre Rom‚nia, pe de o parte, ∫i
Comunit„˛ile Europene ∫i statele membre ale acestora, pe de alt„ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat
prin Legea nr. 20/1993,
Ón temeiul Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, al Regulamentului Comisiei
(Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, al
Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din
22 martie 1990, al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 ∫i al Regulamentului Comisiei (CE)
nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desf„∫urarea Ón siguran˛„, reglementarea, autorizarea ∫i
controlul activit„˛ilor nucleare, republicat„,
av‚nd Ón vedere c„ este necesar s„ se adopte m„surile legislative indispensabile pentru crearea cadrului de
aplicare a regulamentelor comunitare,
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pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor
Nucleare nr. 856/112/91/2002 pentru aprobarea Normelor
privind alimentele ∫i furajele contaminate radioactiv dup„ un
accident nuclear sau alt„ situa˛ie de urgen˛„ radiologic„,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 297
din 7 mai 2002, se abrog„.
Art. 3. — Ministerul S„n„t„˛ii Publice, Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor, prin unit„˛ile din subordinea acesteia, ∫i
Comisia Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2007.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile referitoare la crearea
cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului ∫i
Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor
maxime admise de contaminare radioactiv„ a produselor
alimentare ∫i furajere, dup„ un accident nuclear sau Ón caz
de urgen˛„ radiologic„, la condi˛iile speciale de export al
produselor alimentare ∫i furajere, ca urmare a unui
accident nuclear sau ca urmare a altor situa˛ii de urgen˛„
radiologic„, precum ∫i la condi˛iile care guverneaz„
importurile produselor agricole originare din alte ˛„ri, ca
urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electric„ de
la CernobÓl, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentului ordin, Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei, al
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor ∫i al
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ministrul s„n„t„˛ii publice, pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
∫i pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare emit prezentul ordin.
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Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram

Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale
pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare,
Vilmos Zsombori

ANEX√

INSTRUCﬁIUNI
referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului ∫i Comisiei Europene referitoare la
stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactiv„ a produselor alimentare ∫i furajere, dup„ un accident
nuclear sau Ón caz de urgen˛„ radiologic„, la condi˛iile speciale de export al produselor alimentare ∫i furajere, ca
urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situa˛ii de urgen˛„ radiologic„, precum ∫i la condi˛iile care
guverneaz„ importurile produselor agricole originare din alte ˛„ri, ca urmare a accidentului
de la centrala nuclearo-electric„ de la CernobÓl
Art. 1. — Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor asigur„ monitorizarea nivelurilor de radioactivitate
a alimentelor ∫i furajelor, dup„ un accident nuclear sau Ón
caz de urgen˛„ radiologic„, prev„zute de Regulamentul
Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987,
Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie
1990, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din

18 iulie 1989, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 944/89
din 12 aprilie 1989, Regulamentul Consiliului (CEE)
nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentul Comisiei (CE)
nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 ∫i Regulamentul Comisiei
(CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000.
Art. 2. — (1) Alimentele ∫i furajele importate, Ón
conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (Euratom)
nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentului Comisiei
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Art. 4. — Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor vor publica de Óndat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, cazurile Ónregistrate de nerespectare a
prevederilor privind nivelurile maxime admise stabilite Ón
Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din
22 decembrie 1987, Regulamentul Comisiei (Euratom)
nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentul Consiliului
(CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentul
Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989,
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie
1990, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din
17 iulie 1999 ∫i Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.609/2000
din 24 iulie 2000, preciz‚nd ˛ara de origine, descrierea ∫i
gradul de contaminare ale bunurilor, mijlocul de transport,
exportatorul ∫i decizia luat„ Ón ceea ce prive∫te loturile
respective, pe baza raport„rilor operative ale laboratoarelor
de specialitate desemnate.
Art. 5. — Autorit„˛ile competente s„ pun„ Ón aplicare
prevederile prezentelor instruc˛iuni ∫i ale Regulamentului
Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987,
Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29
martie 1990, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89
din 18 iulie 1989, Regulamentului Comisiei (Euratom)
nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentului Consiliului
(CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentului
Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 ∫i ale
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie
2000 sunt Ministerul S„n„t„˛ii Publice, prin Direc˛ia
general„ de s„n„tate public„ ∫i prin Inspec˛ia Sanitar„ de
Stat, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, prin unit„˛ile din subordinea acesteia,
∫i Comisia Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare.
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(Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentului
Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989,
Regulamentului Comisiei
(Euratom) nr. 944/89 din
12 aprilie 1989, Regulamentului Consiliului (CEE)
nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentului Comisiei
(CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 ∫i Regulamentului
Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000 se verific„
Ón ceea ce prive∫te nivelul de radioactivitate la intrarea Ón
˛ar„, prin controlul datelor Ónscrise Ón certificatele de export
∫i, dup„ caz, prin analiza nivelului de radioactivitate Ón
laboratoare specializate desemnate de Ministerul S„n„t„˛ii
Publice, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor ∫i Comisia Na˛ional„ pentru Controlul
Activit„˛ilor Nucleare.
(2) Lista cuprinz‚nd laboratoarele desemnate la care se
face referire la alin. (1) se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — Œn situa˛ia Ón care se constat„ nerespectarea
nivelurilor maxime admise pentru un anumit produs,
autorit„˛ile competente din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii
Publice ∫i Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor pot cere distrugerea sau
returnarea Ón ˛ara de origine a produsului importat, Ón
conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei
(Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987,
Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din
29 martie 1990, Regulamentului Consiliului (CEE)
nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentului Comisiei
(Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentului
Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990,
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie
1999 ∫i Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din
24 iulie 2000.
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE
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ORDIN
privind aprobarea pre˛urilor de referin˛„ pentru anul 2007 folosite la calculul contravalorii
materialelor lemnoase prev„zute la art. 4 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 427/2004
pentru aprobarea Normelor privind circula˛ia materialelor lemnoase ∫i controlul circula˛iei acestora
∫i al instala˛iilor de transformat lemn rotund
Œn temeiul art. 4 alin. (7) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circula˛ia
materialelor lemnoase ∫i controlul circula˛iei acestora ∫i al instala˛iilor de transformat lemn rotund, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón baza art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare nr. 166.629 din 22 decembrie 2006,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ pre˛urile de referin˛„ pentru anul
2007 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase
prev„zute la art. 4 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circula˛ia
materialelor lemnoase ∫i controlul circula˛iei acestora ∫i al
instala˛iilor de transformat lemn rotund, publicat„ Ón

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 328 din
16 aprilie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
cuprinse Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Dan ™tefan Motreanu
Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 2.
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pre˛urilor de referin˛„ pentru anul 2007 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prev„zute
la art. 4 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor
privind circula˛ia materialelor lemnoase ∫i controlul circula˛iei acestora ∫i al instala˛iilor de transformat lemn rotund*)

1)

Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
*) Œn cazul sortimentelor care nu se reg„sesc Ón list„, se va proceda prin asimilare Ón cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii
valorice a sortimentului.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR
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ORDIN
privind aprobarea Calendarului de desf„∫urare a concursului na˛ional de admitere
∫i a Componen˛ei nominale a comisiilor de organizare, de admitere ∫i de contesta˛ii, constituite
pentru concursul na˛ional de admitere la programul de formare specializat„ destinat func˛ionarilor
publici de conducere, anul de studii 2006—2007
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Av‚nd Ón vedere prevederile art. 5 ∫i 10 din Ordonan˛a Guvernului nr. 81/2001 privind Ónfiin˛area ∫i organizarea
Institutului Na˛ional de Administra˛ie, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 106/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ale art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului Na˛ional de
Administra˛ie ∫i a centrelor regionale de formare continu„ pentru administra˛ia public„ local„, precum ∫i ale art. 2 ∫i 10
din Regulamentul privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului na˛ional de admitere la programele de formare
specializat„ Ón administra˛ia public„ — anul de studii 2006—2007, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.554/2006,
Ón temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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ministrul administra˛iei ∫i internelor emite urm„torul ordin:
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Art. 1. — Se aprob„ Calendarul de desf„∫urare a
concursului na˛ional de admitere la programul de formare
specializat„ destinat func˛ionarilor publici de conducere,
anul de studii 2006—2007, potrivit anexei nr. 1, care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprob„ Componen˛a nominal„ a comisiilor
de organizare, de admitere ∫i de contesta˛ii, constituite
pentru concursul na˛ional de admitere la programul de
formare specializat„ destinat func˛ionarilor publici de
conducere, anul de studii 2006—2007, potrivit anexei nr. 2,
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 3. — Fiecare dintre comisiile prev„zute la art. 2 are
Ón componen˛„ ∫i membri suplean˛i, care Ói pot Ónlocui pe
membrii titulari Ón cazuri obiective, de imposibilitate a
particip„rii acestora la activit„˛ile prev„zute Ón perioadele
desf„∫ur„rii concursului de admitere.

Art. 4. — Atribu˛iile comisiilor men˛ionate la art. 2 sunt
cele stabilite prin Regulamentul privind organizarea ∫i
desf„∫urarea concursului na˛ional de admitere la
programele de formare specializat„ Ón administra˛ia
public„ — anul de studii 2006—2007, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.554/2006.
Art. 5. — Fiecare comisie are un secretariat tehnic,
conform art. 3 alin. (4), art. 4 alin. (3) ∫i art. 5 alin. (3) din
regulamentul prev„zut la art. 4.
Art. 6. — Cheltuielile privind organizarea ∫i desf„∫urarea
activit„˛ilor specifice comisiilor nominalizate la art. 2 vor fi
asigurate din bugetul Institutului Na˛ional de Administra˛ie.
Art. 7 — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 12 ianuarie 2007.
Nr. 110.
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ANEXA Nr.1*)
CALENDARUL
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de desf„∫urare a concursului na˛ional de admitere la programul de formare specializat„ destinat func˛ionarilor publici
de conducere, anul de studii 2006—2007

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2*)
COMPONENﬁA NOMINAL√

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

a comisiilor de organizare, de admitere ∫i de contesta˛ii, constituite pentru concursul na˛ional de admitere
la programul de formare specializat„ destinat func˛ionarilor publici de conducere, anul de studii 2006—2007

*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR

ORDIN
privind stabilirea tarifelor de participare la programul de formare specializat„
destinat func˛ionarilor publici de conducere, anul de studii 2006—2007
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 5 ∫i 10 din Ordonan˛a Guvernului nr. 81/2001 privind Ónfiin˛area ∫i organizarea
Institutului Na˛ional de Administra˛ie, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 106/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ale art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului Na˛ional de
Administra˛ie ∫i a centrelor regionale de formare continu„ pentru administra˛ia public„ local„, precum ∫i ale art. 6 din
Regulamentul privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului na˛ional de admitere la programele de formare specializat„
Ón administra˛ia public„ — anul de studii 2006—2007, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.554/2006,
Ón temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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ministrul administra˛iei ∫i internelor emite urm„torul ordin:
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(2) Tariful de ∫colarizare poate fi pl„tit Ón dou„ tran∫e
egale (prima tran∫„ p‚n„ la 1 martie 2007, iar a doua
tran∫„ p‚n„ la 1 august 2007).
(3) Plata tarifului de ∫colarizare va fi f„cut„ Ón baza
contractului de ∫colarizare pe care fiecare candidat declarat
admis Ól va Óncheia cu INA.
Art. 4. — (1) Pentru activitatea desf„∫urat„ Ón cadrul
comisiilor constituite potrivit art. 2 alin. (1) din Regulamentul
privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului na˛ional de
admitere la programele de formare specializat„ Ón
administra˛ia public„ — anul de studii 2006—2007, membrii
acestora pot primi, Ón condi˛iile legii, o indemniza˛ie, din
care se vor re˛ine contribu˛iile ∫i impozitele datorate de
persoanele Ón cauz„ bugetului de stat.
(2) Totalul indemniza˛iilor brute Ómpreun„ cu contribu˛iile
aferente acestora, datorate de INA Ón calitate de pl„titor, nu
vor dep„∫i Óncas„rile realizate din tariful prev„zut la art. 2
alin. (1).
(3) Cuantumul indemniza˛iilor se calculeaz„ de INA, se
vizeaz„ pentru control financiar preventiv propriu de
contabilul-∫ef al INA ∫i se aprob„ de secretarul de stat Ón
a c„rui coordonare se afl„ INA.
Art. 5. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — (1) Se aprob„ tarifele de participare la
programul de formare specializat„ destinat func˛ionarilor
publici de conducere, anul de studii 2006—2007.
(2) Tarifele de participare la programul de formare
specializat„ destinat func˛ionarilor publici de conducere,
anul de studii 2006—2007, sunt:
a) tariful de Ónscriere la concursul na˛ional de admitere;
b) tariful de ∫colarizare.
Art. 2. — (1) Tariful prev„zut la art. 1 alin. (2) lit. a)
este de 220 lei/candidat ∫i va fi pl„tit de candida˛i Ón
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Regulamentul
privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului na˛ional de
admitere la programele de formare specializat„ Ón
administra˛ia public„ — anul de studii 2006—2007, aprobat
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.554/2006, la sediul sau Ón
contul Institutului Na˛ional de Administra˛ie, denumit Ón
continuare INA.
(2) Contul INA va fi publicat pe site-ul www.ina.gov.ro.
Art. 3. — (1) Tariful prev„zut la art. 1 alin. (2) lit. b)
este de 2.000 lei/participant ∫i va fi pl„tit de candida˛ii
declara˛i admi∫i la programul de formare specializat„
destinat func˛ionarilor publici de conducere, anul de studii
2006—2007.

Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

Bucure∫ti, 12 ianuarie 2007.
Nr. 111.
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ACTE

ALE

COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGUR√RILOR

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autoriza˛iilor
emise de Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor, distruse, pierdute sau furate
Œn temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) ∫i (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i
supravegherea asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
potrivit Hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 21 decembrie 2006, prin care
s-au adoptat Normele privind eliberarea de duplicate ale autoriza˛iilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor,
distruse, pierdute sau furate,
pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor emite urm„torul ordin:
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a Asigur„rilor, distruse, pierdute sau furate, prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.

or

Articol unic. — Se aprob„ Normele privind eliberarea de
duplicate ale autoriza˛iilor emise de Comisia de Supraveghere
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Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
Bucure∫ti, 8 ianuarie 2007.
Nr. 3.101.
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NORM√
privind eliberarea de duplicate ale autoriza˛iilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor,
distruse, pierdute sau furate
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Art. 1. — Pentru toate autoriza˛iile emise de Comisia de
Supraveghere a Asigur„rilor, distruse, pierdute sau furate,
se vor elibera duplicate la cererea persoanelor Óndrept„˛ite.
Art. 2. — Œn vederea eliber„rii de duplicate se vor
depune la Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor
urm„toarele documente:
a) cerere de eliberare a duplicatului;
b) Ón cazul autoriza˛iei distruse sau pierdute: dovada
achit„rii anun˛ului de declarare a nulit„˛ii autoriza˛iei Óntr-un
cotidian de larg„ circula˛ie ∫i Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a III-a;
c) Ón cazul autoriza˛iei furate: dovada achit„rii anun˛ului
de declarare a nulit„˛ii autoriza˛iei, conform celor prev„zute
la lit. b), precum ∫i copie de pe reclama˛ia f„cut„ la poli˛ie.
Art. 3. — Duplicatul exemplarului original al autoriza˛iei
va avea Ónscris„ pe fa˛„ men˛iunea îDuplicat“, iar pe verso
men˛iunea îDocument cu valoare de original“, semn„tura

pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor ∫i
∫tampila rotund„.
Art. 4. — Pentru eliberarea duplicatului, Ón conformitate
cu prevederile art. 13 alin. (11) din Legea nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea
asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
percepe o tax„ reprezent‚nd 25% din sumele prev„zute la
art. 13 alin. (1) ∫i la art. 36 alin. (1) din aceea∫i lege.
Art. 5. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere
a Asigur„rilor nr. 3.119/2005 pentru aprobarea Normelor
privind eliberarea de duplicate ale autoriza˛iilor emise de
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor distruse, pierdute
sau furate, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005.
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