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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (3) ∫i ale art. 6 lit. A din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
Ón semn de Ónalt„ apreciere a spiritului de responsabilitate,
generozitate ∫i solidaritate fa˛„ de cei afla˛i Ón dificultate, Ón scopul reducerii
inechit„˛ilor sociale pe plan mondial, precum ∫i a activit„˛ii de dezvoltare a
∫tiin˛ei ∫i tehnologiei Ón scopul progresului uman,

ce

d e c r e t e a z „:
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Pre∫edintele Rom‚niei
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TRAIAN B√SESCU
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua Rom‚niei Ón grad
de Comandor domnului William Henry Gates al III-lea.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Bucure∫ti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 75.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Serviciul Credincios
Ón grad de Comandor

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A ∫i ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
pentru contribu˛ia adus„ la promovarea imaginii Rom‚niei, pentru
modul profesionist Ón care a informa opinia public„ asupra realit„˛ilor
rom‚ne∫ti,
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Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Serviciul Credincios Ón grad
de Comandor domnului Yves-Claude Llorca, director, Agen˛ia France Presse
din Rom‚nia.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 76.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea unor decora˛ii na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A ∫i B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
cu ocazia Ómplinirii a 10 ani de la Ónfiin˛area Asocia˛iei Comunelor din Rom‚nia, Ón semn de Ónalt„ apreciere
pentru buna gospod„rire a localit„˛ilor ∫i devotamentul pus Ón slujba cet„˛enilor, ob˛in‚nd rezultate semnificative Ón privin˛a
dezvolt„rii urbanistice, economice ∫i sociale a comunit„˛ilor locale,
d e c r e t e a z „:
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17. domnului Ion Samoil„, primarul comunei Gruiu,
jude˛ul Ilfov;
18. domnului Gyula Santa, primarul comunei Chichi∫,
jude˛ul Covasna;
19. domnului Ion Toader, primarul comunei Cet„˛eni,
jude˛ul Arge∫;
20. domnului Mircea Velica, primarul comunei Izbiceni,
jude˛ul Olt.
Art. 2. — Se confer„ Crucea Na˛ional„ Serviciul
Credincios, clasa a II-a, domnului Flaviu Lup∫an, primarul
comunei Lunca Ilvei, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud.
Art. 3. — Se confer„ Crucea Na˛ional„ Serviciul
Credincios, clasa a III-a:
1. domnului Ioan Apostol, primarul comunei Filipe∫ti,
jude˛ul Bac„u;
2. domnului Valeric„ C„praru, primarul comunei
M‚n„stirea, jude˛ul C„l„ra∫i;
3. doamnei Viorica Coc, primarul comunei B„iu˛, jude˛ul
Maramure∫;
4. domnului Alexandru Dr„gan, primarul comunei Ta∫ca,
jude˛ul Neam˛;
5. domnului Ioan Huh, primarul comunei V„li∫oara,
jude˛ul Hunedoara;
6. domnului Constantin Nicolae, primarul comunei
Con˛e∫ti, jude˛ul D‚mbovi˛a;
7. domnului Grigore Pop, primarul comunei T‚r∫ol˛,
jude˛ul Satu Mare;
8. domnului Mihai Ruse, primarul comunei M„xineni,
jude˛ul Br„ila;
9. domnului Toader Ungureanu, primarul comunei
Tulghe∫, jude˛ul Harghita;
10. domnului Valeric„ Zamfirescu, primarul comunei
Slobozia Bradului, jude˛ul Vrancea.
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Art. 1. — Se confer„ Ordinul na˛ional Serviciul
Credincios Ón grad de Cavaler:
1. domnului Vasile Capot„, primarul comunei Mitoc,
jude˛ul Boto∫ani;
2. domnului Alexandru CÓrnu, primarul comunei Nade∫,
jude˛ul Mure∫;
3. domnului Gheorghe CÓrstea, primarul comunei
Hurezani, jude˛ul Gorj;
4. domnului Lucian Corl„u, primarul comunei Vl„deni,
jude˛ul Ialomi˛a;
5. domnului Vasile Cozan, primarul comunei Panaci,
jude˛ul Suceava;
6. domnului Ionel Dragu, primarul comunei M„ld„re∫ti,
jude˛ul V‚lcea;
7. doamnei Mariana G‚ju, primarul comunei Cump„na,
jude˛ul Constan˛a;
8. domnului Florea Grigorescu, primarul comunei
Urzicu˛a, jude˛ul Dolj;
9. domnului Florian D„nu˛ Ion, primarul comunei
Balote∫ti, jude˛ul Ilfov;
10. domnului Ioan M„rcu∫, primarul comunei S‚ntandrei,
jude˛ul Bihor;
11. domnului Marian Mu∫at, primarul comunei Valea
Salciei, jude˛ul Buz„u;
12. domnului Cornel Nanu, primarul comunei Cornu,
jude˛ul Prahova;
13. domnului ™tefan P„t„∫anu, primarul comunei Ilovi˛a,
jude˛ul Mehedin˛i;
14. domnului Emeric Pop, primarul comunei Crasna,
jude˛ul S„laj;
15. domnului Benone Rababoc, primarul comunei Talpa,
jude˛ul Teleorman;
16. domnului Ioan Roman, primarul comunei Vii∫oara,
jude˛ul Cluj;
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Pre∫edintele Rom‚niei

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 2 februarie 2007.
Nr. 77.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Serviciul Credincios
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1) ∫i ale art. 6 lit. A din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile
ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
Ón semn de apreciere pentru contribu˛ia personal„ Ón sus˛inerea
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i implicarea deosebit„ Ón
consolidarea rela˛iilor bilaterale rom‚no-portugheze,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Serviciul Credincios Ón grad
de Comandor domnului deputat Mario Santos David, Republica Portughez„.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 2 februarie 2007.
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DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Comandor

es

tin

at

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
Ón semn de apreciere pentru d„ruirea cu care s-a implicat Ón
specializarea mai multor serii de tineri intelectuali rom‚ni, prin sus˛inerea
acestora de a urma studii postuniversitare Ón domeniul integr„rii europene,
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Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Comandor domnului prof. dr. Marc M. R. Vuijsteke, director general pentru
dezvoltare la Colegiul Europei de la Bruges, Regatul Belgiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 2 februarie 2007.
Nr. 79.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

5

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 32
din 11 ianuarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 399 ∫i art. 400
din Codul de procedur„ civil„
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„. Œn acest sens, se
arat„ c„ art. 399 ∫i 400 din Codul de procedur„ civil„ se
aplic„ tuturor persoanelor aflate Ón ipoteza normei legale,
nu Óncalc„ dreptul la un proces echitabil ∫i nici dreptul de
proprietate privat„. Totodat„, se consider„ c„ prevederile
art. 135 alin. (1) din Constitu˛ie, invocate Ón sus˛inerea
excep˛iei, nu au inciden˛„ Ón cauz„.
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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C U R T E A,

a

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie ∫i 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. 399 ∫i 400 din Codul de procedur„ civil„,
care au urm„torul cuprins:
— Art. 399 din Codul de procedur„ civil„: îŒmpotriva
execut„rii silite, precum ∫i Ómpotriva oric„rui act de executare
se poate face contesta˛ie de c„tre cei interesa˛i sau v„t„ma˛i
prin executare. De asemenea, dac„ nu s-a utilizat procedura
prev„zut„ la art. 2811, se poate face contesta˛ie ∫i Ón cazul Ón
care sunt necesare l„muriri cu privire la Ón˛elesul, Óntinderea
sau aplicarea titlului executoriu, precum ∫i Ón cazul Ón care
organul de executare refuz„ s„ Óndeplineasc„ un act de
executare Ón condi˛iile prev„zute de lege.
Nerespectarea dispozi˛iilor privitoare la executarea silit„
Óns„∫i sau la efectuarea oric„rui act de executare atrage
sanc˛iunea anul„rii actului nelegal.
De asemenea, dup„ ce a Ónceput executarea silit„, cei
interesa˛i sau v„t„ma˛i pot cere, pe calea contesta˛iei la
executare, ∫i anularea Óncheierii prin care s-a dispus Ónvestirea
cu formul„ executorie sau, dup„ caz, Óncuviin˛area execut„rii,
dat„ f„r„ Óndeplinirea condi˛iilor legale.
Œn cazul Ón care executarea silit„ se face Ón temeiul unui titlu
executoriu care nu este emis de o instan˛„ judec„toreasc„, se
pot invoca Ón contesta˛ia la executare ap„r„ri de fond Ómpotriva
titlului executoriu, dac„ legea nu prevede Ón acest scop o alt„
cale de atac.“;
— Art. 400 din Codul de procedur„ civil„: îContesta˛ia
se introduce la instan˛a de executare.
Contesta˛ia privind l„murirea Ón˛elesului, Óntinderii sau
aplic„rii titlului executoriu se introduce la instan˛a care a
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 399 ∫i 400 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îE.On Gaz
Rom‚nia“ — S.A. din T‚rgu Mure∫ Ón Dosarul
nr. 2.988/2006 al Judec„toriei T‚rgu Mure∫.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere ca inadmisibil„ a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„ autorul acesteia nu formuleaz„ o
veritabil„ critic„ de neconstitu˛ionalitate, ci se refer„
exclusiv la modul de interpretare a unor texte legale,
chestiune care intr„ Ón sfera de competen˛„ a instan˛ei
judec„tore∫ti.
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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
Ion Tiuc„
Benke Károly
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 23 august 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.988/2006, Judec„toria T‚rgu Mure∫ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 399 ∫i 400 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îE.On Gaz
Rom‚nia“ — S.A. din T‚rgu Mure∫ Óntr-o cauz„ av‚nd ca
obiect solu˛ionarea unei contesta˛ii la executare ∫i a unei
cereri de suspendare a execut„rii silite.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ interpretarea dat„ textelor criticate de
Judec„toria Mure∫ ∫i Tribunalul Mure∫, potrivit c„reia
instan˛a de executare de grad inferior nu poate cenzura un
titlu executoriu emis de o instan˛„ de grad superior, Óncalc„
prevederile art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 21 alin. (1) ∫i (3),
art. 44 alin. (1) ∫i (2), art. 135 alin. (1) ∫i ale art. 136
alin. (5) din Constitu˛ie. Totodat„, se mai arat„ c„ Ón acest
mod este restr‚ns dreptul debitorului de bun„-credin˛„ de
a se ap„ra Ón fa˛a instan˛elor cu mijloace legale.
Judec„toria T‚rgu Mure∫ apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, se arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate prev„d expres
condi˛iile Ón care se poate formula contesta˛ie la executare.
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,
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fiz
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atare, ci interpretarea dat„ acestui text, chestiune care,
potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, excedeaz„
competen˛ei instan˛ei de contencios constitu˛ional.
De altfel, Ón acest sens, prin Decizia nr. 51 din 5
octombrie 1993, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1994, Curtea
Constitu˛ional„ a statuat c„, de principiu, nu intr„ Ón
atribu˛iile sale cenzurarea interpret„rii date de instan˛ele
judec„tore∫ti unei dispozi˛ii legale, controlul judec„toresc
realiz‚ndu-se exclusiv Ón cadrul sistemului c„ilor de atac
prev„zut de lege. S-a apreciat de asemenea c„ o
asemenea ingerin˛„ a Cur˛ii Ón activitatea de judecat„ ar fi
neconstitu˛ional„, fiind contrar„ prevederilor art. 126 din
Constitu˛ie, potrivit c„rora justi˛ia se Ónf„ptuie∫te prin Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i prin celelalte instan˛e
judec„tore∫ti stabilite de lege.
Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 399 ∫i 400 din Codul
de procedur„ civil„ urmeaz„ s„ fie respins„ ca
inadmisibil„.

or

pronun˛at hot„r‚rea ce se execut„. Dac„ o asemenea
contesta˛ie vizeaz„ un titlu executoriu ce nu eman„ de la un
organ de jurisdic˛ie, competen˛a de solu˛ionare apar˛ine
instan˛ei de executare.“
Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
sunt cele ale art. 16 alin. (1) ∫i (2) privind egalitatea Ón
drepturi, ale art. 21 alin. (1) ∫i (3) privind accesul liber la
justi˛ie ∫i dreptul la un proces echitabil solu˛ionat Óntr-un
termen rezonabil, ale art. 44 alin. (1) ∫i (2) privind dreptul
de proprietate privat„, ale art. 135 alin. (1) privind
economia ∫i ale art. 136 alin. (5) privind proprietatea.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Œn esen˛„, autorul excep˛iei este nemul˛umit de faptul
c„, Ón accep˛iunea unor instan˛e judec„tore∫ti, instan˛a de
executare de grad inferior nu poate cenzura un titlu
executoriu emis de o instan˛„ de grad superior.
Curtea constat„ c„ autorul excep˛iei critic„ modul Ón
care unele instan˛e de judecat„ au interpretat ∫i aplicat
dispozi˛iile legale criticate ∫i nu textul de lege pentru ceea
ce cuprinde. Œn acest context, Curtea re˛ine c„ motivul de
neconstitu˛ionalitate invocat nu prive∫te textul de lege ca
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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Respinge, ca inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 399 ∫i art. 400 din Codul de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îE.On Gaz Rom‚nia“ — S.A. din T‚rgu Mure∫ Ón Dosarul
nr. 2.988/2006 al Judec„toriei T‚rgu Mure∫.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 11 ianuarie 2007.
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prof. univ. dr. IOAN VIDA
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Magistrat-asistent,
Benke Károly

D E C I Z I A Nr. 37
din 11 ianuarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 273 din Legea nr. 86/2006
privind Codul vamal al Rom‚niei
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Marinela Minc„
Benke Károly

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 178 din Legea nr. 141/1997
privind Codul vamal al Rom‚niei, excep˛ie ridicat„ de

Lucian Mereu˛„ Ón Dosarul nr. 2.259/2006 (2.931/221/2006)
al Judec„toriei Deva.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor. Fa˛„ de
p„r˛ile Lucian Mereu˛„, C„lin Ciota, Adrian M‚nzat U˛iu,
Nicu∫or Mihu˛„ ∫i Direc˛ia Regional„ Vamal„ Interjude˛ean„
Arad, procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent informeaz„ completul de judecat„ c„ pe
confirmarea de primire a telegramei expediate c„tre Marcel
Stoica ∫i Gabriel Antonio Gal figureaz„ men˛iunea
îdestinatar mutat de la domiciliu“, respectiv îdestinatar
necunoscut“. Citarea s-a f„cut la domiciliul p„r˛ii indicat Ón
citativul existent la dosarul instan˛ei care a sesizat Curtea
Constitu˛ional„.
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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 a
fost formulat, Ól constituie dispozi˛iile art. 178 din Legea
nr. 141/1997 privind Codul vamal al Rom‚niei, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 180 din
1 august 1997. Anterior sesiz„rii Cur˛ii, Legea nr. 141/1997
a fost abrogat„ expres prin Legea nr. 86/2006 privind
Codul vamal al Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, Óns„
solu˛ia legislativ„ criticat„ a fost preluat„ Ón art. 273 din
Legea nr. 86/2006, text asupra c„ruia Curtea, potrivit
jurispruden˛ei sale, urmeaz„ s„ se pronun˛e.
Dispozi˛iile legale criticate au urm„torul cuprins:
îFolosirea, la autoritatea vamal„, a documentelor vamale de
transport sau comerciale falsificate constituie infrac˛iunea de
folosire de acte falsificate ∫i se pedepse∫te cu Ónchisoare de la
3 la 10 ani ∫i interzicerea unor drepturi.“
Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
sunt cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea Ón drepturi
∫i art. 23 alin. (12) privind principiul legalit„˛ii pedepsei.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate consider„, Ón
esen˛„, c„ prin dispozi˛iile art. 273 din Legea nr. 86/2006
∫i ale art. 215 alin. 2 din Codul penal se ajunge la situa˛ia
dublei sanc˛ion„ri a persoanei pentru comiterea unei
singure ac˛iuni materiale.
Curtea observ„ c„ prin rechizitoriul din 29 iulie 2003,
Óntocmit Ón Dosarul nr. 279/P/2003, Parchetul de pe l‚ng„
Tribunalul Hunedoara a pus Ón mi∫care ac˛iunea penal„ ∫i
l-a trimis Ón judecat„ pe inculpatul Lucian Mereu˛„ pentru
s„v‚r∫irea infrac˛iunilor de fals Ón Ónscrisuri sub semn„tur„
privat„, prev„zut„ de art. 290 Cod penal, ∫i complicitate la
Ón∫el„ciune, prev„zut„ de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1
∫i 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 33 lit. a) din acela∫i
cod. Judec„toria Deva, prin Sentin˛a penal„ nr. 672 din
28 aprilie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul nr. 3.073/2003, l-a
condamnat pe inculpatul Lucian Mereu˛„ pentru fapta
prev„zut„ de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1 ∫i 2 din
Codul penal. Œn motivele de apel sus˛inute de Ministerul
Public, s-a apreciat, Óntre altele, c„ sentin˛a pronun˛at„ este
nelegal„ ∫i netemeinic„, Óntruc‚t inculpatul a fost achitat
pentru infrac˛iunea prev„zut„ de art. 290 din Codul penal.
Apelul a fost admis de c„tre Tribunalul Hunedoara —
Sec˛ia penal„, prin Decizia penal„ nr. 110/A/2006, Ón
principal, pentru un alt motiv, dar s-a dispus reluarea
judec„rii cauzei, la Judec„toria Deva, de la lucr„rile
∫edin˛ei din 26 aprilie 2004. La reluarea judec„˛ii, Ón fa˛a
Judec„toriei Deva, inculpatul Lucian Mereu˛„ a ridicat
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 178 din
Legea nr. 141/1997.
Astfel, Curtea re˛ine c„, Ón mod evident, fa˛„ de
inculpatul Lucian Mereu˛„ nu s-a pus vreodat„ problema
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 5 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.259/2006 (2.931/221/2006), Judec„toria Deva
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 178 din Legea
nr. 141/1997 privind Codul vamal al Rom‚niei, excep˛ie
ridicat„ de Lucian Mereu˛„ Óntr-o cauz„ penal„ ce prive∫te
trimiterea Ón judecat„ a acestuia pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunilor de fals Ón Ónscrisuri sub semn„tur„ privat„,
prev„zut„ de art. 290 din Codul penal, ∫i complicitate la
Ón∫el„ciune, prev„zut„ de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1
∫i 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 33 lit. a) din acela∫i
cod. De asemenea, Ón aceea∫i cauz„, ∫i al˛i inculpa˛i au
fost trimi∫i Ón judecat„, printre altele, pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii de folosire de documente falsificate la autoritatea
vamal„, prev„zut„ de art. 178 din Legea nr. 141/1997
privind Codul vamal al Rom‚niei.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ art. 178 din Legea nr. 141/1997
Óncalc„ prevederile art. 16 alin. (1) ∫i art. 23 alin. (12) din
Constitu˛ie, Óntruc‚t acela∫i act material de folosire a unui
mijloc fraudulos, respectiv ∫i a actelor falsificate, este
incriminat ∫i de art. 215 alin. 2 din Codul penal. Œn
consecin˛„, se apreciaz„ c„ o persoan„ care a s„v‚r∫it
acela∫i act material este pedepsit„ de dou„ ori.
Judec„toria Deva apreciaz„
c„
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, se arat„ c„ textul legal criticat ∫i art. 215 alin. 2 din
Codul penal se refer„ la domenii diferite ∫i au Ón vedere
elemente materiale distincte Ón ceea ce prive∫te laturile
obiective ale infrac˛iunilor incriminate.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„. Se arat„ c„
textul criticat a fost abrogat, dar solu˛ia legislativ„ a
acestuia a fost preluat„ de dispozi˛iile art. 273 din Legea
nr. 86/2006, text asupra c„ruia Curtea, potrivit
jurispruden˛ei sale, urmeaz„ a se pronun˛a. Cu privire la
critica de neconstitu˛ionalitate a autorului excep˛iei, se arat„
c„ art. 273 din Legea nr. 86/2006 constituie o expresie a
textelor constitu˛ionale invocate, fiind Ón deplin acord cu
acestea.

C U R T E A,

ite

C U R T E A,

Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.

tu

Reprezentantul Ministerului Public, av‚nd cuv‚ntul
asupra acestui aspect, consider„ c„ se impune aplicarea
prevederilor art. 98 din Codul de procedur„ civil„.
Curtea consider„ c„, Ón ceea ce prive∫te p„r˛ile Marcel
Stoica ∫i Gabriel Antonio Gal, procedura fa˛„ de ace∫tia se
Óncadreaz„ Ón dispozi˛iile art. 98 din Codul de procedur„
civil„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul
reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de
respingere ca inadmisibil„ a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate. Men˛ioneaz„ c„ autorul excep˛iei a fost trimis Ón
judecat„ pentru infrac˛iunea de folosire de acte falsificate,
prev„zut„ de art. 178 din Legea nr. 141/1997, astfel Ónc‚t
critica de neconstitu˛ionalitate Ón ceea ce prive∫te textul
care incrimineaz„ aceast„ fapt„ este inadmisibil„, Óntruc‚t
aceasta nu are leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei.
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aplic„rii prevederilor art. 178 din Legea nr. 141/1997,
devenit art. 273 din Legea nr. 86/2006. Œn consecin˛„,
rezult„, f„r„ Óndoial„, c„ nu numai c„ nu are interes
procesual Ón ridicarea unei asemenea excep˛ii de
neconstitu˛ionalitate, ci, mai mult, excep˛ia nu are leg„tur„
cu solu˛ionarea cauzei sale. Œn acest context, av‚nd Ón
vedere c„ Ón cauz„ exist„ mai mul˛i inculpa˛i trimi∫i Ón
judecat„ pentru s„v„r∫irea unor infrac˛iuni diferite sau
similare, no˛iunea de îcauz„“ se circumstan˛iaz„ Ón func˛ie
de situa˛ia personal„ a fiec„ruia, astfel Ónc‚t un inculpat
care nu este trimis Ón judecat„ pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii
prev„zute de art. 178 din Legea nr. 141/1997 nu poate
ridica o excep˛ie cu un asemenea obiect, neav‚nd leg„tur„
cu situa˛ia sa personal„.
Œn consecin˛„, excep˛ia ridicat„ este contrar„
prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

neav‚nd leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei, raportat„ la
situa˛ia personal„ a autorului excep˛iei, astfel Ónc‚t
urmeaz„ s„ fie respins„ ca inadmisibil„.
De altfel, Ón dosarul cauzei, inculpatul C„lin Ciota, Ón
fa˛a Tribunalului Hunedoara, fiind trimis Ón judecat„, printre
altele, ∫i pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii prev„zute de art. 178
din Legea nr. 141/1997, a ridicat excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a acestor dispozi˛ii legale, iar Curtea
Constitu˛ional„, prin Decizia nr. 236 din 10 mai 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 532
din 23 iunie 2005, a analizat-o pe fond, Óntruc‚t textul
criticat are leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei penale care Ól
prive∫te pe inculpatul C„lin Ciotea, ∫i a respins-o ca fiind
neÓntemeiat„.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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Respinge, ca inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind
Codul vamal al Rom‚niei, excep˛ie ridicat„ de Lucian Mereu˛„ Ón Dosarul nr. 2.259/2006 (2.931/221/2006) al Judec„toriei
Deva.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 11 ianuarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,
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Benke Károly
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MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

D

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea
programelor de ac˛iune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitra˛i din surse agricole
Œn conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) ∫i ale art. 7 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 564/2006 privind
cadrul de realizare a particip„rii publicului la elaborarea anumitor planuri ∫i programe Ón leg„tur„ cu mediul,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Procedura de participare a
publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea
programelor de ac˛iune pentru zonele vulnerabile la

poluarea cu nitra˛i din surse agricole, prev„zut„ Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu

Bucure∫ti, 31 decembrie 2006.
Nr. 1.387.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√

PROCEDURA
de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de ac˛iune
pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitra˛i din surse agricole

CAPITOLUL IV
Reguli de participare a publicului
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Art. 4. — Œn sensul prezentei proceduri sunt obligatorii
consultarea publicului ∫i Óncurajarea particip„rii active a
acestuia la elaborarea, modificarea sau revizuirea
programelor de ac˛iune pentru zonele vulnerabile la
poluarea cu nitra˛i din surse agricole, cu privire la:
a) calendarul ∫i programul de lucru, incluz‚nd procedura
de consultare, cu cel pu˛in un an Ónainte de data prev„zut„
pentru aprobarea programelor de ac˛iune elaborate,
modificate sau revizuite;
b) prezentarea diagnozelor pentru zonele vulnerabile
identificate Ón cadrul bazinului, cu cel pu˛in 6 luni Ónainte
de data prev„zut„ pentru elaborarea, modificarea sau
revizuirea programelor de ac˛iune pentru zonele vulnerabile
la poluarea cu nitra˛i din surse agricole;
c) proiectele programelor de ac˛iune elaborate,
modificate sau revizuite, cu cel pu˛in 3 luni Ónainte de data
prev„zut„ pentru aprobarea/adoptarea acestora.
Art. 5. — Œn sensul prezentei proceduri, publicul
Óndrept„˛it s„ participe la elaborarea, modificarea sau
revizuirea programelor de ac˛iune pentru zonele vulnerabile la
poluarea cu nitra˛i din surse agricole reprezint„:
a) toate persoanele fizice sau juridice, grupurile ∫i
organiza˛iile profesionale care sunt interesate sau care sunt
implicate Ón procesul de implementare a programelor de
ac˛iune, care ar putea fi afectate de consecin˛ele m„surilor
luate sau care ar putea influen˛a luarea deciziilor privind
m„surile care sunt incluse Ón cadrul programelor de
ac˛iune;
b) organiza˛iile neguvernamentale care promoveaz„
protec˛ia mediului ∫i sunt considerate organiza˛ii
neguvernamentale relevante.
Art. 6. — Autorit„˛ile ∫i institu˛iile stabilite la art. 2 lit. a)
au obliga˛ia s„ analizeze orice informa˛ie provenit„ de la
publicul prev„zut la art. 5.
Art. 7. — Orice persoan„ fizic„ sau juridic„ poate
solicita ∫i ob˛ine copii de pe documentele ∫i comentariile
supuse analizei, Ón conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor nr. 1.012/2005.

tu

Prezenta procedur„ stabile∫te principiile, condi˛iile,
regulile ∫i mecanismele privind consultarea ∫i participarea
publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea
programelor de ac˛iune pentru zonele vulnerabile la
poluarea cu nitra˛i din surse agricole, la care fac referire
prevederile art. 6 din anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de ac˛iune pentru
protec˛ia apelor Ómpotriva polu„rii cu nitra˛i din surse
agricole, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, care
transpune Directiva 91/676/CEE privind protec˛ia apelor
Ómpotriva polu„rii cu nitra˛i din surse agricole.
Art. 1. — Consultarea publicului ∫i Óncurajarea particip„rii
active a acestuia la luarea deciziei la elaborarea anumitor
planuri ∫i programe Ón leg„tur„ cu mediul reprezint„ o
obliga˛ie stabilit„ prin prevederile art. 7 din Conven˛ia
privind accesul la informa˛ie, participarea publicului la
luarea deciziei ∫i accesul la justi˛ie Ón probleme de mediu,
semnat„ la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificat„ prin Legea
nr. 86/2000.

a

Dispozi˛ii generale

(2) Elaborarea programelor de ac˛iune pentru zonele
vulnerabile la poluarea cu nitra˛i din surse agricole,
prev„zut„ la art. 6 alin. (1) din anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 964/2000, cu modific„rile ulterioare, este
reglementat„ de Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor ∫i al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru
de ac˛iune tehnic pentru elaborarea programelor de ac˛iune
Ón zone vulnerabile la poluarea cu nitra˛i din surse agricole.
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Art. 2. — Consultarea publicului ∫i Óncurajarea particip„rii
active a acestuia la luarea deciziei Ón leg„tur„ cu mediul
se fac cu respectarea urm„toarelor principii:
a) consultarea publicului va fi asigurat„ de Ministerul
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, de Administra˛ia Na˛ional„
îApele Rom‚ne“ ∫i de comitetele de bazin; aceasta trebuie
s„ aib„ loc Óntr-o etap„ anterioar„ elabor„rii deciziilor, la un
nivel Ón care op˛iunile sunt Ónc„ deschise, iar influen˛a
publicului poate fi exercitat„;
b) participarea activ„ a publicului va fi Óncurajat„, astfel
Ónc‚t acesta s„ Ó∫i aduc„ o contribu˛ie activ„ la luarea
deciziei pentru elaborarea anumitor planuri ∫i programe Ón
leg„tur„ cu mediul.
CAPITOLUL III
Condi˛ii privind participarea publicului la elaborarea,
modificarea sau revizuirea programelor de ac˛iune
pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitra˛i
din surse agricole

Art. 3. — (1) Consultarea publicului ∫i Óncurajarea
particip„rii active a acestuia la elaborarea, modificarea sau
revizuirea programelor de ac˛iune pentru zonele vulnerabile
la poluarea cu nitra˛i din surse agricole se fac cu
respectarea prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 564/2006
privind cadrul de realizare a particip„rii publicului la
elaborarea anumitor planuri ∫i programe Ón leg„tur„ cu
mediul ∫i ale Ordinului ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor nr. 1.012/2005 pentru aprobarea Procedurii privind
mecanismul de acces la informa˛iile de interes public
privind gospod„rirea apelor.

CAPITOLUL V
Forme ∫i mecanisme de consultare ∫i participare
a publicului
Art. 8. — Pentru consultarea ∫i participarea publicului la
elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de
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observa˛ii ∫i propuneri de modificare sau de completare cu
m„suri suplimentare.
(3) Grupurile de lucru analizeaz„ informa˛iile, observa˛iile
∫i propunerile primite de la public ∫i decid asupra celor
care pot fi incluse Ón cadrul m„surilor modificate,
completate sau suplimentare.
(4) Grupurile de lucru particip„, dac„ este cazul, la
dezbaterile publice de consultare ∫i participare a publicului,
organizate Ón conformitate cu art. 9.
Art. 12. — (1) Publicul, identificat conform art. 5, poate
participa prin reprezentan˛i Ón cadrul grupurilor de lucru
∫i/sau la ∫edin˛ele grupurilor de lucru.
(2) Textele agendei de lucru ∫i ale minutelor Ónt‚lnirilor
vor fi puse la dispozi˛ie publicului spre consultare.
Art. 13. — Œntr-o perioad„ de 30 de zile de la expirarea
termenelor de primire a comentariilor, observa˛iilor ∫i
propunerilor scrise, prev„zute la art. 8 lit. a), autorit„˛ile ∫i
institu˛iile stabilite la art. 2 lit. a) au obliga˛ia s„ analizeze
informa˛iile primite ca rezultat al consult„rii ∫i particip„rii
publicului ∫i s„ informeze publicul despre:
a) deciziile luate;
b) motivele ∫i considera˛iile pe care se Óntemeiaz„
deciziile luate;
c) procesul de realizare a particip„rii publicului la luarea
deciziei, inclusiv modul Ón care au fost luate Ón considerare
rezultatele particip„rii publicului;
d) posibilitatea contest„rii deciziilor ∫i adresa, inclusiv
electronic„, la care se transmit contesta˛iile scrise.
Art. 14. — (1) Contestarea de c„tre public a deciziilor
luate de c„tre autorit„˛ile competente se poate face Ón
scris, Ón termen de 30 de zile de la data public„rii
informa˛iei emise conform art. 13.
(2) Œn cazul propunerii unor m„suri speciale, importante,
care ar putea da na∫tere unor p„reri contradictorii,
emitentul informa˛iei poate organiza o dezbatere public„ a
acestora dup„ 60 de zile de la publicarea inform„rii.
Audierea public„ va permite publicului s„ formuleze
observa˛ii ∫i comentarii. Locul de desf„∫urare va fi precizat
de c„tre secretariatele comitetelor de bazin. Audierea se
va organiza la cel pu˛in 10 zile dup„ anun˛area acesteia.
(3) Œn cazul contesta˛iilor scrise care nu sunt solu˛ionate
favorabil Ón ceea ce prive∫te cerin˛ele, solicit„rile sau
propunerile exprimate de c„tre public, autorit„˛ile ∫i
institu˛iile stabilite la art. 2 lit. a) au obliga˛ia s„ informeze
Ón scris solicitan˛ii, Ón termen de 30 de zile de la data
primirii contesta˛iilor, asupra motivelor ∫i considera˛iilor
respingerii ∫i asupra posibilit„˛ii contest„rii deciziei la
instan˛a competent„.
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ac˛iune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitra˛i din
surse agricole, Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“ ∫i comitetele de
bazin vor lua unele m„suri, dup„ cum urmeaz„:
a) vor publica Ón presa central„ ∫i local„, precum ∫i prin
mijloace electronice o informare scurt„ Ón leg„tur„ cu
m„surile propuse, modalitatea prin care publicul poate avea
acces la documenta˛ia de fundamentare a acestora, dac„
este cazul, locul ∫i data Ón care va avea loc dezbaterea
public„, precum ∫i modul, termenele de primire a
comentariilor, observa˛iilor ∫i propunerilor scrise ∫i adresa,
inclusiv adresa electronic„;
b) Ón arhiva Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
a Administra˛iei Na˛ionale îApele Rom‚ne“ ∫i a comitetelor
de bazin se vor p„stra, dup„ caz, separat, pe tematici,
toate documentele, informa˛iile, comentariile ∫i observa˛iile
formulate pentru a Ónlesni accesul operativ al publicului la
argument„rile anterior exprimate ∫i pentru a evita
comentariile ulterioare.
Art. 9. — Activitatea de consultare ∫i participare a
publicului, Ón cazul Ón care va fi f„cut„ sub form„ de
dezbatere public„, va fi organizat„ Ón urm„toarele etape:
a) punerea la dispozi˛ie a documentelor preg„titoare ∫i
explicarea motivului dezbaterii;
b) prezentarea Ón plen a documentelor, discutarea
colectiv„, Ónregistrarea p„rerilor;
c) acordarea unui timp de reflec˛ie de cel mult 30 de
zile, care s„ permit„ transmiterea unui punct de vedere
scris c„tre grupul de organizare a dezbaterii;
d) abordarea individual„ a p„rerilor ∫i reac˛iilor de grup;
e) propunerea unei noi versiuni a documentului, care s„
fie supus„ unei noi dezbateri.
Art. 10. — Dreptul de consultare ∫i participare a
publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea
programelor de ac˛iune pentru zonele vulnerabile la
poluarea cu nitra˛i din surse agricole include posibilitatea
acestuia de a face comentarii Ón leg„tur„ cu actele
normative Ón vigoare sau cu proiectele de acte normative ∫i
de a supune analizei factorilor responsabili noi probleme Ón
domeniul polu„rii apelor cu nutrien˛i din surse agricole,
care ar trebui reglementate printr-un act normativ. Œn
termen de 30 de zile de la primirea propunerilor formulate
de public, Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor va
Óncepe elaborarea actului normativ sau va refuza Ón scris,
motivat, propunerea.
Art. 11. — (1) Œn conformitate cu art. 2 din Ordinul
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor ∫i al ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 296/216/2005,
comitetele de bazin organizeaz„ grupuri de lucru care
cuprind reprezentan˛i ai administra˛iei publice locale,
direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„, organiza˛ii
profesionale agricole ∫i zootehnice, direc˛iile de s„n„tate
public„, colectivit„˛i teritoriale, direc˛iile de gospod„rire a
apelor, oficii jude˛ene de studii pedologice ∫i agrochimie,
agen˛ii ∫i asocia˛ii de protec˛ie a mediului ∫i a
consumatorilor ∫i, Ón m„sura Ón care este necesar,
toate persoanele sau organismele competente din domeniu
(15—20 de persoane).
(2) Grupurile de lucru analizeaz„ ∫i avizeaz„ diagnozele
zonelor vulnerabile ∫i concluziile acestora, precum ∫i
proiectele programelor de ac˛iune sau, dup„ caz, fac
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CAPITOLUL VI
Costuri
Art. 15. — (1) Costurile privind organizarea diferitelor
forme de consultare ∫i participare a publicului vor fi
suportate de autorit„˛ile sau de institu˛iile autorizate care
organizeaz„ consultarea.
(2) Accesul publicului la orice informa˛ie, eviden˛e sau
registre publice puse la dispozi˛ie acestuia, precum ∫i
accesarea pe loc a informa˛iilor solicitate se fac Ón
condi˛iile Ordinului ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 1.012/2005.
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CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
Nr. 582 din 29 decembrie 2006

ORDIN
privind reglementarea unor m„suri de ordin financiar pentru derularea ∫i finan˛area
subprogramelor na˛ionale cu scop curativ finan˛ate din bugetul Fondului na˛ional unic
de asigur„ri sociale de s„n„tate
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Av‚nd Ón vedere:
— art. 49, 51, 153 ∫i art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
— Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,
— art. 121 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii
asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate pentru 2007,
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
nr. 1.061/425/2006 privind aprobarea organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii Programului na˛ional de diabet zaharat,
— Referatul de aprobare nr. E.N. 8.604/2006 al Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i al Casei Na˛ionale de Asigur„ri
de S„n„tate nr. D.G. 5.610/2006,
Ón temeiul art. 48 din Legea nr. 95/2006, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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Art. 2. — Sumele alocate din Fondul na˛ional unic de
asigur„ri sociale de s„n„tate Ón trimestrul I al anului 2007
pentru finan˛area subprogramelor na˛ionale cu scop curativ
men˛ionate la art. 1 se stabilesc la nivelul mediilor lunare
ale prevederilor anului 2006, cu excep˛ia subprogramului
îTratamentul de supleere a func˛iei renale a bolnavilor cu
insuficien˛„ renal„ cronic„“, pentru care alocarea sumelor
se realizeaz„ pentru Óntregul an 2007, Ón conformitate cu
prevederile legale Ón vigoare.
Art. 3. — Ministerul S„n„t„˛ii Publice, Casa Na˛ional„
de Asigur„ri de S„n„tate, casele de asigur„ri de s„n„tate,
autorit„˛ile de s„n„tate public„ ∫i alte institu˛ii publice
implicate, precum ∫i unit„˛ile sanitare prin care se
deruleaz„ subprograme vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Pentru asigurarea continuit„˛ii tratamentului
bolnavilor cuprin∫i Ón subprogramele na˛ionale cu scop
curativ, se prelunge∫te pentru trimestrul I al anului 2007
aplicabilitatea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al
pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
nr. 670/254/2006 pentru aprobarea derul„rii programului,
respectiv a subprogramelor na˛ionale cu scop curativ
finan˛ate din bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri
sociale de s„n„tate Ón anul 2006 ∫i a normelor
metodologice de organizare, finan˛are, monitorizare ∫i
control al acestora, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 533 din 21 iunie 2006, cu excep˛ia
subprogramului nr. 10 îTratamentul prin transplant de
organe ∫i celule al bolnavilor cu insuficien˛e organice
ireversibile“, care Ón anul 2007 va fi finan˛at integral de la
bugetul de stat ∫i din venituri proprii ale Ministerului
S„n„t„˛ii Publice.

rs
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ministrul s„n„t„˛ii publice ∫i pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emit urm„torul ordin:

D

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu

MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR

ORDIN
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor Ónregistrate ca urmare
a prest„rii serviciilor de interes economic general de c„tre societ„˛ile care produc, transport„,
distribuie ∫i furnizeaz„ energie termic„, con˛inut„ de Ordonan˛a Guvernului nr. 36/2006
privind instituirea pre˛urilor locale de referin˛„ pentru energia termic„ furnizat„ popula˛iei
prin sisteme centralizate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea
unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 194/2004, cu modific„rile ulterioare,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Ón temeiul prevederilor 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 ulterioare,
ministrul administra˛iei ∫i internelor emite urm„torul ordin:
Articol unic. — Se aprob„ Schema de ajutor de stat
pentru compensarea pierderilor Ónregistrate ca urmare a
prest„rii serviciilor de interes economic general de c„tre
societ„˛ile care produc, transport„, distribuie ∫i furnizeaz„
energie termic„, con˛inut„ de Ordonan˛a Guvernului

nr. 36/2006 privind instituirea pre˛urilor locale de referin˛„
pentru energia termic„ furnizat„ popula˛iei prin sisteme
centralizate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 483/2006.

p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat

or

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

ANEX√
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Bucure∫ti, 19 ianuarie 2007.
Nr. 125.
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pentru compensarea pierderilor Ónregistrate ca urmare a prest„rii serviciilor
de interes economic general de c„tre societ„˛ile care produc, transport„, distribuie
∫i furnizeaz„ energie termic„, con˛inut„ de Ordonan˛a Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea pre˛urilor locale
de referin˛„ pentru energia termic„ furnizat„ popula˛iei prin sisteme centralizate
c) Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 511 din
16 iulie 2003;
d) Legea serviciului public de alimentare cu energie
termic„ nr. 325/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006;
e) Ordonan˛a Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea
∫i func˛ionarea serviciilor publice de alimentare cu energie
termic„ produs„ centralizat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
f) Decizia Comisiei Europene 2005/842/CE privind
aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) din Tratatul de
instituire a Comunit„˛ii Europene ajutorului de stat sub
forma compens„rii serviciului public realizat de c„tre
anumite Óntreprinderi c„rora le-a fost Óncredin˛at„ operarea
de servicii de interes economic general, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din
29 noiembrie 2005;
g) Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei ∫i al pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospod„rie Comunal„ nr. 21/514/2006 privind
aprobarea Metodologiei de stabilire a pre˛urilor locale de
referin˛„ ∫i a sumelor necesare pentru compensarea
combustibilului folosit pentru energia termic„ furnizat„
popula˛iei prin sisteme centralizate, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006;
h) Metodologia de stabilire a pre˛urilor ∫i a cantit„˛ilor
de energie electric„ v‚ndute de produc„tori prin contracte
reglementate ∫i a pre˛urilor pentru energie termic„ livrat„
din centrale cu grupuri de cogenerare — revizia 1,
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 24/2005, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 532 din 23 iunie
2005, cu modific„rile ulterioare;
i) Metodologia de stabilire a pre˛urilor reglementate de
v‚nzare/cump„rare, a tarifelor de transport ∫i de distribu˛ie
pentru energia termic„, aprobat„ prin Decizia pre∫edintelui
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Art. 1. — (1) Prezenta schem„ descrie procedeul de
acordare a ajutoarelor de stat pentru compensarea
pierderilor Ónregistrate de c„tre operatorii economici ca
urmare a prest„rii serviciului de interes economic general
Ón domeniul producerii, transportului, distribu˛iei ∫i furniz„rii
energiei termice Ón condi˛iile instituirii pre˛urilor locale de
referin˛„, conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 36/2006 privind
instituirea pre˛urilor locale de referin˛„ pentru energia
termic„ furnizat„ popula˛iei prin sisteme centralizate,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 483/2006.
(2) Prezenta schem„ va fi exceptat„ de la obliga˛ia
notific„rii conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene
2005/842/CE privind aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2)
din Tratatul de instituire a Comunit„˛ii Europene ajutorului
de stat sub forma compens„rii serviciului public realizat de
c„tre anumite Óntreprinderi c„rora le-a fost Óncredin˛at„
operarea de servicii de interes economic general, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312
din 29 noiembrie 2005, precum ∫i ale Œncadr„rii comunitare
privind ajutorul de stat sub forma compens„rii serviciului
public, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) nr. C 297 din 29 noiembrie 2005.
Art. 2. — Prezenta schem„ este elaborat„ av‚ndu-se Ón
vedere urm„toarele acte normative:
a) Ordonan˛a Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea
pre˛urilor locale de referin˛„ pentru energia termic„ furnizat„
popula˛iei prin sisteme centralizate, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 483/2006;
b) Legea serviciilor comunitare de utilit„˛i publice
nr. 51/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006;
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CAPITOLUL I
Baza legal„
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CAPITOLUL IV
Modalit„˛i de acordare a ajutorului de stat
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Art. 7. — Aloc„rile de ajutor de stat ce vor fi acordate
Ón cadrul prezentei scheme constau Ón:
a) compensarea cre∫terilor neprevizionate ale pre˛urilor
la combustibilii folosi˛i pentru producerea de energie
termic„ furnizat„ popula˛iei prin sisteme centralizate;
b) acoperirea integral„ a diferen˛ei dintre pre˛ul de
producere, transport, distribu˛ie ∫i furnizare a energiei
termice livrate popula˛iei ∫i pre˛urile locale de facturare a
energiei termice furnizate popula˛iei prin sisteme
centralizate.
Art. 8. — Ajutorul de stat prev„zut la art. 7 lit. a) se
acord„ pentru compensarea pierderilor generate de
prestarea serviciului de interes economic general, datorate
cre∫terilor neprevizionate ale pre˛urilor la combustibilii
utiliza˛i pentru producerea energiei termice furnizate
popula˛iei prin sisteme centralizate, cu respectarea
urm„toarelor condi˛ii:
a) sumele se aloc„ de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor c„tre bugetele
autorit„˛ilor publice locale;
b) valoarea compens„rii reprezint„ maximum 45% din
costurile determinate conform reglement„rilor Ón vigoare
pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei
termice destinate popula˛iei.
Art. 9. — Ajutorul de stat prev„zut la art. 7 lit. b) se
acord„ Ón vederea stabilirii unor pre˛uri locale suportabile la
energia termic„ livrat„ popula˛iei, cu respectarea
urm„toarelor prevederi:
a) sumele se aloc„ de la bugetele locale dup„ alocarea
sumelor descrise la art. 7 lit. a);
b) valoarea ajutorului reprezint„ minimum 10% din
valoarea costurilor totale.
Art. 10. — (1) M„surile de ajutor de stat prev„zute la
art. 7 pot fi acordate Ón avans furnizorilor de energie
termic„ pentru popula˛ie Ón vederea asigur„rii fondurilor
necesare constituirii stocurilor de c„rbune, p„cur„ ∫i de
combustibil lichid u∫or pentru sezonul rece, inclusiv pentru
cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.
(2) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea
efectiv„ a sumelor acordate Ón avans pentru producerea
energiei termice furnizate popula˛iei se va deduce lunar din
avansurile acordate potrivit alin. (1).
(3) Regularizarea definitiv„ a avansurilor acordate
potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor
justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face
p‚n„ la data de 15 ianuarie a anului urm„tor, respectiv
15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada
1 ianuarie — 31 martie a fiec„rui an.
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Art. 3. — Ajutoarele de stat prev„zute de prezenta
schem„ se acord„ Ón scopul sprijinirii popula˛iei prin
compensarea unei p„r˛i din costul gigacaloriei, p‚n„ la
eficientizarea sistemului centralizat de producere, transport,
distribu˛ie ∫i furnizare a energiei termice.
Art. 4. — Obiectivele prezentei scheme constau Ón:
a) reducerea subven˛iei acordate de la bugetul de stat
∫i al autorit„˛ii publice locale;
b) crearea posibilit„˛ii autorit„˛ilor locale de a stabili
pre˛ul local de facturare cu valori apropiate de pre˛urile de
producere, transport, distribu˛ie ∫i furnizare a energiei
termice, Ón func˛ie de resursele locale;
c) sc„derea valorii facturii la energie termic„ la
utilizatorii casnici, astfel Ónc‚t s„ fie suportabil„ de c„tre
ace∫tia;
d) eficientizarea administr„rii sistemului centralizat de
producere, transport, distribu˛ie ∫i furnizare a energiei
termice, astfel Ónc‚t operatorii economici c„rora le-a fost
Óncredin˛at„ prestarea serviciului s„ nu Ónregistreze pierderi
din aceast„ activitate.
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CAPITOLUL II
Scopul ∫i obiectivele schemei

compens„rii ce urmeaz„ a se acorda Ón perioada de
alocare a schemei.
(2) Œn scopul determin„rii pragurilor men˛ionate la
alin. (1), echivalentul Ón lei se calculeaz„ la cursul de
schimb mediu anual, comunicat de Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei, valabil pentru fiecare exerci˛iu financiar.
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Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
nr. 126/2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 390 din 22 august 2000.
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Art. 5. — (1) Prezenta schem„ de ajutor de stat se
aplic„ operatorilor economici defini˛i conform Legii
nr. 326/2001 sau altor operatori economici care efectueaz„
un serviciu public din sectorul de producere, transport,
distribu˛ie ∫i furnizare a energiei termice ∫i c„rora li s-a
Óncredin˛at prestarea acestor servicii de interes economic
general printr-un act normativ sau administrativ.
(2) Operatorii economici prev„zu˛i la alin. (1) beneficiaz„
de aloc„rile financiare prev„zute de prezenta schem„
pentru compensarea pierderilor generate de prestarea
serviciului de interes economic general, Ón condi˛iile Ón care
energia termic„ furnizat„ popula˛iei este facturat„ la nivelul
pre˛ului local stabilit de autoritatea administra˛iei publice
locale, conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 36/2006,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 483/2006.
(3) Prezenta schem„ nu se aplic„ Ón cazul Ón care costul
de producere, transport, distribu˛ie ∫i furnizare a energiei
termice este mai mic de 107,5 lei/Gcal, inclusiv TVA.
Art. 6. — (1) Prezenta schem„ se aplic„ operatorilor
prev„zu˛i la art. 5 alin. (1) care Óndeplinesc cumulativ
urm„toarele condi˛ii:
a) valoarea medie a cifrei de afaceri anuale Ónregistrate
de ace∫tia, aferent„ celor dou„ exerci˛ii financiare
anterioare anului Ón care a fost Óncredin˛at„ prestarea
serviciului de interes economic general, este mai mic„
dec‚t echivalentul Ón lei a 100 milioane euro; cifra de
afaceri anual„ avut„ Ón vedere este cea dinainte de plata
obliga˛iilor c„tre stat ∫i trebuie s„ fie raportat„ la toate
activit„˛ile desf„∫urate de operatorul economic c„ruia i-a
fost Óncredin˛at„ obliga˛ia prest„rii serviciului de interes
economic general;
b) valoarea compens„rii anuale pentru serviciul public
de producere, transport, distribu˛ie ∫i furnizare a energiei
termice Ón sistem centralizat este mai mic„ dec‚t
echivalentul Ón lei a 30 milioane euro. Aceast„ valoare este
determinat„ pornind de la valoarea medie anual„ a
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CAPITOLUL III
Domeniul de aplicare

CAPITOLUL V
Prestarea ∫i Óncredin˛area serviciului
de interes economic general
Art. 11. — (1) Producerea, transportul, distribu˛ia ∫i
furnizarea energiei termice Ón sistem centralizat reprezint„
o utilitate asigurat„ de serviciile comunitare de utilit„˛i
publice Ón˛elese ca totalitatea activit„˛ilor de interes public
general, desf„∫urate la nivelul comunelor, ora∫elor,
municipiilor sau jude˛elor sub conducerea, coordonarea ∫i
responsabilitatea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, Ón
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∫i distribu˛ie a energiei termice Ón sistem centralizat,
inclusiv a unui profit rezonabil pentru Óndeplinirea obliga˛iilor
serviciului, cu luarea Ón considerare a veniturilor rezultate
din facturarea energiei termice livrate popula˛iei la nivelul
pre˛ului local stabilit de autoritatea administra˛iei publice
locale.
(2) Cuantumul compens„rii include cumulativ cele dou„
modalit„˛i de sprijin acordate din bugetul de stat ∫i din
bugetele unit„˛ilor administrativ-teritoriale, men˛ionate la art. 7.
(3) Parametrii calculului ∫i acord„rii compens„rii sunt
prev„zu˛i, de o manier„ transparent„, Ón Metodologia de
stabilire a pre˛urilor locale de referin˛„ ∫i a sumelor
necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru
energia termic„ furnizat„ popula˛iei prin sisteme
centralizate, aprobat„ prin ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei. Ace∫tia
sunt identici pentru to˛i operatorii economici care
Óndeplinesc acelea∫i obliga˛ii rezultate din prestarea
serviciului de interes economic general.
Art. 15. — (1) Costurile luate Ón calcul la stabilirea
cuantumului compens„rii includ toate costurile care sunt
asociate cu prestarea serviciului de interes economic
general de producere, transport, distribu˛ie ∫i furnizare a
energiei termice pentru popula˛ie. Acestea sunt determinate
de autoritatea competent„ pe baza metodologiilor proprii.
Costurile asociate cu orice alte activit„˛i care nu sunt
legate de Óndeplinirea serviciului de interes economic
general includ toate costurile variabile, o contribu˛ie a
costurilor fixe comune propor˛ional„ cu cea aferent„
acestor activit„˛i Ón totalul activit„˛ilor prestatorului ∫i un
profit rezonabil.
(2) Costurile alocate pentru Óndeplinirea serviciului de
interes economic general acoper„ toate costurile variabile
implicate Ón prestarea serviciului de interes economic
general ∫i o contribu˛ie a costurilor fixe comune
propor˛ional„ cu cea aferent„ acestor activit„˛i Ón totalul
activit„˛ilor prestatorului.
(3) Costurile prev„zute la alin. (2) sunt calculate pe
baza principiilor contabile general acceptate ∫i se refer„ la
toate costurile aferente producerii, transportului, distribu˛iei
∫i furniz„rii agentului termic c„tre popula˛ie prin sisteme
centralizate.
Art. 16. — Pre˛urile locale de referin˛„ sunt unice la
nivelul aceleia∫i localit„˛i, indiferent de tipul ∫i structura
instala˛iilor de producere, transport, distribu˛ie ∫i furnizare a
energiei termice sau de combustibilii utiliza˛i.
Art. 17. — Compensarea unitar„ pentru combustibilul
folosit pentru producerea energiei termice furnizate
popula˛iei reprezint„ maximum 45% din costurile unitare
pentru combustibil ∫i se determin„ cu formula:
Ccomb = 45% x Costcomb (lei/Gcal).
Art. 18. — (1) Œn cazul Ón care nu este necesar„
compensarea combustibilului, autorit„˛ile locale vor aloca de
la bugetul local ajutorul de stat prev„zut la art. 7 lit. b)
pentru acoperirea pierderilor rezultate din prestarea
serviciului de interes economic general, determinate astfel:
Sautorit„˛i locale = PET — PLR (lei/Gcal).
(2) Œn cazul Ón care este necesar„ compensarea
combustibilului, autorit„˛ile locale vor aloca de la bugetul
local ajutorul de stat prev„zut la art. 7 lit. b) pentru
acoperirea pierderilor rezultate din prestarea serviciului de
interes economic general, determinate astfel:
Sautorit„˛i locale = PET — PLR — Ccomb.
Art. 19. — (1) Valoarea total„ a ajutorului de stat
prev„zut de prezenta schem„, pentru un singur beneficiar,
se determin„ cu formula:
C = (Ccomb + Sautorit„˛i locale) x QPOP.
(2) Œn cazul Ón care autorit„˛ile locale stabilesc pre˛uri
locale de facturare a energiei termice diferite de PLR
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scopul satisfacerii cerin˛elor comunit„˛ilor locale, conform
art. 1 alin. (2) din Legea nr. 51/2006.
(2) Serviciul de alimentare cu energie termic„ mai poate
fi prestat ∫i de operatorii economici ∫i institu˛iile publice
care nu se afl„ Ón subordinea autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale, conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 34/2004
pentru modificarea ∫i completarea unor dispozi˛ii legale
privind serviciile publice de gospod„rie comunal„, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 131/2004.
Art. 12. — Operatorii economici beneficiari ai prezentei
scheme trebuie s„ aib„ Óncredin˛at„ prestarea serviciilor de
producere, transport, distribu˛ie ∫i furnizare a energiei
termice Ón sistem centralizat prin licen˛e acordate de
Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul
Energiei ∫i/sau de Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„.
Art. 13. — (1) Licen˛ele prev„zute la art. 12 con˛in Ón
mod explicit urm„toarele elemente:
a) natura, scopul ∫i durata pentru care se Óncredin˛eaz„
prestarea serviciului de interes economic general;
b) Óntreprinderea prestatoare ∫i teritoriul implicat;
c) natura drepturilor ∫i obliga˛iilor speciale sau exclusive
acordate Óntreprinderii Ón cauz„;
d) respectarea indicatorilor de performan˛„.
(2) Parametrii tehnico-economici pe baza c„rora este
calculat„ compensarea, aceea∫i pentru to˛i prestatorii
serviciului de interes economic general, sunt:
a) pre˛ul de producere, transport, distribu˛ie ∫i furnizare
a energiei termice la consumatorii finali, Ón vigoare, PET;
acesta este aprobat/avizat de autoritatea competent„ pe
baza metodologiilor proprii, respectiv Autoritatea Na˛ional„
de Reglementare Ón Domeniul Energiei sau Autoritatea
Na˛ional„ de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospod„rie Comunal„;
b) pre˛ul local de referin˛„, PLR, aprobat de autoritatea
competent„ pe baza metodologiilor proprii, respectiv
Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul
Energiei sau Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„;
c) compensarea unitar„ pentru combustibili, Ccomb, ce
este asigurat„ de la bugetul de stat, aprobat„ de
autoritatea competent„, pe baza metodologiilor proprii,
respectiv Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón
Domeniul Energiei sau Autoritatea Na˛ional„ de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie
Comunal„;
d) pre˛ul local al energiei termice facturate popula˛iei,
PL, aprobat de autoritatea administra˛iei publice locale;
e) cantitatea de energie termic„ estimat„ a fi furnizat„
popula˛iei Ón anul de calcul, QPOP, stabilit„ de autoritatea
administra˛iei publice locale pe baza datelor transmise de
prestatorii serviciului public.
(3) Modalit„˛ile de recuperare a supracompens„rii sunt
detaliate la art. 22 ∫i 23.
(4) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale care au
concesionat serviciul public de producere, distribu˛ie,
transport ∫i furnizare a energiei termice Ón sistem
centralizat emit acte administrative care s„ prevad„
parametrii pentru calcularea, controlul ∫i revizuirea
compens„rilor, precum ∫i modalit„˛ile de evitare ∫i
recuperare a supracompens„rilor pentru societ„˛ile care
presteaz„ serviciul public.

tu

14

CAPITOLUL VI
Cuantumul compens„rii
Art. 14. — (1) Cuantumul aloc„rilor de ajutor de stat
sub forma compens„rii nu va dep„∫i suma necesar„
acoperirii totale a costurilor aferente prest„rii serviciului de
interes economic general de producere, transport, furnizare
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Controlul compens„rii ∫i al supracompens„rii
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Art. 22. — Consiliile locale verific„ anual dac„ prest„rile
de serviciu pentru care s-au acordat aloc„ri Ón cadrul
prezentei scheme primesc sau nu primesc compens„ri mai
mari dec‚t cuantumul determinat conform prevederilor
art. 14 ∫i 15, ceea ce ar conduce la o supracompensare a
serviciului. Aceast„ supracompensare const„ Ón valoarea
diferen˛ei dintre suma efectiv„ primit„ de beneficiar ∫i
suma ce se ob˛ine Ón urma calculului realizat conform
prevederilor cap. VI.
Art. 23. — (1) Œn situa˛ia Ón care se constat„
supracompensare, consiliile locale vor solicita operatorului
economic beneficiar s„ ramburseze cuantumul aferent
acesteia. Œntr-o astfel de situa˛ie, consiliile locale vor
actualiza parametrii care au dus la Ónregistrarea unei
supracompens„ri.
(2) Dac„ supracompensarea nu dep„∫e∫te 10% din
valoarea compens„rii anuale primite de Óntreprinderea Ón
cauz„, aceasta poate fi reportat„ pentru anul urm„tor ∫i
dedus„ din cuantumul compens„rii care ar putea fi, Ón mod
normal, acordat„ Ón anul urm„tor.
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CAPITOLUL VIII
Durata de aplicare a schemei
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Art. 24. — Schema de ajutor de stat se aplic„ pe
perioada 2007—2009.
CAPITOLUL IX
Bugetul schemei de ajutor de stat

Art. 25. — Valoarea total„ a ajutorului de stat care va fi
acordat Ón cadrul prezentei scheme, pe Óntreaga durat„ de
aplicare a acestuia, este de 4.272.352.358 lei.
Defalcarea pe ani ∫i m„suri a sumelor acordate se
prezint„ astfel:
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stabilite de autoritatea competent„, conform prevederilor
Ordonan˛ei Guvernului nr. 36/2006, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 483/2006, diferen˛a dintre PLR
∫i PL corecteaz„ valoarea ajutorului de stat pentru un
singur beneficiar astfel:
C1 = C+ (PLR — PL) X QPOP.
(3) Œn cazul Ón care autoritatea administra˛iei publice
locale stabile∫te un pre˛ local de facturare a energiei
termice mai mic dec‚t PLR stabilit de autoritatea
competent„, diferen˛a dintre PLR ∫i PL este asigurat„ de
la bugetul local.
Art. 20. — (1) Veniturile care vor fi luate Ón calculul
cuantumului compens„rii includ cel pu˛in venitul ob˛inut din
prestarea serviciului de interes economic general, respectiv
cele rezultate din facturarea energiei termice livrate
popula˛iei la nivelul pre˛ului local stabilit de autoritatea
administra˛iei publice locale, ∫i anume:
V = QPOP x PL.
(2) Œn cazul Ón care prestatorul de serviciu de˛ine
drepturi speciale sau exclusive care au leg„tur„ cu
prestarea altui serviciu de interes economic general, care
conduce la ob˛inerea unui profit suplimentar celui rezonabil
aferent prest„rii serviciului public Ón discu˛ie, sau dac„
acesta beneficiaz„ de alte avantaje acordate de stat, at‚t
profitul suplimentar, c‚t ∫i avantajul cuantificat vor fi luate
Ón considerare Ón calculul veniturilor aferente serviciului
public de producere, transport, distribu˛ie ∫i furnizare a
energiei termice.
Art. 21. — Ajutoarele de stat prev„zute la art. 7 nu
sunt acordate pentru compensarea pierderilor generale de
prestarea altor activit„˛i dec‚t producerea, transportul,
distribu˛ia ∫i furnizarea energiei termice c„tre popula˛ie prin
sisteme centralizate.
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Art. 26. — (1) Num„rul estimat al operatorilor economici
beneficiari este de 107.
(2) Operatorii economici care administreaz„ sisteme
centralizate, beneficiari ai m„surilor prev„zute la art. 7, care
nu se Óncadreaz„ Ón condi˛iile prezentei scheme, fac
obiectul unor decizii de autorizare, Ón baza unor notific„ri
individuale. P‚n„ la data emiterii deciziei de autorizare a
ajutorului individual nu se vor acorda sumele prev„zute de
Ordonan˛a Guvernului nr. 36/2006, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 483/2006. Œn caz contrar, ajutorul
de stat este ilegal ∫i va fi recuperat.
CAPITOLUL X
Procedura de implementare a schemei;
autoritatea de implementare
Art. 27. — (1) Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor este
furnizor pentru m„sura de ajutor de stat prev„zut„ la art. 7
lit. a).

Subven˛ie
de la autorit„˛i
locale
(lei)

Total
(lei)

315.919.017
379.102.820
435.968.243
1.130.990.080

1.193.394.514
1.432.073.416
1.646.884.428
4.272.352.358

(2) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale care au Ón
proprietate sisteme centralizate de furnizare a energiei
termice sunt furnizori pentru m„sura prev„zut„ la art. 7
lit. b), dac„ Ón localitatea administrat„ este instituit un pre˛
local de referin˛„.
Art. 28. — (1) Pentru a beneficia de compensarea
cre∫terilor neprevizionate la combustibilii utiliza˛i, operatorul
economic care administreaz„ sistemul centralizat depune la
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor o cerere avizat„ de
consiliul local al unit„˛ii administrativ-teritoriale pe care o
deserve∫te.
(2) Cererea prev„zut„ la alin. (1) va cuprinde
urm„toarele:
a) costurile actualizate pentru combustibilul propriu folosit
pentru producerea energiei termice destinate popula˛iei;
b) costurile prev„zute ini˛ial pentru combustibilul propriu
folosit pentru producerea energiei termice destinate
popula˛iei;
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Art. 32. — (1) Consiliile locale ∫i Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor vor transmite rapoarte anuale
Consiliului Concuren˛ei, care vor con˛ine o descriere
detaliat„ privind condi˛iile de aplicare a prezentei scheme.
(2) Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor ∫i fiecare
consiliu local ce acord„ subven˛ii vor p„stra informa˛iile
aferente determin„rii compens„rii pe o perioad„ de cel
pu˛in 10 ani.
Art. 33. — (1) Operatorii economici prev„zu˛i la art. 5
alin. (1), beneficiari ai prezentei scheme, vor ˛ine eviden˛a
specific„ a ajutoarelor de care au beneficiat conform
prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau alte
ajutoare de stat, din care s„ reias„ suma total„ a
ajutoarelor de stat ∫i a ajutoarelor de minimis primite,
defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informa˛ii privind
forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat,
ajutoare de stat individuale), precum ∫i baza legal„ prin
care acestea au fost acordate.
(2) Operatorii economici prev„zu˛i la alin. (1), beneficiari
ai prezentei scheme, care desf„∫oar„ ∫i alte activit„˛i Ón
afar„ de producerea, transportul, distribu˛ia ∫i furnizarea
energiei termice, Óntocmesc registre de eviden˛„ separat„
care s„ cuprind„ at‚t costurile ∫i veniturile legate de acest
serviciu, c‚t ∫i costurile ∫i veniturile legate de Óndeplinirea
altor activit„˛i.
(3) Operatorii economici prev„zu˛i la alin. (1), beneficiari
ai prezentei scheme, sunt obliga˛i s„ arhiveze eviden˛a
specific„ prev„zut„ la alin. (1) ∫i (2) ∫i s„ o p„streze pe o
perioad„ de cel pu˛in 10 ani.
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Art. 30. — Prezenta schem„ va fi publicat„ pe pagina
de web a Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, a
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
∫i a Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospod„rie Comunal„, precum ∫i Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I. Informa˛iile privind valoarea
ajutorului de stat, pe fiecare beneficiar ∫i m„sur„ Ón parte,
vor fi publicate pe pagina de internet a fiec„rui consiliu
local, dup„ caz, a unit„˛ii administrativ-teritoriale unde
operatorul deserve∫te.
Art. 31. — Consiliile locale, Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor, Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón
Domeniul Energiei ∫i Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ nu vor
face publice datele ∫i informa˛iile care sunt clasificate,
potrivit legii.

Raportare ∫i monitorizare

a

CAPITOLUL XI
Transparen˛„ ∫i confiden˛ialitate

CAPITOLUL XII

ite

c) valoarea ajutorului, care nu va dep„∫i 45% din
costurile prev„zute la lit. b);
d) fundamentarea costurilor prev„zute la lit. a) ∫i b);
e) cantitatea de energie termic„ livrat„ popula˛iei.
Art. 29. — (1) Pentru a beneficia de subven˛ia Ón
vederea acoperirii integrale a diferen˛ei dintre pre˛ul de
producere, transport, distribu˛ie ∫i furnizare a energiei
termice livrate popula˛iei ∫i pre˛urile locale de referin˛„,
operatorul economic care administreaz„ sistemul centralizat
depune o cerere la consiliul local al unit„˛ii administrativteritoriale.
(2) Acordarea ajutorului prev„zut la alin. (1) se aprob„
prin hot„r‚re a consiliului local.
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