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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 1
din 9 ianuarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 480 ∫i art. 1073 din Codul civil
fundamental„, de la prevederile alin. (1) se poate deroga
prin lege pentru executarea unei hot„r‚ri judec„tore∫ti.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele
de
vedere
asupra
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textele de lege
criticate sunt constitu˛ionale. Œn acest sens arat„ c„
dispozi˛iile legale criticate nu aduc atingere textelor
constitu˛ionale invocate, Óntruc‚t legiuitorul este competent
s„ stabileasc„ cadrul juridic pentru exercitarea atributelor
dreptului de proprietate, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ nu vin„ Ón
coliziune cu interesele generale sau cu interesele
particulare legitime ale unor subiecte de drept, Ón egal„
m„sur„ ocrotite.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 480 ∫i 1073 din Codul civil,
excep˛ie ridicat„ de Paulin Voicu Ón Dosarul
nr. 4.903/299/2005 (4.837/2005) al Judec„toriei Sectorului 1
Bucure∫ti.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
inadmisibil„, Óntruc‚t autorul excep˛iei nu face o veritabil„
critic„ de neconstitu˛ionalitate cu privire la textele de lege
atacate.
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procuror
magistrat-asistent
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Cristina C„t„lina Turcu
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C U R T E A,
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 15 martie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 4.903/299/2005 (4.837/2005), Judec„toria
Sectorului 1 Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 480 ∫i
1073 din Codul civil.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Paulin Voicu Óntr-o cauz„
av‚nd ca obiect o cerere de evacuare a acestuia din
imobilul pe care l-a Ónstr„inat prin act de v‚nzarecump„rare, Ón care s-a stipulat obliga˛ia pred„rii c„tre
cump„r„tor.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 480 ∫i 1073 din Codul
civil contravin prevederilor constitu˛ionale ale art. 27
alin. (1) ∫i ale art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i, îprin prisma ∫i Ón
m„sura Ón care permit pronun˛area unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti de evacuare Ón baza unui act translativ de
proprietate lovit de nulitate relativ„, Ónainte de solu˛ionarea
definitiv„ ∫i irevocabil„ a cererii de anulare a actului“.
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, ar„t‚nd
c„ îÓn cazul propriet„˛ii anulabile nu se ajunge la o
scindare a exercit„rii atributelor dreptului de proprietate, ci
toate sunt exercitate de proprietarul sub condi˛ie rezolutorie
at‚ta timp c‚t actul nu a fost anulat“. Pe de alt„ parte, cu
privire la pretinsa Ónc„lcare a prevederilor art. 27 alin. (1)
din Constitu˛ie, instan˛a arat„ c„ nici aceasta nu poate fi
re˛inut„, Óntruc‚t, potrivit art. 27 alin. (2) din Legea

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, ale art. 1
alin. (2), precum ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea
nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 480 ∫i 1073 din Codul civil, care au
urm„torul con˛inut:
— Art. 480: îProprietatea este dreptul ce are cineva de a
se bucura ∫i dispune de un lucru Ón mod exclusiv ∫i absolut,
Óns„ Ón limitele determinate de lege.“;
— Art. 1073: îCreditorul are dreptul de a dob‚ndi
Óndeplinirea exact„ a obliga˛iei, ∫i Ón caz contrar are dreptul la
dezd„unare.“
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorul excep˛iei
ca fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile cuprinse
Ón art. 27 alin. (1) privind inviolabilitatea domiciliului ∫i Ón
art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i privind garantarea ∫i ocrotirea Ón
mod egal de lege a propriet„˛ii private, indiferent de titular,
din Legea fundamental„.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„
autorul acesteia nu face o veritabil„ critic„ de
neconstitu˛ionalitate cu privire la textele de lege invocate, ci
consider„ c„ neconstitu˛ionalitatea lor este determinat„ de
modul Ón care instan˛a de judecat„ le-ar putea aplica, Ón
sensul admiterii ac˛iunii Ón evacuare Ónainte de solu˛ionarea
definitiv„ ∫i irevocabil„ a cererii de anulare a actului de
v‚nzare-cump„rare.
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Asemenea aspecte nu intr„ Ón competen˛a de solu˛ionare
a Cur˛ii Constitu˛ionale, care, potrivit art. 2 alin. (1) ∫i (2)
din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea

3

acesteia, asigur„ controlul de constitu˛ionalitate prin
raportare la prevederile Legii fundamentale, interpretarea
reglement„rilor legale revenind instan˛elor judec„tore∫ti.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 480 ∫i 1073 din Codul civil, excep˛ie
ridicat„ de Paulin Voicu Ón Dosarul nr. 4.903/299/2005 (4.837/2005) al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 9 ianuarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,
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prof. univ. dr. IOAN VIDA
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Cristina C„t„lina Turcu
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
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Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Cristina C„t„lina Turcu
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 31 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 31 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îItaltecnorom“ — S.R.L. din Gala˛i Ón Dosarul
nr. 4.176/C/2006 al Judec„toriei Gala˛i.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, apreciind c„
se impune p„strarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale Ón
materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 26 iunie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 4.176/C/2006 Judec„toria Gala˛i a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„.

Excep˛ia a fost ridicat„ de Societatea Comercial„
îItaltecnorom“ — S.R.L. din Gala˛i Óntr-o cauz„ Ón care
autorul excep˛iei a formulat o cerere de recuzare a
judec„torului.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia arat„ c„ textul de lege criticat aduce atingere
art. 16, art. 21 ∫i art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie, Óntruc‚t
cererea de recuzare se solu˛ioneaz„ f„r„ ca partea ce a
formulat-o s„ fie prezent„ pentru a-∫i exprima punctul de
vedere cu privire la aceasta. Pe de alt„ parte, judec„torul
recuzat este ascultat de instan˛a care va decide asupra
cererii, ceea ce este inechitabil pentru parte.
Judec„toria Gala˛i apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, a∫a cum a statuat Curtea Ón
jurispruden˛a sa.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.

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. 92/6.II.2007

ce

fiz
i

or

el

an

pe

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), precum ∫i ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 31 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, cu
modific„rile aduse prin art. I pct. 8 din Legea nr. 219/2005
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea Codului de
procedur„ civil„.
Textul de lege criticat are urm„torul cuprins:
— Art. 31 alin. 1: îInstan˛a decide asupra recuz„rii, Ón
camera de consiliu, f„r„ prezen˛a p„r˛ilor ∫i ascult‚nd pe
judec„torul recuzat.“
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorul excep˛iei ca
fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile art. 16
privind egalitatea Ón drepturi, ale art. 21 privind accesul

liber la justi˛ie ∫i ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la
ap„rare din Legea fundamental„.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„
dispozi˛iile art. 31 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ au
mai format obiect al controlului de constitu˛ionalitate prin
raportare la prevederile constitu˛ionale care consacr„
egalitatea Ón drepturi, accesul liber la justi˛ie ∫i dreptul la
ap„rare. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 547 din
18 octombrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005,
referindu-se la practica sa anterioar„, Curtea a statuat c„
textele legale criticate nu Óncalc„ principiul constitu˛ional al
accesului liber la justi˛ie ∫i al dreptului la ap„rare, deoarece
îjudecarea cererii de recuzare nu vizeaz„ fondul cauzei ∫i
nu presupune Ón mod necesar dezbateri contradictorii,
instan˛a pronun˛‚nd Ón ∫edin˛„ public„ o Óncheiere asupra
recuz„rii“, iar îÓncheierea prin care s-a respins recuzarea
se poate ataca o dat„ cu fondul“.
Totodat„, Curtea a constatat c„ îprin dispozi˛iile legale
deduse controlului de constitu˛ionalitate legiuitorul nu a
instituit un tratament discriminatoriu, ci un regim legal
diferit, impus de existen˛a unor situa˛ii procesuale diferite“,
a∫a Ónc‚t nu poate fi re˛inut„ nici critica privind Ónc„lcarea
art. 16 din Legea fundamental„.
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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 excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îItaltecnorom“ — S.R.L. din Gala˛i Ón Dosarul nr. 4.176/C/2006 al Judec„toriei Gala˛i.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 9 ianuarie 2007.
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Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 45
din 11 ianuarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 283 alin. (1) lit. d)
din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Patricia Marilena Ionea
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judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 53/2003 — Codul muncii, excep˛ie ridicat„, din
oficiu, de Tribunalul Mure∫ — Sec˛ia civil„ Ón Dosarul
nr. 4.848/3.423/2005.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele dispune s„ se fac„ apelul ∫i Ón Dosarul
nr. 2.229D/2006, av‚nd ca obiect excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 283 alin. (1) lit. d) din
Codul muncii, excep˛ie ridicat„ de asemenea, din oficiu,
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examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 —
Codul muncii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozi˛ii potrivit
c„rora: îCererile Ón vederea solu˛ion„rii unui conflict de munc„
pot fi formulate: [...]
d) pe toat„ durata existen˛ei contractului, Ón cazul Ón care se
solicit„ constatarea nulit„˛ii unui contract individual sau colectiv
de munc„ ori a unor clauze ale acestuia;“.
Œn opinia Tribunalului Mure∫ — Sec˛ia civil„, acest text
de lege contravine prevederilor art. 21 alin. (1), (2) ∫i (3)
din Constitu˛ie, care consacr„ accesul liber la justi˛ie ∫i
dreptul la un proces echitabil.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„, Ón opinia Tribunalului Mure∫ — Sec˛ia civil„,
art. 283 alin. (1) lit. d) din Codul muncii este
neconstitu˛ional, Óntruc‚t face imposibil„ constatarea nulit„˛ii
unor clauze nelegale ale contractelor de munc„ dup„ ce
aceste contracte ∫i-au Óncetat existen˛a, dar mai produc
efecte juridice.
Fa˛„ de aceste sus˛ineri, Curtea constat„ c„
reglement„rile legale criticate se Óntemeiaz„ pe principiul
potrivit c„ruia se poate cere constatarea nulit„˛ii ori
anularea unor acte care exist„. Œn situa˛ia Ón care un
contract individual sau colectiv de munc„ nu mai este Ón
fiin˛„, nu exist„ nici clauzele acestuia, iar cererea pentru
constatarea nulit„˛ii lor nu mai are obiect. Este posibil Óns„
ca efectele juridice ale unor clauze contractuale s„
continue ori s„ se produc„ dup„ Óncetarea existen˛ei
contractelor. Œn asemenea situa˛ii pot fi contestate Ón justi˛ie
efectele juridice respective, dac„ acestea sunt contrare
drepturilor, libert„˛ilor sau intereselor legitime ale persoanei.
Œn litigiile Ón care s-a ridicat excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate se contest„ Óncetarea raporturilor de
munc„ prin expirarea perioadei determinate pentru care a
fost Óncheiat contractul individual de munc„, sus˛in‚ndu-se
c„ angajarea pe durat„ determinat„ s-a f„cut cu Ónc„lcarea
legii, iar efectul acestei clauze s-a produs de la data
Óncet„rii raporturilor juridice de munc„. Este de re˛inut c„
aceast„ clauz„ privind durata contractului individual de
munc„ putea face obiectul cererii de constatare a nulit„˛ii
tot timpul c‚t contractul a existat. Efectul acestei clauze s-a
produs la data la care angajatorul a dispus ori a constatat
Óncetarea raporturilor de munc„, chiar ∫i numai prin
consemnarea acestui fapt Ón carnetul de munc„, m„sur„ ce
poate fi contestat„ Ón termenul prev„zut de art. 283 alin. (1)
lit. a) din Codul muncii. Astfel, dreptul de acces liber la
justi˛ie ∫i dreptul la un proces echitabil nu sunt Óngr„dite.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 12 septembrie 2006, pronun˛ate Ón
Dosarul
nr.
4.848/3.423/2005
∫i
Ón
Dosarul
nr. 4.853/3.428/2005, Tribunalul Mure∫ — Sec˛ia civil„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 283 alin. (1) lit. d)
din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, excep˛ie ridicat„,
din oficiu, de instan˛a de judecat„ cu prilejul solu˛ion„rii
unor litigii de munc„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate instan˛a
judec„toreasc„ arat„ c„, spre deosebire de contractele
civile, contractele de munc„ produc numeroase efecte
juridice chiar ∫i dup„ Óncetarea existen˛ei lor. Efecte juridice
produc ∫i clauzele inserate Ón contractele de munc„ prin
Ónc„lcarea dispozi˛iilor legale. Dispozi˛iile art. 283 alin. (1)
lit. d) din Codul muncii pun salaria˛ii Ón imposibilitatea de a
contesta legalitatea efectelor juridice ulterioare, Óntruc‚t,
dup„ Óncetarea existen˛ei contractului de munc„, ei nu mai
pot cere constatarea nulit„˛ii ori anularea clauzelor
nelegale. Aceast„ Óngr„dire a posibilit„˛ilor de a se ac˛iona
prin justi˛ie pentru ap„rarea unor interese legitime Óncalc„
drepturile constitu˛ionale de acces liber la justi˛ie ∫i la un
proces echitabil. Cu titlu exemplificativ, descrie o serie de
ipoteze Ón care prin contracte individuale de munc„ se
prev„d clauze contrare reglement„rilor legale Ón vigoare ∫i
care au produs efecte juridice dup„ Óncetarea existen˛ei
contractelor respective. Consider„ c„, Ón urma constat„rii
neconstitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 283 alin. (1) lit. d) din
Codul muncii, ar deveni, Ón mod automat, aplicabil„ regula
general„ din art. 283 alin. (2) din Codul muncii, astfel Ónc‚t
cererea ar putea fi introdus„ ∫i pentru constatarea nulit„˛ii
contractului ori a unei clauze a acestuia Ón termen de
3 ani de la data na∫terii dreptului la ac˛iune.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale sunt
constitu˛ionale, deoarece nu Óngr„desc dreptul p„r˛ilor de a
se adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor
∫i a intereselor lor legitime ∫i de a beneficia de un proces
echitabil. Œn acest sens, arat„ c„ îaccesul liber la justi˛ie
nu presupune Ón toate cazurile posibilitatea de a recurge la
toate structurile judec„tore∫ti ∫i la toate c„ile de atac,

deoarece competen˛a ∫i c„ile de atac sunt stabilite exclusiv
de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, Ón
considerarea unor situa˛ii deosebite“.
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

de Tribunalul Mure∫ — Sec˛ia civil„ Ón Dosarul
nr. 4.853/3.428/2005.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Av‚nd Ón vedere identitatea de obiect a excep˛iilor de
neconstitu˛ionalitate, Curtea pune Ón discu˛ie, din oficiu,
problema conex„rii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea, deliber‚nd, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.229D/2006
la Dosarul nr. 2.228D/2006, care este primul Ónregistrat.
Cauza este Ón stare de judecat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, consider‚nd c„
prevederile de lege criticate nu contravin dispozi˛iilor
constitu˛ionale invocate de autorii excep˛iei.
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 — Codul
muncii, excep˛ie ridicat„, din oficiu, de Tribunalul Mure∫ — Sec˛ia civil„ Ón Dosarul nr. 4.848/3.423/2005 ∫i Ón Dosarul
nr. 4.853/3.428/2005.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 11 ianuarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

fiz
i

ce

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

an

el

din 16 ianuarie 2007

or

D E C I Z I A Nr. 54

ra

tu

ite

Publice“, av‚nd astfel loc o delegare legislativ„ care nu
este prev„zut„ de Constitu˛ie. Cu alte cuvinte, se arat„ c„
prin textul legal atacat îse d„ putere Ministerului Finan˛elor
Publice s„ adauge la lege ∫i s„ defineasc„ con˛inutul
faptelor contraven˛ionale“, situ‚ndu-l astfel mai presus de
lege.
Judec„toria T‚rgu Mure∫, afl‚ndu-se Ón eroare asupra
obiectului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, apreciaz„ c„
îOrdonan˛a Guvernului nr. 2/2001“ a fost emis„ Ón temeiul
art. 115 din Constitu˛ie, iar prin aprobarea sa prin Legea
nr. 180/2002, s-a realizat ∫i respectarea dispozi˛iilor
art. 139 alin. (1) din Legea fundamental„.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 41
pct. 2 lit. e) din Legea nr. 82/1991 sunt conforme
principiului legalit„˛ii, statuat de art. 16 alin. (2) din
Constitu˛ie, ∫i invoc„ Ón acest sens Decizia nr. 106/2005 a
Cur˛ii Constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Claudia-Margareta Krupenschi
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 41 pct. 2 lit. e)
din Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea
contabilit„˛ii nr. 82/1991, excep˛ie ridicat„ de ™tefan Dorin
Pasc Ón Dosarul nr. 6.286/2006 al Judec„toriei T‚rgu
Mure∫.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul
reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 15 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 6.286/2006, Judec„toria T‚rgu Mure∫ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilit„˛ii
nr. 82/1991. Excep˛ia a fost ridicat„ de ™tefan Dorin Pasc
Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei pl‚ngeri
contraven˛ionale.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate contravin
prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitu˛ie, potrivit c„rora
îNimeni nu este mai presus de lege“. Aceasta deoarece ele
nu stabilesc îcon˛inutul concret al contraven˛iei, ci fac
trimitere la reglement„rile emise de Ministerul Finan˛elor

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului ∫i 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), precum ∫i ale art. 2, 3, 10
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Curtea constat„ c„ un prim aspect al criticii de
neconstitu˛ionalitate a r„mas f„r„ obiect odat„ cu
modificarea textului de lege vizat de autor ∫i preluarea, Ón
redactarea actual„, a modific„rilor intervenite. Ca atare, nu
se poate sus˛ine c„ Ministerul Finan˛elor Publice, prin acte
normative inferioare legii, îdefine∫te con˛inutul faptelor
contraven˛ionale“, dep„∫ind cadrul legal reglementat de
legiuitor ∫i situ‚ndu-se mai presus de lege, Óntruc‚t situa˛iile
financiare periodice sunt stabilite potrivit legii, iar numai
obliga˛ia Óntocmirii ∫i depunerii acestora este prev„zut„ prin
reglement„ri ale Ministerului Finan˛elor Publice.
Totodat„, Curtea constat„ c„ problema de principiu
vizat„ prin critica de neconstitu˛ionalitate este aceea
referitoare la emiterea de c„tre un organ al puterii
executive a unor reglement„ri Ón domeniul contabilit„˛ii, a
c„ror nerespectare constituie contraven˛ie, de∫i acesta nu
are competen˛a de a emite acte normative cu putere de
lege. Asupra acestui aspect Curtea Constitu˛ional„ s-a mai
pronun˛at
cu
prilejul
solu˛ion„rii
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 41 pct. 2 lit. b) din
Legea nr. 82/1991 prin Decizia nr. 106 din 22 februarie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 233 din 21 martie 2005. Cu acel prilej, Curtea a statuat
c„ îprin dispozi˛iile de lege ce fac obiectul [... ] excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate, iar nu prin acte cu for˛„ juridic„
inferioar„ acesteia, se sanc˛ioneaz„ contraven˛ional, printre
altele, ∫i nerespectarea anumitor reglement„ri emise de
Ministerul Finan˛elor Publice Ón domeniul activit„˛ii
contabile“.
De asemenea, Curtea constat„ c„, potrivit art. 34 ∫i
art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, fiecare minister, Ón
exercitarea atribu˛iei de organizare, coordonare ∫i control al
aplic„rii ∫i execut„rii legilor Ón domeniul s„u de activitate,
emite, Ón condi˛iile legii, ordine ∫i instruc˛iuni f„r„ ca prin
aceasta s„ se contravin„ prevederilor art. 16 alin. (2) din
Constitu˛ie invocate Ón cauz„.
Av‚nd Ón vedere solu˛ia pronun˛at„ de Curte prin decizia
men˛ionat„ ∫i considerentele ce au stat la baza sa, precum
∫i lipsa vreunui element de noutate care s„ determine
schimbarea jurispruden˛ei Ón materie, men˛inerea acesteia
se impune ∫i Ón prezenta cauz„.
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∫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. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilit„˛ii
nr. 82/1991, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005, care au urm„torul
con˛inut: îConstituie contraven˛ii la prevederile prezentei legi
urm„toarele fapte, dac„ nu sunt s„v‚r∫ite Ón astfel de condi˛ii
Ónc‚t, potrivit legii, s„ fie considerate infrac˛iuni: [...]
2. nerespectarea reglement„rilor emise de Ministerul Finan˛elor
Publice cu privire la: [...] e) Óntocmirea ∫i depunerea situa˛iilor
financiare periodice stabilite potrivit legii.“
Œn motivarea excep˛iei, autorul acesteia sus˛ine c„ textul
de lege criticat contravine prevederilor art. 16 alin. (2) din
Constitu˛ie, potrivit c„rora îNimeni nu este mai presus de
lege“.
Analiz‚nd dispozi˛iile de lege criticate, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ urm„toarele:
Critica autorului excep˛iei vizeaz„, Ón esen˛„, emiterea
de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice a unor reglement„ri
cu privire la Óntocmirea ∫i depunerea situa˛iilor financiare
periodice stabilite potrivit legii, ar„t‚ndu-se c„ este contrar
art. 16 alin. (2) din Constitu˛ie ca un organ al puterii
executive s„ emit„ acte normative prin care îs„ adauge la
lege ∫i s„ defineasc„ con˛inutul faptelor contraven˛ionale“.
Mai Ónt‚i, Curtea observ„ c„, la formularea acestei critici
de neconstitu˛ionalitate, autorul, de∫i indic„ textele de lege
atacate at‚t prin raportare la actuala numerotare — art. 41
pct. 2 lit. e) —, c‚t ∫i la cea corespunz„toare formei
anterioare ultimei republic„ri a Legii nr. 82/1991 (Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002)
∫i modificat„ ulterior prin Legea nr. 420/2004 de aprobare
a Ordonan˛ei Guvernului nr. 70/2004 (publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 993 din 28 octombrie
2004), respectiv fostul îart. 35 alin. (2) lit. e)“, a avut Ón
vedere con˛inutul juridic al acestuia din urm„, potrivit c„ruia
contraven˛ia consta Ón nerespectarea reglement„rilor emise
de Ministerul Finan˛elor Publice cu privire la “Óntocmirea ∫i
depunerea situa˛iilor financiare periodice stabilite de Ministerul
Finan˛elor Publice“. Œn actuala redactare a Legii nr. 82/1991,
art. 41 pct. 2 lit. e) stabile∫te drept contraven˛ie
nerespectarea reglement„rilor emise de Ministerul Finan˛elor
Publice cu privire la Óntocmirea ∫i depunerea situa˛iilor
financiare periodice stabilite potrivit legii. Prin urmare,
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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,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991,
excep˛ie ridicat„ de ™tefan Dorin Pasc Ón Dosarul nr. 6.286/2006 al Judec„toriei T‚rgu Mure∫.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 16 ianuarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti
la 8 martie 2006 ∫i la Paris la 2 noiembrie 2006, Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei pentru finan˛area proiectului îS„li de sport“, semnat la Bucure∫ti
la 23 ianuarie 2004 ∫i la Paris la 28 ianuarie 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 5 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei pentru finan˛area proiectului îS„li de sport“, semnat la Bucure∫ti la 23 ianuarie 2004 ∫i la Paris la 28 ianuarie
2004, aprobat„ prin Legea nr. 145/2004,

an

el

or

fiz
i

Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de Ómprumut
dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
pentru finan˛area proiectului îS„li de sport“, semnat la
Bucure∫ti la 23 ianuarie 2004 ∫i la Paris la 28 ianuarie 2004.
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o

Articol unic. — Se aprob„ amendamentul convenit prin
schimb de scrisori, semnate la Bucure∫ti la 8 martie 2006 ∫i
la Paris la 2 noiembrie 2006, Óntre Guvernul Rom‚niei,
reprezentat de Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i Banca de

ce

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

PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul afacerilor externe,
Adrian Cosmin Vieri˛a,
secretar de stat

es

tin

at

Rom‚nia
Ministerul Finan˛elor Publice
Cabinetul secretarului de stat

ex

cl

us

iv

in

Bucure∫ti, 17 ianuarie 2007.
Nr. 52.

D

C„tre: Domnul Raphael Alomar, guvernator
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
Fax nr.: 331.47.55.03.38
De la: Domnul Claudiu Doltu, secretar de stat
Ministerul Finan˛elor Publice
Fax: 401.312.67.92
Subiect: Acord-cadru de Ómprumut nr. 1.428/2002 — Proiectul îS„li de sport“
Nr. de pagini (inclusiv pagina de gard„): 2
Data: 8 martie 2006
Stimate domn,
La solicitarea Companiei Na˛ionale de Investi˛ii ∫i Ón baza ultimelor cifre furnizate de aceasta, v„ rug„m s„ lua˛i
Ón considerare urm„toarele modific„ri ale acordului-cadru de Ómprumut sus-men˛ionat.
Din cele 300 de s„li de sport aprobate ini˛ial de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 296 au fost finalizate
∫i 4 vor fi finalizate p‚n„ la sf‚r∫itul anului 2006.
Au fost Ónregistrate economii de 17.692.549 euro, care vor fi utilizate pentru a finan˛a circa 41 de s„li de sport
suplimentare. S„lile de sport suplimentare vor fi finalizate p‚n„ Ón luna iunie 2007.
V„ prezent„m mai jos tabelul actualizat, inclus Ón anexa nr. 1 la acordul-cadru de Ómprumut, care a fost modificat
Ón baza contractelor deja Óncheiate de Compania Na˛ional„ de Investi˛ii.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Cost distribuit pe
articole bugetare

Ini˛ial

Actual
(pentru 300 de s„li de sport)

Pentru cele
41 de s„li de sport noi

Propus pentru
341 de s„li de sport (2+3)

Nr.

1

2

3

4

Proiectare/Servicii
inginere∫ti
Lucr„ri
Echipamente

2.178.000

5.818.025

1.768.330

7.586.355

100.055.400
6.666.600

82.697.129
2.422.297

15.833.009
361.210

98.530.138
2.783.507

Total

108.900.000

90.937.451

17.962.549

108.900.000

Œn acest context, anexa nr. 1 îSinteza proiectului“ la acordul-cadru de Ómprumut se va schimba ∫i va avea urm„torul
con˛inut:
îDomenii de interven˛ie: Scopul Proiectului este construirea a 341 de s„li de sport pentru ∫coli din Ónv„˛„m‚ntul
primar ∫i secundar din Rom‚nia.
..............................................................................................................................................................................................
6,97%
90,48%
2,55%

el

or

fiz
i

ce

7.586.355
98.530.138
2.783.507

an

Costul distribuit pe articole bugetare: Proiectare/Servicii inginere∫ti
Lucr„ri
Echipamente
...................................................................
Graficul lucr„rilor: Œnceperea lucr„rilor: mai 2003
Finalizarea lucr„rilor: iunie 2007.“

Claudiu Doltu,
secretar de stat

ite
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Œn speran˛a c„ solicitarea noastr„ se va bucura de sprijinul ∫i Ón˛elegerea dumneavoastr„, a∫tept„m cu ner„bdare
r„spunsul dumneavoastr„ prompt.
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BDCE — BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

ii
g

FAX

Copie c„tre:

Doamna Carmen Ghi˛„

Institu˛ia:

Ministerul Finan˛elor Publice

De la:

Leon Herrera, director adjunct
Direc˛ia general„ Ómprumuturi

Telefon:

0033.1.47.55.71.59 (Secretariat)

Fax:

0033.1.47.55.37.52
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Fax:

Domni∫oara Alice Cezarina BÓtu,
secretar de stat,
+4021/312.20.11/+4021/312.67.92

2 noiembrie 2006
Pagini: 3 (inclusiv pagina de gard„)
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C„tre:

Mesaj:
Subiect: F/P 1.428 (2002) îS„li de sport“: confirmarea modific„rii costurilor pe articole ale proiectului, a num„rului de
s„li de sport ∫i a datei de finalizare
Stimat„ domni∫oar„ BÓtu,
Ca urmare a solicit„rii dumneavoastr„ din data de 8 martie 2006 ∫i a contactelor ulterioare dintre serviciile
noastre, am pl„cerea s„ v„ informez c„ Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei nu are obiec˛ii Ón a confirma
realocarea costurilor estimate pe componente ale proiectului F/P 1.428(2002) îS„li de sport“, dup„ cum urmeaz„:
Costul distribuit pe articole, Ón euro
Proiectare/Servicii inginere∫ti
10.466.000
10%
Lucr„ri
95.752.500
88%
Echipament
2.681.500
2%
TOTAL:
108.900.000 100%
Œn plus, am luat la cuno∫tin˛„ c„ num„rul de s„li de sport a crescut de la 335, dup„ cum a fost revizuit Ón 2005,
la 339 ∫i c„ data estimat„ de finalizare a proiectului este acum decembrie 2007, Ón loc de decembrie 2006, a∫a cum a
fost revizuit„ Ón decembrie 2005.
Œn cazul Ón care ave˛i nevoie de informa˛ii suplimentare legate de aceast„ problem„, v„ rog s„ nu ezita˛i s„ m„
contacta˛i.
Cu stim„,
Leon Herrera,
director adjunct
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea unor m„suri pentru evaluarea performan˛elor profesionale individuale
ale prefec˛ilor ∫i subprefec˛ilor Ón anul 2006
Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul ∫i institu˛ia prefectului, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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(2) P‚n„ la data de 28 februarie 2007, raportul prev„zut
la alin. (1) lit. a) se transmite Comisiei de evaluare, iar
raportul prev„zut la alin. (1) lit. b) se transmite Comisiei de
evaluare ∫i, spre informare, Guvernului.
(3) Art. 14 ∫i 15 din anexa nr. 3 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.209/2003 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(4) Raportul de evaluare Óntocmit de Comisia de
evaluare pentru fiecare prefect ∫i subprefect se Ónainteaz„
Guvernului. Œn m„sura Ón care aprecierile consemnate
corespund realit„˛ii, Guvernul poate solicita Comisiei de
evaluare reanalizarea calificativului acordat.
(5) Evaluarea prefec˛ilor ∫i subprefec˛ilor pentru anul
2006 se face Ón perioada martie—aprilie 2007.
(6) Fi∫ele de post aferente func˛iilor publice de prefect
∫i subprefect se aprob„ de c„tre ministrul administra˛iei ∫i
internelor.

pe

Articol unic. — (1) Evaluarea performan˛elor profesionale
individuale ale prefec˛ilor ∫i subprefec˛ilor pentru anul 2006
se face de c„tre comisia de evaluare numit„ prin Decizia
primului-ministru nr. 57/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 445 din 23 mai 2006, denumit„
Ón continuare Comisia de evaluare, prin evaluarea activit„˛ii
desf„∫urate potrivit atribu˛iilor stabilite conform legii, pe
baza:
a) raportului Óntocmit de prefect, respectiv subprefect, Ón
conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din anexa nr. 3
la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea
∫i dezvoltarea carierei func˛ionarilor publici;
b) raportului Óntocmit de c„tre ministrul administra˛iei ∫i
internelor, Ón conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din
anexa nr. 3 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.209/2003.
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Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici,
Eugen Coifan
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Bucure∫ti, 24 ianuarie 2007.
Nr. 74.

GUVERNUL ROM¬NIEI
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HOT√R¬RE
privind trecerea unor imobile, aflate Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor,
din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea imobilelor, aflate Ón
administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexele nr. 1—3,
care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul public al statului Ón domeniul privat al

statului, Ón vederea retroced„rii c„tre persoanele
Óndrept„˛ite.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor prev„zute
la art. 1 se face prin proces-verbal Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 85.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor (Centrul European de Cultur„ Sinaia),
care trece din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului
Locul unde este
situat imobilul

Str. Alumin∫ nr. 29,
ora∫ul Sinaia,
jude˛ul Prahova

Pozi˛ia din inventarul
bunurilor apar˛in‚nd
domeniului public al statului

Persoana juridic„ care
administreaz„ imobilul

Centrul European
de Cultur„ Sinaia

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

60.484

Demisol — piatr„, P+E1 — lemn;
suprafa˛a construit„ = 114,17 m 2;
suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.036,73 m2;
construc˛ie din c„r„mid„ acoperit„
cu bramac
ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

or

el

an

40.217
(par˛ial)

rs
o

Muzeul Bran

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Castelul Bran, Casa de ceai
a reginei Maria, Casa de oaspe˛i,
Casa administratorului

ite

a

Comuna Bran,
jude˛ul Bra∫ov

Pozi˛ia din inventarul
bunurilor apar˛in‚nd
domeniului public al statului

Persoana juridic„ care
administreaz„ imobilul

pe

Locul unde este
situat imobilul

fiz
i

ce

ale p„r˛ilor din imobilul aflat Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor (Muzeul Bran),
care trec din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului

ra

tu

ANEXA Nr. 3

ii
g

DATELE DE IDENTIFICARE

fo

rm

ăr

ale imobilului aflat Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor (Centrul de Preg„tire Profesional„ Ón Cultur„),
care trece din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului
Persoana juridic„ care
administreaz„ imobilul

39.242

Imobil P+4E

at

ex

cl

Centrul de Preg„tire
Profesional„ Ón Cultur„

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

GUVERNUL ROM¬NIEI

D

es

tin

Calea Doroban˛ilor
nr. 99 A, municipiul
Bucure∫ti

Pozi˛ia din inventarul
bunurilor apar˛in‚nd
domeniului public al statului

us
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in

Locul unde este
situat imobilul

HOT√R¬RE
privind trecerea unui imobil aflat Ón domeniul public al statului din administrarea
Ministerului Finan˛elor Publice — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ — Autoritatea
Na˛ional„ a V„milor Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor — Inspectoratul
General al Poli˛iei de Frontier„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Anexa nr. 9 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public, referitoare la bunul public
îBiroul Vamal Petea, jude˛ul Satu Mare“, cu nr. de
Ónregistrare la M.F.P. 28.430, se modific„ conform anexei
nr. 1.

Art. 2. — Se aprob„ trecerea unui imobil av‚nd datele
de identificare cuprinse Ón anexa nr. 2, Ómpreun„ cu
bunurile din dotare, aflat Ón domeniul public al statului,
din administrarea Ministerului Finan˛elor Publice —
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ — Autoritatea
Na˛ional„ a V„milor Ón administrarea Ministerului

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Administra˛iei ∫i Internelor — Inspectoratul General al
Poli˛iei de Frontier„.
Art. 3. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 2 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile

interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

ce

Bucure∫ti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 86.

fiz
i

ANEXA Nr. 1

el

or

INVENTARUL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

3

4

5

Situa˛ia
juridic„/
Baza
legal„

Situa˛ia
juridic„
actual„

6

7

8

9

an

2

Valoarea
de
inventar
— lei —

Suprafa˛a terenului =
Nu are
6,18 ha
Suprafa˛a cl„dirii
vam„ = 2.310 m2
Suprafa˛a cl„dirii
marf„ = 1.480 m2
Suprafa˛a copertinelor =
4.000 m2
Suprafa˛a arterelor
de circula˛ie ∫i
platformelor = 35.000 m2

Satul Petea, 1999
comuna
Dorol˛,
jude˛ul
Satu Mare

15.562.261 Hot„r‚rea
Œn
Guvernului
administrare
nr. 668/1994;
Proces-verbal
de recep˛ie
nr. 489 din
1 aprilie 1999
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8.29.06 Teren,
cl„dire vam„,
cl„dire marf„,
copertine,
platforme
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28.430

Adresa

Anul
dob‚ndirii/
d„rii Ón
folosin˛„

rs
o

1

Date de
identificare
(vecin„t„˛i)

pe

0

Denumirea

Descrierea
tehnic„

a

Cod de
clasifica˛ie

ite

Nr.
M.F.P.

ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat Ón domeniul public al statului, care trece din administrarea Ministerului Finan˛elor Publice —
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ — Autoritatea Na˛ional„ a V„milor Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor — Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„
Adresa imobilului

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Caracteristicile
tehnice

Valoarea
de inventar
— lei —

Num„rul de
identificare

Codul de
clasificare

1

2

3

4

5

6

7

Satul Petea,
comuna Dorol˛,
jude˛ul Satu Mare,
la frontiera cu
Republica Ungaria

Ministerul
Finan˛elor
Publice —
Agen˛ia
Na˛ional„ de
Administrare
Fiscal„ —
Autoritatea
Na˛ional„
a V„milor

Ministerul
Administra˛iei
∫i Internelor —
Inspectoratul
General al
Poli˛iei
de Frontier„

Suprafa˛a terenului =
15.562.261
6,18 ha
Suprafa˛a cl„dirii =
2.310 m2
Suprafa˛a cl„dirii
marf„ = 1.480 m2
Suprafa˛a copertinelor =
4.000 m2
Suprafa˛a platformelor =
35.000 m2

M.F.P. 28.430

8.29.06
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
îDezvoltarea capacit„˛ii feroviare Ón portul Constan˛a-Sud“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002
privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îDezvoltarea capacit„˛ii feroviare Ón
portul Constan˛a-Sud“, prev„zu˛i Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut la

art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón
limita sumelor aprobate anual cu aceast„ destina˛ie, ∫i din
alte surse legal constituite, conform programului de investi˛ii
publice aprobat potrivit legii.
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Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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Bucure∫ti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 89.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE

at

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI

D
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tin

INSPECﬁIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ™I INSTALAﬁIILOR DE RIDICAT — I.S.C.I.R.

ORDIN
privind efectuarea unor controale ale echipamentelor din domeniul ISCIR de˛inute/utilizate
de c„tre unit„˛ile de cultur„
Av‚nd Ón vedere Referatul Biroului instala˛ii de ridicat nr. 7.539 din 13 decembrie 2006 pentru preÓnt‚mpinarea
unor accidente la unit„˛ile de cultur„ ce utilizeaz„ echipamente ∫i/sau instala˛ii din domeniul ISCIR,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón aplicarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Inspec˛iei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor de Ridicat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
inspectorul de stat ∫ef al Inspec˛iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor
de Ridicat emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œncep‚nd cu data de 15 februarie 2007,
inspec˛iile teritoriale ale Inspec˛iei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor de
Ridicat (ISCIR), prin personalul de specialitate, vor efectua
controale la s„li de oper„, teatre, case de cultur„ ∫i alte
unit„˛i similare, indiferent de forma de proprietate, av‚nd ca

obiect respectarea dispozi˛iilor legale Ón domeniul instala˛iilor
de ridicat.
Art. 2. — Echipamentele/instala˛iile unit„˛ilor specificate
la art. 1, care nu corespund cerin˛elor ∫i prevederilor legale,
vor fi oprite din func˛iune ∫i/sau sigilate.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 3. — ISCIR INSPECT ∫i toate inspec˛iile teritoriale
vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Inspectorul de stat ∫ef al Inspec˛iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor de Ridicat,
Alexandru Szilveszter
Bucure∫ti, 18 decembrie 2006.
Nr. 577.
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unor licen˛e de concesiune pentru explorare

fiz
i
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Av‚nd Ón vedere art. 15 ∫i art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
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Teras„, jude˛ul Arad, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îEuroproducts“ — S.R.L. Timi∫oara,
Ón calitate de concesionar.
Art. 9. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul Z„voiu—
V„c„reasca, jude˛ul D‚mbovi˛a, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îIgo“ — S.A. G„e∫ti,
Ón calitate de concesionar.
Art. 10. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul Petelea,
jude˛ul Mure∫, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i Societatea
Comercial„ îGeiger Transilvania“ — S.R.L. T‚rgu Mure∫, Ón
calitate de concesionar.
Art. 11. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea apei geotermale din perimetrul S‚nmihaiu
German, jude˛ul Timi∫, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îRadulov“ — S.R.L. S‚nmihaiu
German, Ón calitate de concesionar.
Art. 12. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul G„vojdia—
Cire∫u, jude˛ul Timi∫, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îZonta Industries“ — S.R.L.
Timi∫oara, Ón calitate de concesionar.
Art. 13. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul Jena V,
jude˛ul Timi∫, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i Societatea
Comercial„ îTehnocer“ — S.R.L. N„drag, Ón calitate de
concesionar.
Art. 14. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul C‚mpul
Bocioc—Giri∫, jude˛ul Bihor, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îSimbac“ — S.A.
Oradea, Ón calitate de concesionar.
Art. 15. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul Bor∫—
Sant„u, jude˛ul Bihor, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
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Art. 1. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea calcarului din perimetrul M„gura—Dobre∫ti,
jude˛ul Bihor, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i Asocia˛ia
Mineral West Dobre∫ti, Ón calitate de concesionar.
Art. 2. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea granitului din perimetrul Cerna—Bujorul
Bulg„resc, jude˛ul Tulcea, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îTehnologica Radion“ — S.R.L.
Bucure∫ti, Ón calitate de concesionar.
Art. 3. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea granodioritelor din perimetrul Boc∫a Rom‚n„,
jude˛ul Cara∫-Severin, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îPerger Bau“ — S.R.L. Timi∫oara, Ón
calitate de concesionar.
Art. 4. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul de explorare
Cire∫u, jude˛ul Timi∫, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îImobiliare ∫i Construc˛ii“ — S.R.L.
Timi∫oara, Ón calitate de concesionar.
Art. 5. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul de explorare
Orlat—Cristian, jude˛ul Sibiu, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îGeiger Transilvania“ —
S.R.L. T‚rgu Mure∫, Ón calitate de concesionar.
Art. 6. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul M„n„stirea,
jude˛ul D‚mbovi˛a, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i Societatea
Comercial„ îEstagre“ — S.R.L. T‚rgovi∫te, Ón calitate de
concesionar.
Art. 7. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul Criciova—
R‚ul Timi∫, jude˛ul Timi∫, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îEuroproducts“ — S.R.L. Timi∫oara,
Ón calitate de concesionar.
Art. 8. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul Milova—
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or

pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite urm„torul ordin:
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pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îNoni Trade“ — S.R.L. Bor∫, Ón
calitate de concesionar.
Art. 16. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul Udeni—
Z„voi, jude˛ul Arge∫, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îIntens Prest“ — S.R.L. Pite∫ti, Ón
calitate de concesionar.
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Art. 17. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea nisipului ∫i pietri∫ului din perimetrul Orlat—
V„ieruga, jude˛ul Sibiu, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i
Societatea Comercial„ îTerra Construct“ — S.R.L. Sibiu, Ón
calitate de concesionar.
Art. 18. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Bogdan G„budeanu
Bucure∫ti, 1 februarie 2007.
Nr. 25.

ACTE ALE CASEI NAﬁIONALE DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE

ce

CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
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ORDIN
pentru aprobarea utiliz„rii formularelor unice pe ˛ar„, f„r„ regim special,
necesare raport„rii activit„˛ii furnizorilor de servicii medicale
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Av‚nd Ón vedere
— art. 14 lit. d) din Contractul-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de
asigur„ri sociale de s„n„tate pentru anul 2007, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.842/2006;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 1.781/CV/
558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei
medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate pentru anul 2007;
— Referatul Direc˛iei generale planificare ∫i rela˛ii cu furnizorii nr. DGA III/95 din 22 ianuarie 2007, avizat de
directorul general al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate ∫i aprobat de pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de
S„n„tate,
Ón temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul san„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 972/2006,
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pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emite urm„torul ordin:
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Art. 1. — (1) Se aprob„ utilizarea formularelor unice pe
˛ar„, f„r„ regim special, care includ ∫i desf„∫ur„toarele
necesare raport„rii activit„˛ii medicilor din asisten˛a
medical„ primar„, Ón vederea decont„rii de c„tre casele de
asigur„ri de s„n„tate a activit„˛ii realizate potrivit
contractului de furnizare de servicii medicale, conform
anexelor nr. 1-a—1-j.
(2) Se aprob„ utilizarea formularelor unice pe ˛ar„, f„r„
regim special, care includ ∫i desf„∫ur„toarele necesare
raport„rii activit„˛ii medicilor din asisten˛a medical„
ambulatorie de specialitate, Ón vederea decont„rii de c„tre
casele de asigur„ri de s„n„tate a activit„˛ii realizate potrivit
contractului de furnizare de servicii medicale, conform
anexelor nr. 2-a—2-m ∫i anexei nr. 7 (Scrisoare medical„).
(3) Se aprob„ utilizarea formularelor unice pe ˛ar„, f„r„
regim special, care includ ∫i desf„∫ur„toarele necesare
raport„rii activit„˛ii medicilor din unit„˛ile sanitare cu paturi,
Ón vederea decont„rii de c„tre casele de asigur„ri de
s„n„tate a activit„˛ii realizate potrivit contractului de
furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3-a—3-j
∫i anexei nr. 7 (Scrisoare medical„).
(4) Se aprob„ utilizarea formularelor unice pe ˛ar„, f„r„
regim special, care includ ∫i desf„∫ur„toarele necesare
raport„rii activit„˛ii furnizorilor de servicii medicale de

urgen˛„ ∫i transport sanitar, Ón vederea decont„rii lunare ∫i
trimestriale de c„tre casele de asigur„ri de s„n„tate a
activit„˛ii realizate potrivit contractului de furnizare de
servicii medicale, conform anexelor nr. 4-a—4-d ∫i anexei
nr. 7 (Scrisoare medical„).
(5) Se aprob„ utilizarea formularelor unice pe ˛ar„, f„r„
regim special, care includ ∫i desf„∫ur„toarele necesare
raport„rii activit„˛ii furnizorilor de servicii de Óngrijiri medicale
la domiciliu, Ón vederea decont„rii de c„tre casele de
asigur„ri de s„n„tate a activit„˛ii realizate potrivit
contractului de furnizare de servicii medicale, conform
anexelor nr. 5-a—5-b.
(6) Se aprob„ utilizarea formularelor unice pe ˛ar„, f„r„
regim special, care includ ∫i desf„∫ur„toarele necesare
raport„rii activit„˛ii medicilor din asisten˛a medical„ de
recuperare-reabilitare a s„n„t„˛ii, Ón vederea decont„rii de
c„tre casele de asigur„ri de s„n„tate a activit„˛ii realizate
potrivit contractului de furnizare de servicii medicale,
conform anexei nr. 6-a ∫i anexei nr. 7 (Scrisoare
medical„).
(7) Formularele men˛ionate la alin. (1)—(6) se utilizeaz„
Ómpreun„ cu formularele tipizate de îFactur„“ f„r„ TVA.
Art. 2. — (1) Anexele nr. 1—7*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1—7 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 92 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona
de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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c) lista cuprinz‚nd distinct pentru fiecare cod de
identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale
acordate, cu specificarea urm„toarelor informa˛ii: ˛ara
membr„ a Uniunii Europene, numele ∫i prenumele, data
na∫terii, num„rul de identificare a institu˛iei care a emis
cardul european de asigur„ri de s„n„tate, num„rul de
identificare a cardului european de asigur„ri de s„n„tate Ón
cazul persoanelor titulare ale cardului european de asigur„ri
de s„n„tate;
d) lista cuprinz‚nd distinct pentru fiecare cod de
identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale
acordate, cu specificarea urm„toarelor informa˛ii: ˛ara,
numele ∫i prenumele, data na∫terii Ón cazul cet„˛enilor
statelor cu care Rom‚nia a Óncheiat acorduri, Ón˛elegeri,
conven˛ii sau protocoale interna˛ionale cu prevederi Ón
domeniul s„n„t„˛ii.
Art. 5. — La data intr„rii Ón vigoare a prevederilor
prezentului ordin se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 315/2006 pentru
aprobarea utiliz„rii formularelor unice pe ˛ar„, f„r„ regim
special, care includ ∫i desf„∫ur„toarele activit„˛ilor realizate,
necesare raport„rii activit„˛ii furnizorilor de servicii medicale,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 706 din
17 august 2006.
Art. 6. — Casele de asigur„ri de s„n„tate jude˛ene, a
municipiului Bucure∫ti, Casa Asigur„rilor de S„n„tate a
Ap„r„rii, Ordinii Publice, Siguran˛ei Na˛ionale ∫i Autorit„˛ii
Judec„tore∫ti ∫i Casa Asigur„rilor de S„n„tate a
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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(2) Formularele cuprinse Ón prezentul ordin constituie
modele-tip.
Art. 3. — Furnizorii de servicii medicale vor raporta
serviciile medicale prestate, Ón vederea decont„rii acestora
de c„tre casele de asigur„ri de s„n„tate jude˛ene, a
municipiului Bucure∫ti, Casa Asigur„rilor de S„n„tate a
Ap„r„rii, Ordinii Publice, Siguran˛ei Na˛ionale ∫i Autorit„˛ii
Judec„tore∫ti ∫i de c„tre Casa Asigur„rilor de S„n„tate a
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului,
potrivit formularelor aprobate prin prezentul ordin.
Art. 4. — (1) Formularele cuprinse Ón prezentul ordin se
vor completa separat pentru asigura˛i, pentru persoanele
c„rora li s-a acordat asisten˛„ medical„ pentru accidente
de munc„ ∫i boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca
urmare a situa˛iilor Ón care le-au fost aduse prejudicii sau
daune s„n„t„˛ii de c„tre alte persoane, pentru persoanele
titulare ale cardului european de asigur„ri de s„n„tate ∫i
pentru cet„˛enii statelor cu care Rom‚nia a Óncheiat
acorduri, Ón˛elegeri, conven˛ii sau protocoale interna˛ionale
cu prevederi Ón domeniul s„n„t„˛ii, care beneficiaz„ de
servicii medicale pe teritoriul Rom‚niei de la furnizori afla˛i
Ón rela˛ii contractuale cu casele de asigur„ri de s„n„tate.
(2) La formularele men˛ionate la alin. (1) se vor ata∫a,
dup„ caz:
a) lista cuprinz‚nd distinct pentru fiecare cod numeric
personal (CNP) specificarea serviciilor medicale efectuate Ón
cazul persoanelor c„rora li s-a acordat asisten˛„ medical„
pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale;
b) lista cuprinz‚nd distinct pentru fiecare cod numeric
personal (CNP) specificarea serviciilor medicale acordate
cazurilor prezentate ca urmare a situa˛iilor Ón care le-au
fost aduse prejudicii sau daune s„n„t„˛ii de c„tre alte
persoane;

tu

16

iv

in

fo

Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu
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Bucure∫ti, 23 ianuarie 2007.
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