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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 65
din 25 ianuarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 alin. (9) teza Ónt‚i
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 12 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 10.529/1/2005 (2.537/2005), Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia de contencios administrativ ∫i
fiscal a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. IV din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea
unor m„suri necesare Ón procesul de integrare european„,
excep˛ie ridicat„ de Ministerul Public — Parchetul de pe
l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Sec˛ia judiciar„
civil„ Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea recursului
Ómpotriva sentin˛ei pronun˛ate Óntr-o ac˛iune Ón contencios
administrativ.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia arat„ c„ reglement„rile legale anterioare privind
contenciosul administrativ permiteau participarea procurorului
la astfel de cauze, pe c‚nd textul criticat prevede, Ón mod
expres, c„ cererile Ón contencios administrativ se
solu˛ioneaz„ f„r„ participarea reprezentantului Ministerului
Public. Aceast„ norm„ prohibitiv„ Óncalc„ at‚t prevederile
art. 131 alin. (1) din Constitu˛ie, potrivit c„rora, Ón
activitatea judiciar„, Ministerul Public reprezint„ interesele
generale ale societ„˛ii ∫i ap„r„ ordinea de drept, precum ∫i
drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor, c‚t ∫i ale art. 45 alin. 3
din Codul de procedur„ civil„.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia de
contencios administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este Óntemeiat„, fiind Ónc„lcate
prevederile art. 131 alin. (1) din Constitu˛ie ∫i ale art. 45
alin. 3 din Codul de procedur„ civil„.
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 Óntemeiat„. Se apreciaz„ c„
ansamblul reglement„rilor legale trebuie s„ asigure rolul
constitu˛ional al Ministerului Public de reprezentare a
intereselor generale ale societ„˛ii, de ap„rare a ordinii de
drept, precum ∫i a drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor. Acest
rol al s„u trebuie s„ se reflecte Ón activitatea judiciar„ chiar
prin posibilitatea, oferit„ la nivel legislativ, de a participa la
judecarea proceselor, Ón acord cu obiectivele stabilite de
Constitu˛ie. Astfel, Ministerului Public trebuie s„ i se
asigure dreptul de a aprecia ∫i de a ac˛iona pentru
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. IV din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor m„suri
necesare Ón procesul de integrare european„, excep˛ie
ridicat„ de Ministerul Public — Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Sec˛ia judiciar„ civil„ Ón
Dosarul nr. 10.529/1/2005 (2.537/2005) al Œnaltei Cur˛i de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia de contencios administrativ ∫i
fiscal.
La apelul nominal r„spund p„r˛ile Augustin Clejan ∫i
Guvernul Rom‚niei — Secretariatul de Stat pentru
Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989, prin
consilier juridic, constat‚ndu-se lipsa celorlalte p„r˛i, fa˛„ de
care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Partea Augustin Clejan solicit„ respingerea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, Ón timp ce reprezentantul Guvernului
Rom‚niei — Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989 apreciaz„ c„ excep˛ia
invocat„ este Óntemeiat„, textul criticat Ónc„lc‚nd art. 131
alin. (1) din Constitu˛ie. Mai arat„ c„, p‚n„ la apari˛ia
reglement„rii contestate, Ón cauzele de contencios
administrativ, prezen˛a procurorului era obligatorie, ceea ce
constituia o garan˛ie Ón sensul c„ legea va fi respectat„.
Prin interzicerea absolut„ a acestuia de a participa la
solu˛ionarea cererilor Ón contencios administrativ, se
limiteaz„ rolul s„u constitu˛ional de a reprezenta interesele
generale ale societ„˛ii ∫i de a ap„ra ordinea de drept,
precum ∫i drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
admitere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„
textul constitu˛ional al art. 131 alin. (1) confer„ Ministerului
Public rolul ca, Ón activitatea judiciar„, s„ reprezinte
interesele generale ale societ„˛ii ∫i s„ apere ordinea de
drept, precum ∫i drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor. Pentru
a-∫i putea Óndeplini acest rol, trebuie s„ i se asigure
participarea Ón solu˛ionarea cauzelor de contencios
administrativ, ∫i nu Ómpiedicarea activit„˛ii sale.
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, sus˛inerile p„r˛ii prezente,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum a
fost formulat, Ól constituie dispozi˛iile art. IV din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea
unor m„suri necesare Ón procesul de integrare european„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 332/2006, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006. Œn
realitate, Curtea constat„ c„ prevederea criticat„ este un
act modificator al art. 1 alin. (9) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004 ∫i, potrivit art. 60 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„ pentru
elaborarea actelor normative, republicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004,
îDispozi˛iile de modificare ∫i de completare se
Óncorporeaz„, de la data intr„rii lor Ón vigoare, Ón actul de
baz„, identific‚ndu-se cu acesta“. Œn consecin˛„, obiect al
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie art. 1 alin. (9)
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. Totodat„, Curtea re˛ine
c„, astfel cum rezult„ din motivarea excep˛iei, autorul
acesteia critic„ numai teza Ónt‚i a art. 1 alin. (9) din Legea
nr. 554/2004, text asupra c„ruia Curtea urmeaz„ a se
pronun˛a.
Astfel, textul legal criticat are urm„torul cuprins:
î(9) Cererile Ón contencios administrativ se solu˛ioneaz„
f„r„ participarea reprezentantului Ministerului Public. [...]“.
Textul constitu˛ional invocat Ón sus˛inerea excep˛iei este
cel al art. 131 alin. (1) privind rolul Ministerului Public.
Totodat„, se consider„ c„ sunt Ónc„lcate ∫i prevederile
art. 45 alin. 3 din Codul de procedur„ civil„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Dispozi˛iile art. 1 alin. (9) teza Ónt‚i din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel cum au fost
modificate prin prevederile art. IV din Ordonan˛a de

ite

C U R T E A,

urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2005, consacr„ solu˛ia
legislativ„ potrivit c„reia cererile Ón contencios administrativ
se solu˛ioneaz„ f„r„ participarea reprezentantului
Ministerului Public. Este o dispozi˛ie legal„ cu un caracter
prohibitiv, care nu las„ posibilitatea procurorului de a
participa la solu˛ionarea cererilor Ón contencios administrativ
nici dac„ ar aprecia-o ca fiind necesar„ pentru a ap„ra
ordinea de drept, precum ∫i drepturile ∫i libert„˛ile
cet„˛enilor.
Curtea re˛ine c„, Ón expunerea de motive a ordonan˛ei
de urgen˛„ modificatoare, este f„cut„ o singur„ referire cu
privire la procuror, ∫i anume aceea c„ se urm„re∫te
restr‚ngerea particip„rii procurorului Ón litigiile civile. Or,
Legea nr. 554/2004 nu reglementeaz„ cadrul procesual al
litigiilor civile, ci contenciosul administrativ, definit de art. 2
alin. (1) lit. e) din Legea nr. 554/2004 ca fiind activitatea
de solu˛ionare, de c„tre instan˛ele de contencios administrativ
competente potrivit legii, a litigiilor Ón care cel pu˛in una
dintre p„r˛i este o autoritate public„, iar conflictul s-a
n„scut fie din emiterea sau Óncheierea, dup„ caz, a unui
act administrativ, Ón sensul prezentei legi, fie din
nesolu˛ionarea Ón termenul legal ori din refuzul nejustificat
de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un
interes legitim.
Av‚nd Ón vedere faptul c„ rolul constitu˛ional al
Ministerului Public este acela de reprezentare a intereselor
generale ale societ„˛ii, de ap„rare a ordinii de drept,
precum ∫i a drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor, Curtea
constat„ c„ ansamblul reglement„rilor legale trebuie s„
garanteze ∫i s„ asigure dreptul Ministerului Public s„ Ó∫i
exercite acest rol. Œn activitatea judiciar„, mai ales Ón
domeniul contenciosului administrativ, unde Óntotdeauna o
parte a procesului este o autoritate public„, premisa
pentru Óndeplinirea rolului constitu˛ional al Ministerului Public
este tocmai participarea Ón ∫edin˛„ a reprezentantului s„u.
Astfel, prin participarea reprezentantului Ministerului Public
se impune o garan˛ie Ón plus at‚t Ón sensul ap„r„rii ordinii
de drept, a intereselor generale ale societ„˛ii, c‚t ∫i Ón
ideea ap„r„rii drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor, iar
Ministerul Public are garantat„ posibilitatea de a-∫i exercita
Ón deplin„tate rolul s„u constitu˛ional.
Curtea re˛ine c„, Ón domeniul contenciosului administrativ,
textul constitu˛ional al art. 131 alin. (1) nu poate fi
circumscris numai la situa˛iile prev„zute de art. 1 alin. (4)
∫i (5) din Legea nr. 554/2004, ∫i anume la ac˛iunile
introduse direct de c„tre Ministerul Public la instan˛a de
contencios administrativ competent„, Óntruc‚t ar rezulta c„,
Ón acest domeniu, rolul Ministerului Public ar fi limitat
numai la cele dou„ situa˛ii ∫i numai Ón aceste situa˛ii ar
putea s„ reprezinte interesele generale ale societ„˛ii, s„
apere ordinea de drept, precum ∫i drepturile ∫i libert„˛ile
cet„˛enilor, ceea ce, evident, este eronat.
Astfel, Curtea constat„ c„, Ón lipsa posibilit„˛ii procurorului
de a participa la judecarea cererilor Ón contencios
administrativ, se produce o nepermis„ restr‚ngere a rolului
s„u constitu˛ional, iar cum printr-o lege nu se poate
restr‚nge sfera de aplicabilitate a unui text constitu˛ional,
este evident„ neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. 1
alin. (9) teza Ónt‚i din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004.

tu

realizarea obiectivelor men˛ionate de art. 131 alin. (1) din
Constitu˛ie. Cum raporturile juridice conflictuale ce fac
obiectul contenciosului administrativ dep„∫esc, Ón unele
cazuri, interesul p„r˛ilor, intr‚nd Ón sfera interesului public,
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ participarea Ministerului
Public Ón solu˛ionarea cererilor de contencios administrativ
este pe deplin justificat„.
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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Prevederile art. 1 alin. (9) teza Ónt‚i din Legea
nr. 554/2004 apar cu at‚t mai neconstitu˛ionale cu c‚t,
potrivit dispozi˛iilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedur„
civil„, procurorul poate pune concluzii Ón orice proces civil,
Ón oricare faz„ a acestuia, dac„ apreciaz„ c„ este necesar
pentru ap„rarea ordinii de drept, a drepturilor ∫i libert„˛ilor
cet„˛enilor. Astfel, Curtea constat„ c„ este inadmisibil ca Ón

cadrul litigiilor civile s„ se recunoasc„ posibilitatea
particip„rii procurorului Ón anumite condi˛ii, iar Ón cele de
contencios administrativ, unde Ministerul Public ar putea
ac˛iona Ón mod eficient pentru Óndeplinirea competen˛elor
prev„zute de art. 131 alin. (1) din Constitu˛ie, rolul acestuia
s„ fie limitat numai la ipotezele stricte prev„zute de art. 1
alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 554/2004.

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

CONSTITUﬁIONAL√
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Admite excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„ de Ministerul Public — Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Sec˛ia judiciar„ civil„ Ón Dosarul nr. 10.529/1/2005 (2.537/2005) al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie — Sec˛ia de contencios administrativ ∫i fiscal ∫i constat„ c„ dispozi˛iile art. 1 alin. (9) teza Ónt‚i din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt neconstitu˛ionale.
Decizia se comunic„ celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernului.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 25 ianuarie 2007.

a

PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,
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Magistrat-asistent,
Benke Károly
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HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2007, bugetelor locale ale unor unit„˛i administrativ-teritoriale,
pentru finan˛area ac˛iunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele Ón care
s-au produs calamit„˛i naturale — inunda˛ii ∫i/sau alunec„ri de teren
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2007
nr. 486/2006,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ alocarea sumei de 1.582 mii lei
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut
Ón bugetul de stat pe anul 2007, bugetelor locale ale unor
unit„˛i administrativ-teritoriale, pentru finan˛area ac˛iunilor
privind reconstruirea unor case de locuit din zonele Ón care
s-au produs calamit„˛i naturale — inunda˛ii ∫i/sau alunec„ri
de teren, potrivit anexei care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
(2) Ac˛iunile prev„zute la alin. (1) constau Ón:

a)

achizi˛ionarea

unor

materiale

de

construc˛ii

suplimentare fa˛„ de cele distribuite centralizat;
b) transportul materialelor de construc˛ii la punctele de
lucru;
c) lucr„ri de reconstruire a caselor de locuit distruse;
d) asisten˛„ tehnic„ pentru evaluarea lucr„rilor de
reconstruc˛ie.
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Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2007.

Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice ∫i amenajarea
teritoriului,
László Borbély
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

or

fiz
i

ce

Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 113.

Unitatea administrativ-teritorial„
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o

Jude˛ul

pe

Nr.
crt.

an

el

ANEX√

Bistri˛a-N„s„ud

Comuna T‚rli∫ua
Comuna Feldru

2.

C„l„ra∫i

Comuna Chiselet
Comuna Span˛ov
Comuna M‚n„stirea

3.

D‚mbovi˛a

Comuna Ocni˛a
Ora∫ul Pucioasa

4.

Dolj

5.

Giurgiu

6.

Gorj

7.

Mure∫

8.

Satu Mare

in

fo
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1.
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Comuna Rast

Municipiul Giurgiu
Comuna Ro∫ia de Amaradia
Ora∫ul Iernut
Comuna F‚nt‚nele
Comuna S‚npetru de C‚mpie
Comuna Bogdand
TOTAL

Sume alocate
— mii lei —

273
7
280
21
7
21
49
7
7
14
1.036
1.036
77
77
84
84
14
14
7
35
7
7
1.582

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Justi˛iei din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2007
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Justi˛iei, la capitolul 61.01 îOrdine public„ ∫i siguran˛„

na˛ional„“, titlul X îActive nefinanciare“, articolul îActive
fixe“, alineatul îMa∫ini, echipamente ∫i mijloace de

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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transport“, cu suma de 18.000 mii lei, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2007.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului

de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Justi˛iei pe anul 2007.
Art. 3. — Ministerul Justi˛iei r„spunde de modul de
utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumelor
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 114.

ce

GUVERNUL ROM¬NIEI

an

el

or

fiz
i

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Administra˛iei Fondului Cultural Na˛ional

pe

rs
o

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

a

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

tu

ite

exercit„rii calit„˛ii de membru al Consiliului, din organele de
conducere ale unui operator cultural care solicit„ finan˛are

ra

Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 802/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Administra˛iei Fondului
Cultural Na˛ional, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Nu poate fi membru al Consiliului
Administra˛iei persoana care face parte, pe durata

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

nerambursabil„ din Fondul Cultural Na˛ional.“
2. Anexa îDeclara˛ie de interese“ se modific„ ∫i se

Ónlocuie∫te cu anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

D

es
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cl

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 122.
ANEX√

DECLARAﬁIE DE INTERESE
Subsemnatul ......................................................................................., Ón calitate de membru al Consiliului
Administra˛iei Fondului Cultural Na˛ional, declar pe propria r„spundere c„ pe durata exercit„rii calit„˛ii de membru al
Consiliului nu voi face parte din organele de conducere ale unui operator cultural care solicit„ finan˛are nerambursabil„
din Fondul Cultural Na˛ional.
Confirm c„ Ón situa˛ia Ón care a∫ descoperi, pe durata exercit„rii mandatului, c„ m„ aflu Ón situa˛ia de
incompatibilitate men˛ionat„, voi declara imediat acest lucru ∫i m„ voi retrage.
Œn˛eleg s„ dau prezenta declara˛ie sub sanc˛iunea aplicabil„ infrac˛iunii de fals Ón declara˛ii.
Semn„tura
............................

Data
...........................
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea cuantumului contribu˛iilor directe ale titularilor de autoriza˛ie nuclear„
pentru anul 2007, datorat Agen˛iei Na˛ionale pentru De∫euri Radioactive
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 17 lit. a) din Ordonan˛a Guvernului nr. 11/2003
privind gestionarea combustibilului nuclear uzat ∫i a de∫eurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitiv„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ cuantumul contribu˛iilor directe
ale titularilor de autoriza˛ie nuclear„ pentru anul 2007, datorat

Agen˛iei Na˛ionale pentru De∫euri Radioactive, prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

el

or

fiz
i

ce

Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Varujan Vosganian
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

rs
o

an

Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 123.

a

pe

ANEX√

ite

CUANTUMUL

ăr

Cuantumul contribu˛iei
pentru combustibilul nuclear uzat

rm

Titularii de autoriza˛ie nuclear„

Cuantumul contribu˛iei
pentru de∫euri radioactive
slab ∫i mediu active, condi˛ionate
Ón vederea depozit„rii definitive

—

iv
us

cl

Echivalentul a 0,325 euro/MWh
(t) generat pe an
—

Echivalentul a 220 euro/m3
Echivalentul a 220 euro/m3

D

es

3.

Echivalentul a 0,120 euro/MWh
(e) generat pe an

tin

at

2.

Societatea Na˛ional„
îNuclearelectrica“ — S.A.
CNE PROD Cernavod„
Regia Autonom„ pentru
Activit„˛i Nucleare — Sucursala
Cercet„ri Nucleare Pite∫ti
Institutul Na˛ional de CercetareDezvoltare pentru Fizic„ ∫i
Inginerie Nuclear„ îHoria Hulubei“

ex

1.

in

fo

Nr.
crt.

ii
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contribu˛iilor anuale directe pentru anul 2007, destinate gospod„ririi de∫eurilor radioactive,
∫i titularii de autoriza˛ie nuclear„

N O T √:

Unit„˛ile vor achita contravaloarea Ón lei a contribu˛iilor mai sus precizate la cursul valutar al B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei din ziua efectu„rii pl„˛ii.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea pre˛ului de v‚nzare al Buletinului procedurilor de insolven˛„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. II alin. (7) din Legea nr. 149/2004 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, precum ∫i a altor
acte normative cu inciden˛„ aupra acestei proceduri, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ pre˛ul de v‚nzare al Buletinului
procedurilor de insolven˛„, individual ∫i pe baz„ de
abonament, pe suport fizic, prev„zut Ón anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprob„ pre˛ul de v‚nzare al Buletinului
procedurilor de insolven˛„, pe baz„ de abonament, pe
suport electronic, prev„zut Ón anexa nr. 2.
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Óncheia Ón maximum 10 zile lucr„toare de la data primirii
comenzii de c„tre Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului.
Art. 9. — Pentru v‚nzarea Buletinului procedurilor de
insolven˛„ pe suport fizic, Ón mod individual, dup„
epuizarea stocului disponibil, se va utiliza tariful pentru
multiplicarea documentelor, stabilit prin ordin al ministrului
justi˛iei.
Art. 10. — Pre˛ul de v‚nzare al Buletinului procedurilor
de insolven˛„, pe baz„ de abonament, pe suport fizic ∫i
electronic, ∫i individual, pe suport fizic, se actualizeaz„
anual Ón func˛ie de rata infla˛iei. Pentru suportul fizic, pre˛ul
de v‚nzare se actualizeaz„ ∫i ori de c‚te ori se majoreaz„
costul aferent tip„ririi ∫i difuz„rii, Ón situa˛ia Ón care acestea
se realizeaz„ de ter˛e persoane, conform dispozi˛iilor legale
Ón materie.
Art. 11. — Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului va
elabora modelul ∫i con˛inutul-cadru ale contractului ∫i ale
comenzii prev„zute la art. 6 ∫i 7, precum ∫i orice alt
document care se impune Ón activitatea de v‚nzare a
Buletinului procedurilor de insolven˛„.
Art. 12. — V‚nzarea Buletinului procedurilor de
insolven˛„ pe suport fizic, pe baz„ de abonament ∫i
individual, se va realiza Óncep‚nd cu trimestrul II al anului
2007, p‚n„ la aceast„ dat„ Oficiul Na˛ional al Registrului
Comer˛ului put‚nd elibera copii ale publica˛iei.
Art. 13. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

rm

ăr

ii
g

ra

Art. 3. — Œn situa˛ia Ón care suportul fizic al Buletinului
procedurilor de insolven˛„ este Ónso˛it de un suport CD ce
cuprinde liste-anexe privind creditorii, reprezent„ri grafice,
alte anexe, care, datorit„ volumului, nu pot fi redate Ón
cadrul acestuia, la pre˛ul de v‚nzare se va ad„uga
contravaloarea suportului CD.
Art. 4. — Numerele bis ale Buletinului procedurilor de
insolven˛„, pe suport fizic ∫i electronic, se vor furniza Ón
afara abonamentului, cu achitarea contravalorii acestora.
Art. 5. — V‚nzarea Buletinului procedurilor de
insolven˛„, pe baz„ de abonament, pe suport fizic ∫i
electronic, ∫i individual, pe suport fizic, se realizeaz„ de
Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului.
Art. 6. — Abonamentele pe suport fizic sunt anuale,
trimestriale sau lunare ∫i se vor realiza prin Óncheierea de
contracte cu beneficiarii, pe baz„ de comand„, transmis„
la Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului cu cel pu˛in
30 de zile lucr„toare Ónainte.
Art. 7. — Abonamentele pe suport electronic sunt
anuale, trimestriale sau lunare ∫i se vor realiza prin
Óncheierea de contracte cu beneficiarii, pe baz„ de
comand„, iar activarea conturilor se realizeaz„ Ón maximum
dou„ zile lucr„toare de la data primirii comenzii de c„tre
Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului.
Art. 8. — Contravaloarea abonamentului se pl„te∫te Ón
contul Oficiului Na˛ional al Registrului Comer˛ului, iar ordinul
de plat„ se transmite odat„ cu comanda. Contractele de
furnizare a Buletinului procedurilor de insolven˛„ se vor

tu
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 124.
ANEXA Nr. 1
PREﬁUL DE V¬NZARE

al Buletinului procedurilor de insolven˛„ individual ∫i pe baz„ de abonament, pe suport fizic
Denumirea publica˛iei

Buletinul procedurilor de insolven˛„

Pre˛ul
abonamentului
anual*)

Pre˛ul
abonamentului
trimestrial**)

2.550,65 lei

637,66 lei

Pre˛ul
abonamentului
lunar***)

Pre˛ul
individual

212,55 lei

1,20 lei

*) Pentru abonamentele anuale, comanda se va transmite la Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului cu cel pu˛in 30 de zile lucr„toare
Ónainte de data de 1 ianuarie a anului pentru care se face abonamentul.
**) Pentru abonamentele trimestriale, comanda se va transmite la Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului cu cel pu˛in 30 de zile lucr„toare
Ónainte de data de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie a anului Ón care se face abonamentul, dup„ caz.
***) Pentru abonamentele lunare, comanda se va transmite la Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului cu cel pu˛in 30 de zile lucr„toare
Ónainte de data de Ónt‚i a lunii pentru care se face abonamentul.
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. 2
PREﬁUL DE V¬NZARE

al Buletinului procedurilor de insolven˛„, pe baz„ de abonament, pe suport electronic
Pre˛ul
abonamentului anual

Denumirea publica˛iei

Buletinul procedurilor de insolven˛„

949,95 lei

Pre˛ul
abonamentului
trimestrial

Pre˛ul
abonamentului
lunar

237,49 lei

79,16 lei

N O T √:

Pentru abonamentele anuale, trimestriale ∫i lunare, comanda se va transmite la Oficiul Na˛ional al Registrului
Comer˛ului, iar activarea contului se va realiza Ón maximum dou„ zile lucr„toare de la primirea acesteia.
GUVERNUL ROM¬NIEI

ce

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii

or

fiz
i

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

tu
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Direc˛ia burse Ón str„in„tate Ón subordinea ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii.
(2) La aceea∫i dat„ Direc˛ia burse Ón str„in„tate preia
atribu˛iile Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate. Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii se modific„ Ón mod
corespunz„tor.
(3) Personalul Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii
Ón Str„in„tate se preia, Ón termen de 30 de zile de la
intrarea Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, Ón condi˛iile legii, cu
Óncadrarea Ón num„rul maxim de 407 posturi aprobate.
(4) Pct. XI lit. A din anexa nr. 3 îInstitu˛iile ∫i unit„˛ile
care func˛ioneaz„ Ón subordinea sau Ón coordonarea
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, except‚nd unit„˛ile de
cercetare ∫tiin˛ifiic„“ la Hot„r‚rea Guvernului nr. 223/2005,
cu modific„rile ulterioare, se abrog„.
(5) Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.861/2005 pentru
Ónfiin˛area Centrului Na˛ional pentru Burse de Studii Ón
Str„in„tate prin reorganizarea Oficiului Na˛ional al Burselor
de Studii Ón Str„in„tate, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2006, se abrog„
la 30 de zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. III. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 223/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i cu cele aduse prin prezenta hot„r‚re,
se va republica, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
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Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 223/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii are un
secretar general, Ónalt func˛ionar public, numit Ón condi˛iile
legii.
(2) Secretarul general asigur„ stabilitatea func˛ion„rii
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, continuitatea conducerii
∫i realizarea leg„turilor func˛ionale dintre structurile
ministerului.
(3) Secretarul general Óndepline∫te atribu˛iile ∫i
responsabilit„˛ile prev„zute la art. 49 alin. (2) din Legea
nr. 90/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(4) Secretarul general Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii
stabilite prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii sau
prev„zute Ón regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii.“
2. Anexa nr. 1 îStructura organizatoric„ a Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii“ se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu
anexa la prezenta hot„r‚re.
Art. II. — (1) Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri, Centrul Na˛ional pentru Burse
de Studii Ón Str„in„tate se desfiin˛eaz„ ∫i se Ónfiin˛eaz„

an

el

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

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 125.

Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
C„t„lin-Ionel D„nil„,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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MINISTRU
Cabinet ministru

a Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii

STRUCTURA ORGANIZATORIC√

Num„rul maxim de posturi = 407
Exclusiv demnitarii ∫i posturile aferente ministrului

ANEX√
(Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 223/2005)
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Panaite Toader din func˛ia
de curier personal Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. c) ∫i ale art. 19 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea d e c i z i e:

ce

Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
domnul Panaite Toader se elibereaz„ din func˛ia de curier personal Ón
cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

fiz
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PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 12 februarie 2007.
Nr. 22.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
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DECIZIE
privind eliberarea domnului Badea Mihail-Drago∫
din func˛ia de asistent de cabinet Ón cadrul Cancelariei
Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru

D

Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. c) ∫i ale art. 19 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea d e c i z i e:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
domnul Badea Mihail-Drago∫ se elibereaz„ din func˛ia de asistent de
cabinet Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 12 februarie 2007.
Nr. 23.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI
Nr. 53 din 22 ianuarie 2007

MINISTERUL AP√R√RII
Nr. M.20 din 30 ianuarie 2007

ORDIN
pentru aprobarea reclasific„rii spa˛iului aerian na˛ional sub nivelul de zbor 195
∫i stabilirea limitelor superioare ale zonelor de control de aerodrom
din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucure∫ti
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Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i Ministerului
Ap„r„rii,
Ón scopul asigur„rii unei aplic„ri uniforme ∫i simplificate a claselor OACI (Organiza˛ia Avia˛iei Civile Interna˛ionale)
de spa˛iu aerian ∫i a serviciilor de trafic aerian furnizate Ón aceste spa˛ii aeriene, potrivit reglement„rilor na˛ionale de
aeronautic„ civil„, Ón concordan˛„ cu standardele ∫i practicile recomandate prev„zute Ón anexele la Conven˛ia privind
avia˛ia civil„ interna˛ional„, semnat„ la Chicago la 7 decembrie 1944,
potrivit prevederilor programului EUROCONTROL de integrare ∫i convergen˛„ ECIP, cu aplicabilitate
paneuropean„, de reorganizare a spa˛iului aerian al statelor membre,
av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armoniz‚nd
Conven˛ia interna˛ional„ privind cooperarea pentru siguran˛a naviga˛iei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960,
dup„ efectuarea unor modific„ri, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, ∫i a Protocolului adi˛ional privind trecerea de la
regimul Acordului multilateral privind tarifele de rut„ din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV (îDispozi˛ii privind sistemul
comun de tarife de rut„“) la Conven˛ia interna˛ional„ privind cooperarea pentru siguran˛a naviga˛iei aeriene
EUROCONTROL, armonizat„ prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, aprobat„ prin Legea nr. 97/1999,
Ón temeiul prevederilor art. 12 lit. b) ∫i j) din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. b) ∫i f) ∫i art. 10 din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997 privind
codul aerian civil, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 ∫i art. 33 alin. (1) din Legea
nr. 346/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Ap„r„rii, ale art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 405/1993
privind Ónfiin˛area Autorit„˛ii Aeronautice Civile Rom‚ne, cu modific„rile ulterioare, ale art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 74/1991 privind Ónfiin˛area Regiei Autonome îAdministra˛ia Rom‚n„ a Serviciilor de Trafic Aerian“ — ROMATSA, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ex

cl

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului ∫i ministrul ap„r„rii emit urm„torul ordin:

D
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at

Art. 1. — Spa˛iul aerian na˛ional inferior, de la nivelul
de zbor (FL) 195 inclusiv ∫i p‚n„ la sol, se reclasific„
astfel:
a) Spa˛iul aerian na˛ional inferior de la nivelul de zbor
(FL) 195 inclusiv p‚n„ la nivelul de zbor (FL) 105 se
reclasific„ devenind spa˛iu aerian controlat continuu de
clas„ C; se excepteaz„ de la aceast„ prevedere por˛iunea
de spa˛iu aerian Óntre aceste niveluri limit„, aferent„ zonei
terminale (TMA) Bucure∫ti, care r„m‚ne clasificat„ de
clas„ A.
b) Spa˛iul aerian de la nivelul de zbor (FL) 105 inclusiv
p‚n„ la, inclusiv, nivelul minim de zbor pe c„ile aeriene
cuprinse Ón Publica˛ia de Informare Aeronautic„ (AIP)
Rom‚nia la data intr„rii Ón vigoare a prevederilor
prezentului ordin se reclasific„ Ón spa˛iu aerian controlat de
clas„ C doar pe c„ile aeriene, spa˛iul aerian din afara
c„ilor aeriene respective p„str‚ndu-se de clas„ G, cu
excep˛ia por˛iunii de spa˛iu aerian Óntre FL 105 ∫i limita
inferioar„ a zonei terminale (TMA) Bucure∫ti, care r„m‚ne
clasificat„ de clas„ A.
c) Spa˛iul aerian de sub nivelul minim de zbor pe c„ile
aeriene ∫i sub limita inferioar„ a TMA Bucure∫ti, p‚n„ la
sol, se reclasific„ devenind spa˛iu aerian necontrolat
continuu de clas„ G; se excepteaz„ de la aceast„
prevedere por˛iunile de spa˛iu aerian definite ca zone de
control de aerodrom (CTR) ∫i publicate Ón AIP Rom‚nia la

data intr„rii Ón vigoare a prevederilor prezentului ordin, care
r„m‚n clasificate de clas„ C.
Art. 2. — (1) P„trunderea unui zbor efectuat ca trafic
aerian general (GAT) dup„ reguli de zbor la vedere (VFR)
Ón interiorul spa˛iului aerian controlat de clas„ C, prev„zut
la art. 1, se permite de c„tre serviciile de trafic aerian
numai:
a) Ón conformitate cu o autorizare emis„ de o unitate de
control al traficului aerian (autorizare ATC);
b) Ón cadrul unor zone rezervate de spa˛iu aerian Ón
mod specific Ón acest scop, zone care se definesc, se
public„, se activeaz„ ∫i se dezactiveaz„ Ón conformitate cu
prevederile aplicabile ale reglement„rilor aeronautice civile
sau militare, dup„ caz; o asemenea zon„ poate fi un
coridor de spa˛iu aerian stabilit Ón acest scop de Statul
Major al For˛elor Aeriene (SMFA) ∫i Regia Autonom„
îAdministra˛ia Rom‚n„ a Serviciilor de Trafic Aerian“ —
ROMATSA (R.A. ROMATSA), cu avizul Regiei Autonome
îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“ (AACR); sau
c) conform procedurilor de colaborare Óncheiate de c„tre
un operator aerian cu R.A. ROMATSA, cu avizul AACR.
(2) Alocarea unui spa˛iu aerian sub forma unei zone
reglementate Ón condi˛iile prev„zute la alin. (1) se face de
c„tre Grupa civil-militar„ pentru managementul spa˛iului
aerian (AMC Rom‚nia), la solicitarea operatorului Ón cauz„,
care trebuie s„ Óndeplineasc„ procedura ∫i instruc˛iunile
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(2) Zonele militare de control de aerodrom din
FIR Bucure∫ti, publicate Ón AIP Rom‚nia ca zone
periculoase (LRD), devin zone restric˛ionate (LRR), iar
limitele superioare ale acestor zone (niveluri raportate la
suprafa˛a izobaric„ corespunz„toare valorii presiunii
standard OACI) sunt prev„zute Ón anexa nr. 2 (unitatea de
m„sur„ fiind 1 foot = 0,3048 m).
Art. 6. — (1) Furnizorii de servicii de trafic aerian civili
∫i/sau militari, care deservesc traficul aerian general ∫i/sau
traficul aerian opera˛ional Ón spa˛iile aeriene prev„zute la
art. 1, precum ∫i Ón zonele de control de aerodrom
prev„zute la art. 5, au obliga˛ia s„ respecte reglement„rile
aeronautice na˛ionale civile ∫i/sau militare, dup„ caz.
(2) Œn termen de 30 de zile de la data public„rii
prezentului ordin, R.A. ROMATSA Ómpreun„ cu SMFA au
obliga˛ia de a reactualiza toate procedurile de coordonare
civil-militare care se aplic„ Óntre serviciile de trafic aerian
civile ∫i militare Ón zonele de control de aerodrom
specificate ∫i Ón vecin„tatea acestora, cu respectarea
reglement„rilor aeronautice aplicabile.
Art. 7. — AACR ∫i SMFA vor elabora ∫i vor publica Ón
AIP Rom‚nia ∫i/sau Ón AIP Militar, Ón scopul inform„rii
utilizatorilor spa˛iului aerian, informa˛iile ∫i instruc˛iunile
necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, cu
respectarea standardelor specifice serviciilor de informare
aeronautic„.
Art. 8. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului prin Direc˛ia general„ avia˛ie civil„, Regia
Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“, Regia
Autonom„ îAdministra˛ia Rom‚n„ a Serviciilor de Trafic
Aerian“ — ROMATSA ∫i Ministerul Ap„r„rii prin Statul
Major al For˛elor Aeriene ∫i Comandamentul Aerian
Opera˛ional Principal vor lua m„surile necesare ducerii la
Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 9. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 10. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la
publicarea Ón AIP Rom‚nia ∫i/sau Ón AIP Militar.
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publicate Ón AIP Rom‚nia ∫i/sau Ón AIP Militar, Ón
conformitate cu reglement„rile aeronautice civile ∫i/sau
militare aplicabile.
(3) Agen˛ii aeronautici civili operatori de avia˛ie general„
∫i lucru aerian care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea de zbor Ón
alte zone dec‚t cele prev„zute la art. 1 ∫i care necesit„ Ón
acest scop rezervarea unui spa˛iu aerian specificat trebuie
s„ solicite acest lucru Grupei civil-militare pentru
managementul spa˛iului aerian (AMC Rom‚nia) ∫i s„ ob˛in„
o asemenea rezervare de spa˛iu aerian Ón conformitate cu
reglement„rile aeronautice civile ∫i/sau militare aplicabile,
Óndeplinind procedura ∫i instruc˛iunile publicate Ón
AIP Rom‚nia ∫i/sau Ón AIP Militar.
Art. 3. — (1) Accesul traficului aerian general dup„
regulile de zbor la vedere Ón interiorul spa˛iului aerian de
clas„ C este permis numai aeronavelor echipate cu
echipamente de radiocomunica˛ie aer-sol Ón banda de
frecven˛e foarte Ónalte (VHF) pentru realizarea comunica˛iei
cu unit„˛ile de control al traficului aerian ∫i transponder
opera˛ional Ón mod C. Œndeplinirea acestor condi˛ii intr„ Ón
responsabilitatea operatorului.
(2) Œn func˛ie de traficul aerian din zona proprie de
responsabilitate ∫i Ón perioade de timp determinate, unit„˛ile
de control al traficului aerian de aerodrom pot aproba
operarea unor aeronave care zboar„ dup„ regulile de zbor
la vedere f„r„ a fi echipate cu transponder.
Art. 4. — Coordonarea zborurilor civile ∫i militare se
execut„ Ón conformitate cu prevederile Reglement„rii
aeronautice civil-militare rom‚ne privind managementul spa˛iului
aerian (ASM) ∫i aplicarea conceptului de utilizare flexibil„ a
spa˛iului aerian (FUA) Ón Rom‚nia (RACMR-ASM/FUA) ∫i cu
prevederile procedurilor Óncheiate Ón acest sens Óntre unit„˛ile
civile ∫i militare de control al traficului aerian.
Art. 5. — (1) Limitele superioare ale zonelor de control
de aerodrom (CTR) din Regiunea de informare a
zborurilor (FIR) Bucure∫ti, publicate Ón AIP Rom‚nia
(niveluri raportate la suprafa˛a izobaric„ corespunz„toare
valorii presiunii standard OACI), sunt prev„zute Ón anexa
nr. 1 (unitatea de m„sur„ fiind 1 foot = 0,3048 m).

p. Ministrul ap„r„rii,
Ioan Ion,
secretar de stat
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Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu

D

ANEXA Nr. 1
LIMITELE SUPERIOARE

ale zonelor de control de aerodrom (CTR) din FIR Bucure∫ti
CTR

(Ft)

Arad
Bucure∫ti—B„neasa
Bucure∫ti—Otopeni
Bac„u
Baia Mare

5.500
2.000
2.000
6.500
5.500

CTR

Cluj-Napoca
Craiova
Constan˛a
Ia∫i
Oradea

(Ft)

CTR

Satu Mare
Sibiu
Suceava
Timi∫oara
T‚rgu Mure∫
Tulcea

7.500
5.500
6.500
5.500
5.500

ANEXA Nr. 2
LIMITELE SUPERIOARE

ale zonelor militare de control de aerodrom din FIR Bucure∫ti, stabilite
drept zone restric˛ionate (LRR)
Zon„ LRR

47 — Fete∫ti
48 — Boboc
49 — C‚mpia Turzii

(Ft)

5.500
5.500
7.500
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5.500
11.500
9.500
5.500
7.500
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ACTE

ALE

COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGUR√RILOR

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

DECIZIE
privind retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Societ„˛ii Comerciale
îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L. ∫i retragerea aprob„rii acordate domnului Nae Eugen
ca administrator — director general al acestei societ„˛i comerciale
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Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Amiral Constantin B„lescu nr. 18,
sectorul 1, cod de Ónregistrare fiscal„ 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentat„ legal de pre∫edinte, Ón temeiul art. 4
alin. (19), precum ∫i al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea
asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor, adoptat„ Ón ∫edin˛a din data de 23 ianuarie
2007, conform prevederilor art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón
cadrul c„reia a fost analizat„ documenta˛ia aferent„ Referatului de constatare nr. 17.177 din 15 ianuarie 2007, Óntocmit
Ón temeiul art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ca urmare a constat„rii
nerespect„rii prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, de c„tre
Societatea Comercial„ îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L., cu sediul Ón satul Livezeni, comuna St‚lpeni, jude˛ul
Arge∫, Ónregistrat„ la oficiul registrului comer˛ului cu nr. J03/532 din 1 august 2002, cod unic de Ónregistrare 14795306 ∫i
reprezentat„ legal de domnul Nae Eugen Ón calitate de administrator — director general,
av‚ndu-se Ón vedere urm„toarele motive de drept ∫i de fapt:
Œn ∫edin˛a din data de 17 noiembrie 2005, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor a hot„r‚t, la cererea
Societ„˛ii Comerciale îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L., suspendarea, pe o perioad„ de 12 luni, a desf„∫ur„rii
activit„˛ii de asigurare a acestei societ„˛i comerciale Óncep‚nd cu data de 1 noiembrie 2005, m„sur„ transpus„ prin
Decizia nr. 4.538 din 2 decembrie 2005.
Prin Adresa Ónregistrat„ la Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor sub nr. 183.021 din 6 decembrie 2006,
Societatea Comercial„ îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L. a solicitat prelungirea suspend„rii cu Ónc„ 12 luni.
Ca urmare a controlului permanent efectuat de Direc˛ia general„ reglement„ri ∫i autoriz„ri asigur„ri generale la
sediul Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor, Ón conformitate cu prevederile art. 381 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, s-a constatat c„ Societatea Comercial„ îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L
nu a respectat prevederile art. 33 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Astfel, de∫i Societatea Comercial„ îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L. figureaz„ Ón baza de date a
Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor ca fiind broker de asigurare cu activitate suspendat„, din Adresa Ónregistrat„ la
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor sub nr. 177.494 din 18 septembrie 2006 rezult„ c„, prin Actul adi˛ional Ónregistrat
la Oficiul Registrului Comer˛ului Arge∫ sub nr. 2.630 din 30 mai 2006, unitatea ∫i-a modificat obiectul principal de
activitate din îactivit„˛i auxiliare ale claselor de asigur„ri ∫i de pensii cod 6720 Ón activit„˛i auxiliare ale claselor de
asigur„ri ∫i de pensii (agent de asigurare) cod 6720“, f„r„ avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor.
Prin urmare, Societatea Comercial„ îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L. nu a respectat prevederile art. 33
alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, care stipuleaz„ urm„toarele: îCalitatea de agent
de asigurare sau agent de reasigurare ori agent de asigurare subordonat, persoan„ fizic„ sau juridic„, precum ∫i cea de
subagent este incompatibil„ cu cea de broker de asigurare ∫i/sau de reasigurare ori de asistent Ón brokeraj.“
Nerespectarea prevederilor legale sus-men˛ionate constituie contraven˛ie potrivit art. 39 alin. (2) lit. k) ∫i m2) din
Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
De s„v‚r∫irea acestor fapte se fac vinova˛i Societatea Comercial„ îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L.,
precum ∫i administratorul — director general al societ„˛ii, Ón persoana domnului Nae Eugen.
Fa˛„ de aceste motive, pentru faptele nelegale re˛inute Ón sarcina Societ„˛ii Comerciale îSHARKS
CORPORATION 2002“ — S.R.L., precum ∫i a administratorului — director general al societ„˛ii, Ón scopul ap„r„rii
drepturilor asigura˛ilor ∫i al promov„rii stabilit„˛ii activit„˛ii de asigurare Ón Rom‚nia, Ón ∫edin˛a din data de 23 ianuarie
2007, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor a hot„r‚t:
— retragerea aprob„rii acordate de Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor domnului Nae Eugen ca
administrator — director general al Societ„˛ii Comerciale îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L., Ón conformitate cu
art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a Societ„˛ii Comerciale îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L., Ón
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
drept care s e d e c i d e:
Art. 1. — Se retrage aprobarea acordat„ de Comisia de
Supraveghere a Asigur„rilor domnului Nae Eugen ca
administrator — director general al Societ„˛ii Comerciale
îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L., Ón conformitate
cu art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Art. 2. — Se retrage autoriza˛ia de func˛ionare a
Societ„˛ii Comerciale îSHARKS CORPORATION 2002“ —
S.R.L., cu sediul Ón satul Livezeni, comuna St‚lpeni, jude˛ul
Arge∫, Ónregistrat„ la oficiul registrului comer˛ului cu
nr. J03/532 din 1 august 2002, cod unic de Ónregistrare
14795306 ∫i reprezentat„ legal de domnul Nae Eugen Ón
calitate de administrator — director general, conform
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dispozi˛iilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pentru
nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (6) din aceea∫i
lege.
Art.
3.
—
Societ„˛ii
Comerciale
îSHARKS
CORPORATION 2002“ — S.R.L. i se interzice, de la data
primirii prezentei decizii, desf„∫urarea activit„˛ii de broker
de asigurare Ón Rom‚nia, conform prevederilor Legii
nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale
normelor date Ón aplicarea acesteia.
Art. 4. — (1) Œmpotriva prezentei decizii Societatea
Comercial„ îSHARKS CORPORATION 2002“ — S.R.L.
poate face pl‚ngere la Curtea de Apel Bucure∫ti, Ón termen

15

de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40
din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(2) Œn conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea
nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pl‚ngerea adresat„ Cur˛ii de Apel Bucure∫ti nu suspend„, pe
timpul solu˛ion„rii acesteia, executarea m„surii sanc˛ionatorii
dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor.
Art. 5. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, conform prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
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pentru completarea Regulamentului de ordine interioar„ al instan˛elor judec„tore∫ti,
aprobat prin Hot„r‚rea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
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Œn temeiul dispozi˛iilor art. 133 alin. (5) ∫i (7) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
h o t „ r „ ∫ t e :

D

es

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

Art. I. — Regulamentul de ordine interioar„ al instan˛elor
judec„tore∫ti, aprobat prin Hot„r‚rea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie
2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La capitolul II îDispozi˛ii privind conducerea
instan˛elor, atribu˛iile judec„torilor, ale personalului
auxiliar de specialitate ∫i ale personalului din departamentul
economico-financiar ∫i administrativ“, dup„ articolul 26 se
introduce o nou„ sec˛iune, sec˛iunea a IV1-a, cu urm„torul
cuprins:
îSECﬁIUNEA a IV1-a
M„suri privind unificarea practicii judiciare

Art. 261. — (1) La nivelul fiec„rei sec˛ii sau, dup„ caz,
al fiec„rei instan˛e, acolo unde nu sunt organizate sec˛ii se
organizeaz„ Ónt‚lniri lunare ale judec„torilor, Ón care vor fi
discutate problemele de drept care au condus la
pronun˛area unor solu˛ii diferite.

(2) Problemele de drept prev„zute la alin. (1) sunt
analizate, Ón prealabil, de c„tre pre∫edintele sec˛iei sau,
dup„ caz, de vicepre∫edintele instan˛ei ori de judec„torul
delegat de pre∫edintele instan˛ei, care va prezenta un
studiu asupra acestora, cu referire ∫i la practica judiciar„ a
altor instan˛e, Ón care, Ón mod obligatoriu, Ó∫i va expune
opinia motivat„, studiu ce se supune dezbaterii
judec„torilor.
(3) Opiniile judec„torilor asupra problemelor de drept
dezb„tute se consemneaz„ Óntr-o minut„ care va fi
analizat„ Ón cadrul Ónt‚lnirilor trimestriale ce se organizeaz„
la nivelul cur˛ii de apel.
Art. 262. — (1) Vicepre∫edintele cur˛ii de apel r„spunde
de organizarea Ónt‚lnirilor trimestriale ale judec„torilor din
cadrul cur˛ii ∫i al instan˛elor din circumscrip˛ia acesteia, Ón
care vor fi dezb„tute problemele de drept care au generat
o practic„ neunitar„. Œnt‚lnirile pot fi organizate ∫i pe
domenii de specializare. Dispozi˛iile alin. (2) ale art. 261 se
aplic„ Ón mod corespunz„tor.
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solu˛ionate, cu indicarea num„rului hot„r‚rii ∫i a domeniului
asociat.
(2) Trimestrial, cur˛ile de apel vor Óntocmi Buletinul
jurispruden˛ei cu decizii relevante.“
2. La articolul 137, dup„ alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Pre∫edin˛ii cur˛ilor de apel vor lua m„suri pentru
achizi˛ionarea, de c„tre serviciile de documentare, Ón limita
fondurilor disponibile, a culegerilor de decizii ale Cur˛ii
Constitu˛ionale, jurispruden˛ei Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, a cur˛ilor de apel, precum ∫i a jurispruden˛ei Cur˛ii
Europene pentru Drepturile Omului ∫i a Cur˛ii Europene de
Justi˛ie.“
Art. II. — Regulamentul de ordine interioar„ al
instan˛elor judec„tore∫ti, aprobat prin Hot„r‚rea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, se va republica
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor
o nou„ numerotare.

fiz
i

(2) La Ónt‚lnirile prev„zute la alin. (1) poate fi invitat ∫i
procurorul general al parchetului de pe l‚ng„ curtea de
apel.
Art. 263. — Œn cazul Ón care Ónt‚lnirile trimestriale se
organizeaz„ pe domenii de specializare, sunt invita˛i ∫i
judec„tori din cadrul sec˛iei de specialitate a Œnaltei Cur˛i
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Ón scopul discut„rii problemelor de
practic„ neunitar„ la nivel na˛ional.
Art. 26 4 . — Pre∫edin˛ii sec˛iilor sau, dup„ caz,
vicepre∫edin˛ii instan˛elor, judec„torul delegat cu
organizarea studiului profesional al judec„torilor vor urm„ri
ca Ón cadrul Ónt‚lnirilor periodice ale acestora s„ fie
analizat„ practica instan˛elor de control judiciar. De
asemenea, va fi organizat„ discutarea, Ón colective de
judec„tori, a noilor reglement„ri ∫i a modului de interpretare
a acestora.
Art. 26 5 . — (1) Pentru publicarea hot„r‚rilor
judec„tore∫ti pe portalul instan˛elor de judecat„, judec„torii
vor prezenta lunar un rezumat al hot„r‚rilor considerate
relevante din punctul de vedere al problemelor de drept
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Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor Anton Pandrea
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