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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

MOﬁIUNE SIMPL√
Minciuna—Adev„rul Justi˛iei Macovei
Senatul adopt„ prezenta mo˛iune simpl„.
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îVoi face tot ce-mi st„ Ón putere s„ facem o strategie de reform„ corect„, bun„, realist„ ∫i care, Ón final, s„
duc„ la un alt sistem de justi˛ie“.
Aceasta declar„ doamna Monica Luisa Macovei la Ónceputul Ónvestiturii sale ca ministru al justi˛iei. ™i,
Óntr-adev„r, aceasta era esen˛a mandatului s„u, esen˛a des„v‚r∫irii statului de drept, esen˛a a∫tept„rilor
societ„˛ii rom‚ne∫ti ∫i a exigen˛elor legate de integrare.
Declara˛ia a r„mas unic„ ∫i uitat„. Au trecut mai mult de 2 ani ∫i Ministerul Justi˛iei nu a prezentat
niciuneia dintre institu˛iile fundamentale ale statului, nici societ„˛ii civile, nici popula˛iei un minimum de program
coerent, corect — cum spunea —, realist, care s„ schi˛eze m„car o idee fundamental„ despre reforma
sistemului justi˛iei.
Dup„ numai 5 luni de la Ónvestire, Ón ziua de 9 mai 2005, doamna Monica Luisa Macovei capitula f„r„
lupt„, declar‚nd la Cluj-Napoca, Ón fieful domnului Boc: îAccept ca reforma s„ fie f„cut„ de Consiliul Superior al
Magistraturii.“
Cu alte cuvinte, ministrul Guvernului Alian˛ei D.A., Ón al c„rei program de guvernare un loc important
revenea reformei justi˛iei, renun˛a, Ón nume propriu, cu de la sine putere, de la Ómplinirea principalei Óndatoriri
pe care o avea. Era primul semn vizibil de autoizolare a ministrului Macovei Ón guvernul din care f„cea parte,
de distan˛are de la programul acestuia, de îprivatizare“, dac„ se poate spune a∫a, a politicii guvernamentale.
Mai grav Óns„ dec‚t abandonarea misiunii sale ∫i chiar dec‚t nesocotirea a∫tept„rilor popula˛iei era
caracterul profund neconstitu˛ional al anun˛ului f„cut ∫i al îstrategiei“ personale ce avea s„ fie urmat„. Acest
transfer de r„spundere c„tre Consiliul Superior al Magistraturii contravenea Ónc„, din inten˛ia sa, Constitu˛iei
Rom‚niei. Conform art. 133 din Legea fundamental„ a statului, rolul Consiliului Superior al Magistraturii este
doar acela de a fi îgarantul independen˛ei justi˛iei“. Œn structura ∫i atribu˛iile prev„zute prin Constitu˛ie,
Consiliului Superior al Magistraturii nu Ói revine nicidecum prefigurarea sau adoptarea unor m„suri legislative
ori executive care s„ reformeze justi˛ia; acestea reprezint„, tot Ón conformitate cu Legea fundamental„,
atributele celorlalte dou„ puteri ale statului, separate ∫i aflate Ón echilibru cu autoritatea judec„toreasc„.
Politicile sunt stabilite ∫i Óndeplinite de clasa politic„, Ón numele voin˛ei populare care o legitimeaz„ prin alegeri
libere. Autoritatea judec„toreasc„, independent„ politic, nu face politici, ea aplic„ legile, inclusiv legile
reformatoare, p„str‚ndu-∫i independen˛a garantat„ de C.S.M.
Transferul grav, neconstitu˛ional, de prerogative ∫i de responsabilitate c„tre C.S.M. nu a avut drept
scop ∫i urm„ri numai dorin˛a ministrului Macovei de a sc„pa de sarcina grea ∫i imperativ„ a reform„rii justi˛iei.
El s-a asociat cu un plan demonic de subminare a prestigiului ∫i credibilit„˛ii C.S.M., iar prin aceasta, al
autorit„˛ii judec„tore∫ti Ón ansamblu. Raporturile ministrului justi˛iei cu C.S.M. au fost programate a fi tensionate
p‚n„ la paroxism. Acest trist ∫i grav adev„r este confirmat de o a treia declara˛ie a doamnei ministru, f„cut„
presei. Referindu-se la stilul îcolabor„rii“ sale cu C.S.M., organism colegial ∫i eligibil, Ón care ministrul este un
simplu membru ∫i se supune votului majoritar, doamna Macovei anun˛a: îDac„ nu se rezolv„, ˛ip.“
™i, Óntr-adev„r, ace∫ti ani de îcolaborare“ cu C.S.M. au fost marca˛i de un ∫ir necontenit de ˛ipete,
acuze, jigniri, discredit„ri. Chiar dac„ nu formeaz„ tema prezentei mo˛iuni, nu putem s„ nu observ„m c„
strategia contradictorie a ministrului justi˛iei, pe de o parte, de a abandona r„spunderea reformei ∫i a o
transfera — neconstitu˛ional — la C.S.M., iar pe de alt„ parte, de a culpabiliza din start ∫i apoi continuu,
C.S.M., de a-l demoniza ∫i discredita, coincide cu un proces mai amplu de destabilizare a echilibrului puterilor
Ón stat, de subminare a Óncrederii Ón institu˛iile fundamentale ale democra˛iei petrecute Ón ace∫ti ultimi ani.
A∫adar, ca o prim„ concluzie generic„ despre stilul ∫i activitatea ministrului justi˛iei trebuie s„
observ„m c„, prin eschivarea de la r„spunderea Ónf„ptuirii reformei Ón justi˛ie, urmat„ de acuza˛ia, premeditat„,
c„ C.S.M. nu Ónf„ptuie∫te aceast„ reform„, care, constitu˛ional, nu Ói revine, doamna Monica Luisa Macovei
Ónregistreaz„ o prim„ mare minciun„. Domnia sa a reu∫it ca, Ón ochii unor cercuri ale puterii, Ón ochii unei
p„r˛i a presei, iar prin aceasta, Ón ochii unei p„r˛i a popula˛iei, s„ apar„ ca un promotor neÓn˛eles ∫i
obstruc˛ionat al reformei, c‚nd, Ón realitate, nu avea niciun program de reform„ real„.
Au existat unele proiecte de legi, sus˛inute cu zgomot ∫i, adesea, capricios, dar acestea au fost Ón
majoritate re∫ap„ri ale legisla˛iei existente, ascunz‚nd c‚teodat„ prevederi autarhice sau contrare statului de
drept, promovate Óntr-un stil ce transformau analiza de c„tre Guvern sau Parlament Óntr-o procedur„ pripit„,
formal„, generatoare de gre∫eli. Dar nu lipsa de ini˛iative legislative mici ∫i mijlocii o repro∫„m ministrului, ci
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lipsa total„ a unei strategii, a unui proiect de reform„, merg‚nd p‚n„ la abandonarea declarat„ a acestei
Óndatoriri, Ónso˛it„ de acuzele nesincere c„ e victima nu a propriei del„s„ri sau neputin˛e, ci a sabotajului
magistra˛ilor. Din nefericire, Ón mod grav pentru ˛ar„, autoaureolarea cu merite ∫i culpabilizarea celorlal˛i au
constituit singura strategie a ministrului, ∫i anume strategia unei false imagini Ón ochii unor cercuri europene,
imagine Ónt„rit„ prin contrast la fel de fals, acela al discredit„rii, inclusiv Ón str„in„tate, a magistra˛ilor din
Rom‚nia.
Nu acredit„m prin aceast„ mo˛iune ideea c„ justi˛ia nu are caren˛e. Dimpotriv„, are lipsuri foarte, foarte
mari. Problema este c„ defectele justi˛iei nu se Óndreapt„ de la sine ∫i, cu at‚t mai pu˛in, prin abord„ri
demagogice sau demoniz„ri Ón bloc. Crearea unui sistem judiciar performant, corect ∫i credibil presupune
reform„, presupune concep˛ie, presupune coduri, presupune o confirmare Ón timp, presupune corel„ri strategice
Ón toat„ sfera ordinii de drept ∫i colaborare cu toate organismele r„spunz„toare de ordinea de drept. Ori,
Ónspre acest larg orizont nu s-a schi˛at nimic.
Evoc‚nd nevoia colabor„rii Ón spa˛iul ordinii de drept, remarc„m Ónc„ o diversiune. Dup„ cum se ∫tie,
capitolul respectiv al Programului de integrare se nume∫te îJusti˛ie ∫i Afaceri Interne“. Nu Ónt‚mpl„tor. Œntre
aceste domenii exist„ o foarte str‚ns„ leg„tur„. Doamna ministru Macovei ∫i protectorii domniei sale au
ac˛ionat astfel Ónc‚t toate neÓmplinirile din sectorul J.A.I. s„ fie atribuite justi˛iei.
Exemplul cel mai elocvent Ól constituie campania anticorup˛ie. Pe de o parte, lupta Ómpotriva corup˛iei
s-a redus la v‚n„toarea de cazuri spectaculare, la îpe∫tii cei mari“, cum s-a spus. Are ∫i aceast„ v‚n„toare
de rechini importan˛a ei, iar doamnei Macovei Ói revine meritul de a fi demolat mitul infailibilit„˛ii demnitarilor ∫i
potenta˛ilor. Ultimele semnale sunt c„ ∫i Ón aceast„ privin˛„ s-a ac˛ionat partizan, dar urmeaz„ ca viitorul s„
aduc„ lumin„. Problema este c„, fie ∫i Ón domeniul marii corup˛ii, rezultatele sunt sub a∫tept„ri. Iar c‚nd
cazurile trimise Ón instan˛e au trenat ori au fost infirmate, vina a fost Óntotdeauna atribuit„ justi˛iei. Dar justi˛ia
lucreaz„, cum s-ar spune, îcu materialul clientului“. Œn domeniul penal, calitatea ∫i rezultatele actului de justi˛ie
depind, Ón foarte mare m„sur„, de calitatea urm„ririi penale, Óncep‚nd cu soliditatea ∫i calitatea investiga˛iilor
prealabile. Nu cunoa∫tem s„ fi inten˛ionat m„car o analiz„ a originii rateurilor penale Ón sfera parchetului,
poli˛iei, serviciilor de informa˛ii. Totdeauna, vinovat„, corupt„ apare justi˛ia.
Ordinea de drept este grav compromis„. Pe str„zi ∫i Ón locurile publice se afirm„ dreptul pumnului ∫i
con∫tiin˛a impunit„˛ii. Num„rul crimelor grave, Ón stil mafiot, cu autori nedescoperi˛i, Ónt„re∫te con∫tiin˛a
impunit„˛ii Ón concep˛ia celor Ónclina˛i spre f„r„delege. Comportamentul violent m„runt — Ón familie, Óntre
vecini, Ón traficul rutier, pe stadioane — este ignorat, chiar dac„ st„ la baza lan˛ului trofic ce are Ón v‚rf
marea violen˛„. Œnmul˛indu-se, aceast„ zon„ neagr„, neexplorat„, a criminalit„˛ii fie alimenteaz„ dispre˛ul fa˛„
de lege al unora ∫i resemnarea altora, fie aglomereaz„ instan˛ele cople∫ite de dosare ∫i sufocate Ón proceduri
greoaie.
Ce a Óntreprins doamna ministru Monica Luisa Macovei, Ón afara retoricii, Ómpotriva criminalit„˛ii?
Domnia sa are dou„ îmari realiz„ri“, pentru care merit„ chiar s„ intre Ón istorie:
1. a blocat aplicarea noului Cod penal, elaborat de speciali∫ti, adoptat de Parlament, promulgat de
Pre∫edintele Rom‚niei;
2. a desfiin˛at Institutul de Criminologie.
Noul Cod penal trebuia s„ intre Ón vigoare la data de 30 iunie 2005. Men˛ion„m c„ acest termen era
prev„zut prin lege, acord‚ndu-se o perioad„ de un an de zile pentru asimilarea reglement„rilor noului cod de
c„tre justi˛ie, popula˛ie, speciali∫tii dreptului. Un asemenea interval a fost absolut necesar pentru ca toat„
lumea s„ afle de reglement„ri, iar speciali∫tii s„ le aprofundeze pentru interpretarea ∫i aplicarea c‚t
mai unitar„.
Prelu‚ndu-∫i Ónvestitura, doamna ministru Macovei a min˛it Guvernul din care face parte, sus˛in‚nd c„
noul Cod penal nu satisface exigen˛ele Uniunii Europene, Ón special Ón dou„ privin˛e: nu ar prevedea
r„spunderea penal„ a persoanei juridice ∫i nu ar prevedea posibilitatea confisc„rii averii membrilor de familie,
Ón cazul anumitor infrac˛iuni. Cu aceast„ motivare a determinat adoptarea unei serii de ordonan˛e de urgen˛„
pentru am‚narea intr„rii Ón vigoare a noului Cod penal. Consecin˛a a fost derutarea magistra˛ilor, speciali∫tilor
∫i a justi˛iabililor, nesiguran˛a defavorabil„ ordinii de drept, confuzie total„ Ón formarea viitoarelor genera˛ii de
juri∫ti, afla˛i Ón perioada de formare, mediul academic nemai∫tiind ce s„ predea.
Dup„ un timp, doamna ministru a anun˛at c„ îrezolv„ restan˛ele integr„rii“ (îrestan˛e“ care, Ón aceast„
privin˛„, existau numai prin zicerile domniei sale ∫i prin intoxicarea de c„tre domnia sa a oficialilor europeni),
modific‚nd vechiul Cod penal — Codul penal ceau∫ist. Modific„rile au constat, Ón principal, Ón includerea Ón
Codul penal vechi, ceau∫ist, exact a reglement„rilor Ón privin˛a r„spunderii persoanei juridice ∫i a confisc„rii de
la membrii familiei, reglement„ri care existau — Ón parte ad litteram — Ón noul Cod penal a c„rui aplicare o
bloca. O alt„ categorie de modific„ri a constat fie Ón dezincriminarea unor fapte, Ón scop populist, contrar
ordinii de drept ∫i constitu˛ionale, fie Ón modificarea unor reglement„ri care vizau stilul de lucru infrac˛ional al
ministrului, adapt‚ndu-le astfel Ónc‚t faptele domniei sale s„ fie dezincriminate.
Ne referim chiar la exemplul dat, const‚nd Ón dezinformarea, Ón scris, sub semn„tur„, a Guvernului ∫i
a organismelor europene, privind pretinsele lacune ale Codului penal. Œmpreun„ cu alte dezinform„ri ∫i
p‚r‚ciuni colportate Ón cercurile Uniunii Europene, doamna Macovei s-a f„cut susceptibil„ de inculpare pentru
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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comunicarea de informa˛ii false îde natur„ s„ aduc„ atingere (...) rela˛iilor interna˛ionale ale Rom‚niei“. Prin
modific„rile operate Ón vechiul Cod penal (art. 1681) ∫i prin blocarea aplic„rii noului Cod penal (art. 278),
cet„˛eanul Macovei scap„ de sub inciden˛a legii penale pentru minciunile proferate.
Dezordinea total„ Ón materia legisla˛iei penale a dus la situa˛ia, unic„ prin ridicol Ón istoria dreptului
universal, ca Rom‚nia s„ aib„, la un moment dat, Ón vigoare, dou„ coduri penale, Ón vreme ce Ministerul
Justi˛iei anun˛a c„ elaboreaz„ ∫i un al treilea.
Mult„ energie a consumat ministrul justi˛iei pentru reformarea Ministerului Public, dar nu Ón conformitate
cu cerin˛ele statului de drept, ci cu interesele aservirii politice. M„rturie stau obstina˛ia cu care se opune
propunerii numirii procurorului general de c„tre C.S.M., conform Constitu˛iei, ∫i diversiunea c„ propunerile
legislative Ón acest sens ar urm„ri schimbarea conducerilor care îmerg bine“. F„r„ Óndoial„ c„ aducerea legilor
Ón concordan˛„ cu Constitu˛ia nu atrage schimbarea persoanelor (de altfel, numirile se fac de Pre∫edintele
Rom‚niei), dar cea care a schimbat procurorul general, dup„ o preg„tire perfid„, const‚nd Ón denaturarea
bilan˛ului Parchetului General, a fost doamna ministru Macovei.
Reformarea Ministerului Public presupunea o lege coerent„, unitar„, bine documentat„, pe care
doamna ministru s-a angajat c„ o va propune. Œn locul ei a promovat nu mai pu˛in de 7 modific„ri ale legii
existente (Legea nr. 508/2004), c‚rpeli cu petice de tabl„ t„ioas„, pentru c„ mai Óntotdeauna a introdus
reglement„ri care au scandalizat speciali∫tii ∫i societatea civil„. Ultima dintre ele a fost f„cut„ prin Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 131/2006, elaborat„ Ón stilul Macovei, adic„ Ón prip„ ∫i sub presiune. ™i acest
episod a fost marcat de nesinceritate, vizibil„ pentru oricine compar„ expunerea de motive cu modific„rile
propuse, precum ∫i de absen˛a juxtapunerii reglement„rilor aflate Ón dezbatere, a∫a cum este practica de
legiferare.
Œn niciun domeniu al dreptului Ministerul Justi˛iei, sub conducerea doamnei Monica Luisa Macovei, nu
∫i-a Óndeplinit misiunea esen˛ial„ de a fi principalul laborator de legi al Guvernului. El nu a elaborat dec‚t
proiecte sporadice ori spectaculare ∫i diversioniste, cum este Legea A.N.I. Acest proiect escamoteaz„ vina
ministerului de a nu fi f„cut dec‚t un extrem de redus num„r (circa 30) de sesiz„ri la institu˛iile existente ∫i
competente s„ verifice corectitudinea declara˛iilor de avere sau de interese. Œn loc s„ propun„ reglement„ri
care s„ poten˛eze cadrul institu˛ional existent, doamna ministru a procedat Ón stilul s„u ceau∫ist, cre‚nd
structuri noi, care s„ acopere ineficien˛a structurilor Ón func˛iune. F„c‚nd abstrac˛ie de g„l„gioasa mediatizare
∫i de cohorta de procese de inten˛ii cu care a Óncercat s„-∫i impun„ propria versiune, este de re˛inut, Ón
contextul acestei mo˛iuni, Ónc„ o minciun„ a ministrului justi˛iei: preten˛ia c„ A.N.I. este cerut„ de UE, cu
toate c„ un asemenea organism nu exist„ Ón statele europene. Œn realitate, oficialii europeni preluau un
angajament al doamnei Macovei Ónse∫i. Prins„ cu minciuna, doamna ministru a oferit o scuz„ lipsit„ de
demnitate ∫i, Ón mare m„sur„, nesincer„: aceea c„ Rom‚nia are probleme specifice. Corup˛ie exist„ peste tot
Ón lume, iar dac„ Rom‚nia are o extindere mai mare a pl„gii, aceasta se datoreaz„, dup„ mai mult de 2 ani
de func˛ionare, Ón primul r‚nd doamnei Macovei, care, except‚nd acuzele, insinu„rile, ie∫irile spectaculoase,
r„fuielile individuale, nu a promovat sau ini˛iat nicio m„sur„ care s„ vizeze cauzele fenomenului, Óncep‚nd cu
baza de mas„ a coruptibilit„˛ii. ™i Ón acest domeniu ministrul ∫i-a canalizat discursul, ipocrit ∫i distructiv, contra
autorit„˛ii judec„tore∫ti, lans‚nd ∫i Óntre˛in‚nd psihoza c„ Óntreaga justi˛ie este corupt„. Concluzia pentru
popor? Œntreaga justi˛ie trebuie blamat„, sfidat„, ignorat„. Nu pretindem c„ nu exist„ corup˛ie Ón justi˛ie, cum
exist„, din p„cate, Ón toate domeniile, dar p‚n„ la ponderea de 70% judec„tori corup˛i pe care a colportat-o
ministrul Macovei cu iresponsabilitate este cale lung„. ™i, oricum, Ón afar„ de acuza˛ii dublate de p‚r‚ciuni ∫i
de perversul num„r de telefon afi∫at pe u∫ile instan˛elor, n-a Óntreprins nimic. ™i cum s„ Óntreprind„ dac„
dialogul cu speciali∫tii dreptului ∫i criminologiei este inexistent!?
Cel mai d„un„tor ∫i p„gubos exemplu al inactivit„˛ii Ministerului de Justi˛ie ca laborator de legi prive∫te
importan˛a problematic„ a restituirilor imobiliare. Se ∫tie c„ la Curtea European„ a Drepturilor Omului Rom‚nia
de˛ine nefericitul loc doi Ón ceea ce prive∫te num„rul de sesiz„ri. Ne Óntrece doar Rusia, dar numai datorit„
popula˛iei mult mai numeroase. Cea mai mare parte din sesiz„rile admise vizeaz„ regimul restituirilor de
propriet„˛i. ™i pentru aceast„ stare s-a dat vina pe magistra˛i, pe practica lor contradictorie, de∫i contradic˛iile
practicii judiciare urmeaz„ contradic˛iile ∫i sinuozit„˛ile legisla˛iei. Œn loc s„ se promoveze clarificarea, o dat„
pentru totdeauna, a legisla˛iei restituirilor, ministrul justi˛iei a cedat ini˛iativa, Ón mod stupefiant, Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale. Mai mult, a acceptat promovarea unor modific„ri — care exprim„
mai mult interesele zonale ale fostului ministru al agriculturii, prin asumarea r„spunderii de c„tre Guvern. ™i,
absolut straniu ∫i descalificant pentru un ministru al justi˛iei, a˛i urcat Ón vagonul asum„rii r„spunderii ∫i
modific„ri proprii la legisla˛ia din domeniul exclusiv al justi˛iei, f„r„ leg„tur„ cu retroced„rile. Rezultatul?
Reglement„ri ce nu au rezolvat, ci au Ónc‚lcit ∫i mai mult raporturile juridice. Œn loc de r„spundere personal„,
a˛i dat din nou vina pe autoritatea judec„toreasc„, propun‚nd, spre stupefac˛ia organiza˛iilor interna˛ionale ale
magistra˛ilor, sanc˛iuni pecuniare pentru hot„r‚rile judec„tore∫ti, cu motiva˛ia num„rului mare de hot„r‚ri
C.E.D.O. de condamnare a Guvernului rom‚n. Dar vine vremea, doamn„ ministru, a unui nou val de hot„r‚ri
C.E.D.O. defavorabile Rom‚niei, de data aceasta Ón favoarea noilor proprietari, n„p„stui˛i, laolalt„ cu vechii
proprietari, prin legisla˛ia ambigu„ pe care a˛i perpetuat-o. ™i, ca un bonus diabolic, v„ atragem aten˛ia c„
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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legisla˛ia ambigu„ perpetuat„ Ón domeniul retroced„rilor a consolidat mafia retroced„rilor ∫i a turnat ap„ vie la
r„d„cina corup˛iei Ón administra˛ia local„ ∫i Ón structurile aferente acestei probleme.
La Ónceputul Ónvestiturii, Ministerul Justi˛iei s-a angajat public c„, p‚n„ Ón luna martie 2005, va avea un
plan pentru reducerea supraÓnc„rc„rii cu dosare a instan˛elor. Except‚nd o modificare a Codului de procedur„
civil„, prin care s-a remediat, cu pre˛ul unui al doilea val de destabilizare a rolurilor instan˛elor, o abera˛ie a
ministeriatului Valeriu Stoica ∫i s-a degrevat, par˛ial, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, nu s-a Óntreprins nimic.
Rolurile instan˛elor sunt Ón continuare extrem de Ónc„rcate, Ón dauna activit„˛ii de judecat„, a intereselor
cet„˛enilor ∫i a rela˛iilor justi˛ie—justi˛iabili. Tensiunilor create de aceast„ Ónc„rcare specific„ Rom‚niei li se
adaug„ tensiunile create prin demonizarea sistematic„ ∫i suspiciunea, Óntre˛inut„ diabolic, asupra corpului
magistra˛ilor, de c„tre ministrul de resort ∫i lipsa oric„rei preocup„ri de asigurare a drepturilor solicitan˛ilor.
Inac˛iunea absolut„ Ón materie procedural„ ∫i de organizare a instan˛elor este dublat„ de o politic„ a
resurselor umane catastrofal„. Rezultatele ei sunt, succint, urm„toarele: renun˛area la un num„r considerabil
de magistra˛i cu experien˛„, chiar dac„ ace∫tia nu erau compromi∫i Ón perioada pre-revolu˛ionar„ ∫i, mai ales,
c„ mul˛i dintre ei Ó∫i Óncepuser„ cariera dup„ decembrie 1989, v‚rsta medie Ón activitatea de magistrat fiind
sub 17 ani. Œn vidul de resurse creat, s-a gr„bit, f„r„ suport, Ón experien˛a profesional„, accesul nemotivat al
unor judec„tori ∫i pre∫edin˛i la instan˛ele superioare, cu efect negativ asupra calit„˛ii actului de justi˛ie.
Totodat„, se men˛ine un num„r foarte mare de posturi vacante de judec„tori ∫i procurori (peste 600), Ón
vreme ce Ministerul Justi˛iei ∫i-a umflat aparatul la peste 350 de posturi, iar pentru A.N.I. se preconizeaz„ alte 200.
Ce a∫tepta popula˛ia, ce a∫tepta Rom‚nia, ce a∫tepta Uniunea European„ de la ministeriatul Macovei
∫i nu li s-au oferit dec‚t dezinform„ri, p‚r‚ciuni, ar„tatul cu degetul spre ˛apul isp„∫itor abreviat C.S.M.?
• o justi˛ie mai performant„, sub aspectul Óntemeierii verdictelor;
• o justi˛ie mai diligent„, sub aspectul celerit„˛ii;
• o justi˛ie mai eficient„, sub aspectul aplic„rii hot„r‚rilor;
• o justi˛ie mai conving„toare, sub aspectul rezonan˛ei civice.
Ministeriatul Macovei nu a oferit nimic. Dimpotriv„:
• nu s-a conturat niciun sistem sau mecanism de autoreglare profesional„;
• procesele sunt Ón continuare tergiversate ori, dac„, Ón anumite situa˛ii, cunosc o accelerare a ritmului
de melc, ea se face prin m„suri administrative, Ón dauna drepturilor procesuale, pentru c„ nu s-a reformat
sistemul;
• executarea hot„r‚rilor este Ón continuare cople∫it„ de interese str„ine actului de justi˛ie;
• dezideratul ca actul de justi˛ie s„ fie nu numai drept, corect, legal, ci ∫i conving„tor pentru p„r˛i, nu
este nici m„car formulat. Sistemul persevereaz„ Ón ermetism, caracter scolastic, indiferen˛„ fa˛„ de propria-i
imagine public„. Contrar dezideratului credibilit„˛ii inerente respectului civic fa˛„ de autoritatea judec„toreasc„,
doamna ministru Monica Luisa Macovei a Óntre˛inut def„imarea ∫i discreditarea acestei puteri a statului.
Œn pofida num„rului mare de speciali∫ti din schema Ministerului Justi˛iei, a cheltuit sume uria∫e pentru
audit ∫i expertize. Singurul rezultat este cointeresarea fa˛„ de politica personal„ a ministrului a c‚torva
organiza˛ii neguvernamentale ∫i retribuirea c‚torva arhitec˛i de imagine Ón presa str„in„. Dar cheltuielile
bugetare nu se reg„sesc Ón niciun rezultat c‚t de c‚t concludent Ón politica legislativ„ sau Ón strategia
reformei.
Chiar dac„ exper˛ii scump pl„ti˛i din banii contribuabililor, pentru a propune solu˛ii, ar fi prezentat totu∫i
idei reformatoare, efortul lor ar fi fost neavenit, deoarece doamna ministru Macovei avea alte preocup„ri dec‚t
reforma real„ a justi˛iei. Œn consens cu alte tendin˛e ale politicii rom‚ne∫ti din aceast„ perioad„, domnia sa a
urm„rit aservirea politic„ a autorit„˛ii judec„tore∫ti, prin subminarea metodic„ a credibilit„˛ii acesteia.
Minciuna a stat cu ministrul justi˛iei la mas„. A fost min˛it„ presa, a fost min˛it„ popula˛ia, a fost min˛it
Parlamentul, a fost min˛it Guvernul, a fost min˛it Consiliul Europei. Pe l‚ng„ minciun„, dezinform„ri, adev„ruri
ascunse, principala tr„s„tur„ de stil a ministeriatului Macovei o constituie promovarea ∫i Óntre˛inerea cu
obstina˛ie a rela˛iilor conflictuale: cu C.S.M., cu Parlamentul, cu instan˛ele, cu Asocia˛ia Magistra˛ilor din
Rom‚nia, cu genera˛iile de judec„tori, iar Ón ultima perioad„, f„˛i∫ ∫i cu Guvernul.
Minciuna preferat„ — culpabilizarea C.S.M., declara doamna Macovei Óntr-o emisiune televizat„ din
noiembrie 2006 despre C.S.M.: îAu o ˛int„: Vor s„ nu schimbe nimic!“. Dar ce schimbare a propus Ministerul
Justi˛iei Consiliului Superior al Magistraturii, Ón afara r„fuielilor personale? Niciuna, pentru c„ s-a derobat, de la
bun Ónceput, de misiunea Ónf„ptuirii reformei.
Este normal s„ ne Óntreb„m: iube∫te doamna ministru Macovei dreptatea? Iube∫te, pe c‚t declar„,
corectitudinea?
R„spunsul Ól afl„m fie ∫i numai Ón dou„ episoade: procesul casei na˛ionalizate subdob‚ndite de p„rin˛ii
domniei sale ∫i dispari˛ia din ˛ar„ a lui Omar Hayssam, cu concursul structurilor de care r„spundea direct:
penitenciarele (cabinetul medical) ∫i Parchetul.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Textul prezentei mo˛iuni insereaz„ Ón introducerea sa declara˛ii publice ale doamnei ministru Macovei.
Vom Óncheia tot cu o declara˛ie, f„cut„ recent, Ón ziua de 17 ianuarie 2007, Ón care anun˛„ doamna ministru
Macovei perspectiva final„ a Ónvestiturii sale: îŒn doi ani, justi˛ia va sta mai prost dec‚t p‚n„ Ón prezent.“
Parlamentul Rom‚niei ∫i Guvernul Rom‚niei nu pot accepta o asemenea ˛int„, un asemenea program.
Domnule pre∫edinte al Senatului Rom‚niei, doamnelor ∫i domnilor senatori,
Av‚nd Ón vedere motiva˛ia expus„ care demonstreaz„ caren˛ele grave din activitatea ministrului justi˛iei
Monica Macovei, ca ∫i disfunc˛ionalit„˛ile din sistemul justi˛iei imputabile acesteia, privind:
1. nepromovarea sau promovarea cu Ónt‚rziere a unor acte normative care trebuiau elaborate Ón
vederea Óndeplinirii angajamentelor asumate de Rom‚nia cu ocazia Óncheierii Tratatului de aderare la Uniunea
European„;
2. am‚narea nejustificat„ a reform„rii legislative a sistemului judiciar privind Codul de procedur„ civil„,
Codul de procedur„ penal„, Codul comercial, activit„˛ile de loby etc.;
3. am‚narea succesiv„, respectiv blocarea intr„rii Ón vigoare a Codului penal, adoptat Ónc„ Ón anul
2004, p‚n„ la sf‚r∫itul anului 2008, de∫i capitole importante reprezentau angajamente ale statului rom‚n
negociate Ón cadrul capitolului 24 — justi˛ie ∫i afaceri interne — prin aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„;
4. dezinteresul v„dit fa˛„ de finalizarea lucr„rilor de investi˛ii la diferite instan˛e, parchete, penitenciare
∫i alte institu˛ii, precum ∫i fa˛„ de dotarea corespunz„toare a acestora;
5. declan∫area ∫i sus˛inerea unor conflicte sau tensiuni Ón rela˛iile cu C.S.M., Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, Curtea Constitu˛ional„ sau Asocia˛ia Magistra˛ilor, de natur„ a afecta grav buna func˛ionare a
acestora, pozi˛ia lor constitu˛ional„ ∫i credibilitatea Ón societate sau Ón fa˛a cet„˛enilor;
6. Ónc„lcarea repetat„ a independen˛ei judec„torilor ∫i procurorilor prin declara˛ii cu rol de indica˛ii,
referitor la anchetele penale Ón curs;
7. favorizarea, prin incompeten˛„ ∫i superficialitate, a punerii Ón libertate ∫i a sustragerii de la
r„spunderea penal„ a inculpatului Ommar Haysam, precum ∫i avizarea favorabil„ a gra˛ierii unor trafican˛i de
droguri condamna˛i la pedepse privative de libertate de peste 10 ani Ónchisoare, de c„tre Pre∫edintele
Rom‚niei, prin contestarea deciziei instan˛elor de judecat„;
8. atacarea constant„ a Parlamentului ∫i discreditarea activit„˛ii legislative desf„∫urate at‚t Ón ˛ar„, c‚t
∫i Ón str„in„tate;
9. ignorarea repetat„ a Óndatoririi de a participa ∫i sus˛ine, Ón comisii ∫i Ón plenul Senatului Rom‚niei,
ini˛iativele promovate.
Senatorii semnatari ai prezentei mo˛iuni simple, formulat„ Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 153—157
din Regulamentul Senatului, solicit„m Guvernului:
1. promovarea urgent„ a proiectelor de lege necesare procesului de integrare a Rom‚niei Ón Uniunea
European„;
2. promovarea proiectului de lege asumat dup„ Ónt‚lnirea cu Pre∫edintele Rom‚niei privind numirea
procurorului general, precum ∫i a ∫efului DNA, la propunerea C.S.M. ∫i nu a ministrului justi˛iei, care s„
asigure depolitizarea Ministerului Public ∫i independen˛a procurorilor;
3. demiterea ministrului justi˛iei, Monica Macovei.
Aceast„ mo˛iune simpl„ a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 13 februarie 2007, cu respectarea
prevederilor art. 67 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 157 alin. (1) din Regulamentul Senatului.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 13 februarie 2007.
Nr. 1.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 116/15.II.2007

DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general-maior cu dou„ stele
din Ministerul Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — La data de 20 februarie 2007, domnul general-maior
cu dou„ stele Vu˛„ Radu Marin trece Ón rezerv„.
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TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
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Bucure∫ti, 13 februarie 2007.
Nr. 98.

in

fo

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

at

ex

cl

us

iv

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Comandor

D

es

tin

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A ∫i ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru contribu˛ia deosebit„ avut„ Ón
procesul de preg„tire a Rom‚niei pentru aderarea la Uniunea European„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Comandor domnului Enzo Moavero-Milanesi, judec„tor la Tribunalul de prim„
instan˛„ al Uniunii Europene, de la Luxemburg.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 13 februarie 2007.
Nr. 99.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 61
din 18 ianuarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. II alin. (1) ∫i (3)
din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul ale∫ilor locali
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Astfel, precizeaz„ c„ dispozi˛iile art. II
alin. (1) din Legea nr. 249/2006 instituie obliga˛ia ale∫ilor
locali de a-∫i declara apartenen˛a politic„, Ón termen de
45 de zile de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, a legii, îiar, Ón ipoteza Ón care persoana care are
statutul de ales local declar„ c„ nu mai face parte din
partidul pe a c„rui list„ a fost ales, la aceea∫i dat„ devin
aplicabile dispozi˛iile art. 9 alin. (2) lit. h1)“, adic„ Óncetarea
de drept a mandatului, constatat„ prin hot„r‚rea consiliului
local sau a consiliului jude˛ean, dup„ caz. A∫adar,
îÓncetarea, de drept, a calit„˛ii de ales local este corelat„
cu obliga˛ia de declarare a apartenen˛ei politice, astfel c„
sus˛inerea potrivit c„reia cel Ón cauz„ este supus rigorilor
legii — dispozi˛iile art. 9 alin. (2) lit. h 1 ) — pentru o
conduit„ manifestat„ anterior intr„rii Ón vigoare a legii nu
poate fi re˛inut„, dispozi˛iile ce instituie obliga˛ia declar„rii
apartenen˛ei politice fiind Ón vigoare“. Mai men˛ioneaz„ c„
îpoate redactarea dispozi˛iilor legale criticate este deficitar„,
dar, Ón niciun caz, nu se poate sus˛ine c„ acestea Óncalc„
principiul neretroactivit„˛ii legii instituit de dispozi˛iile art. 15
alin. (2) din Constitu˛ie“.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile art. II
alin. (3) din Legea nr. 249/2006 sunt constitu˛ionale. Astfel,
îfaptul c„ dispozi˛iile supuse controlului de constitu˛ionalitate
stabilesc ca dat„ de intrare Ón vigoare a dispozi˛iilor din
Legea nr. 393/2004, referitoare la Óncetarea de drept a
mandatului de consilier jude˛ean sau local, de primar ∫i
viceprimar, data depunerii declara˛iei de apartenen˛„ politic„
nu contravine principiului neretroactivit„˛ii legii, cu excep˛ia
legii penale sau contraven˛ionale mai favorabile“. Se
apreciaz„ c„ prevederile legale criticate dispun pentru viitor
∫i nu sunt aplicabile situa˛iilor anterioare intr„rii Ón vigoare a
Legii nr. 249/2006.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor îart. II alin. (3) din Legea nr. 249/2006 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul ale∫ilor locali“, excep˛ie invocat„ din oficiu de
Tribunalul Mehedin˛i — Sec˛ia comercial„, contencios
administrativ ∫i fiscal Ón Dosarul nr. 8.221/CAF/2006.
Dezbaterile au avut loc Ón ∫edin˛a public„ din
11 ianuarie 2007 ∫i au fost consemnate Ón Óncheierea de la
acea dat„, iar Ón urma deliber„rilor Curtea a dispus
am‚narea pronun˛„rii pentru data de 18 ianuarie 2007.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

ite

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

tu

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Claudia-Margareta Krupenschi
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 22 august 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 8.221/CAF/2006, Tribunalul Mehedin˛i — Sec˛ia
comercial„, contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor îart. II alin. (3) din Legea nr. 249/2006 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul ale∫ilor locali“, excep˛ie ridicat„ din oficiu de c„tre
aceast„ instan˛„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate instan˛a
de judecat„ sus˛ine c„ textul de lege criticat este
neconstitu˛ional prin raportare la prevederile art. 15 alin. (2)
din Legea fundamental„, privind principiul neretroactivit„˛ii
legii civile. Astfel, se arat„ c„ prin Legea nr. 249/2006 s-a
introdus o nou„ cauz„ de Óncetare de drept a mandatului
de consilier local, respectiv pierderea calit„˛ii de membru al
partidului politic sau al organiza˛iei minorit„˛ilor na˛ionale pe
a c„rei list„ a fost ales [art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea
nr. 393/2004], iar din redactarea art. II alin. (3) din lege
rezult„ c„ cel Ón cauz„ urmeaz„ s„ fie supus rigorii
dispozi˛iilor art. 9 alin. (2) lit. h 1 ), îpentru o conduit„
manifestat„ anterior intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 249/2006“.
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.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor, concluziile
procurorului ∫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 ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. II alin. (3) din Legea nr. 249/2006 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 393/2004 privind
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neretroactivit„˛ii, consacrat de art. 15 alin. (2). A∫a cum Ón
mod Óntemeiat sus˛ine instan˛a de judecat„ care a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu solu˛ionarea prezentei excep˛ii de
neconstitu˛ionalitate, prin Legea nr. 249/2006 este introdus„
o nou„ cauz„ de Óncetare de drept a mandatului de
consilier local sau de consilier jude˛ean, viceprimar ori
primar, respectiv pierderea calit„˛ii de membru al partidului
politic sau al organiza˛iei minorit„˛ilor na˛ionale pe a c„rei
list„ a fost ales, iar cei Ón cauz„ sunt supu∫i noilor
reglement„ri îpentru o conduit„ manifestat„ anterior intr„rii
Ón vigoare a Legii nr. 249/2006“. Astfel, art. I pct. 3, 4 ∫i 6
din Legea nr. 249/2006 completeaz„ dispozi˛iile art. 9,
respectiv art. 15 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul ale∫ilor locali, Ón sensul introducerii — prin lit. h1)
la alin. (2) ∫i alin. (21) la art. 9, respectiv prin lit. g1) la
art. 15 alin. (2), — a unui nou caz privind Óncetarea, de
drept, Ónainte de expirarea duratei normale a mandatului, a
calit„˛ii de consilier local sau de consilier jude˛ean,
viceprimar ori primar, ∫i anume aceea a pierderii calit„˛ii de
membru al partidului politic sau al organiza˛iei minorit„˛ilor
na˛ionale pe a c„rei list„ a fost ales. Dispozi˛iile art. II
alin. (3) din Legea nr. 249/2006, av‚nd caracter tranzitoriu,
dispun cu privire la intrarea Ón vigoare a noilor prevederi
introduse, condi˛ion‚nd acest moment de data depunerii
declara˛iei de apartenen˛„ politic„ prev„zute la alin. (1) al
aceluia∫i articol, respectiv Óntr-un termen de 45 de zile de
la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a
Legii nr. 249/2006.
Curtea constat„ c„, astfel redactat, art. II alin. (3) din
legea criticat„ nu corespunde exigen˛elor principiului
constitu˛ional al neretroactivit„˛ii legii. Aceasta deoarece, Ón
lipsa oric„rei men˛iuni cu privire la momentul Ón care alesul
local ∫i-a pierdut calitatea de membru al partidului politic
sau al organiza˛iei minorit„˛ilor na˛ionale pe a c„rei list„ a
fost ales, legea este susceptibil„ a fi aplicat„ retroactiv,
respectiv asupra celor care, anterior intr„rii Ón vigoare a
Legii nr. 249/2006, ∫i-au pierdut aceast„ calitate. Nu se
poate pretinde unui subiect de drept s„ r„spund„ pentru o
conduit„ anterioar„ intr„rii Ón vigoare a unei legi care
reglementeaz„ sau modific„, pentru viitor, aceast„ conduit„.
Subiectul de drept nu putea s„ prevad„ con˛inutul noilor
reglement„ri Ón domeniu adoptate de legiuitor, iar
comportamentul s„u este unul normal dac„ se desf„∫oar„
Ón cadrul ordinii de drept atunci Ón vigoare. Œn condi˛iile Ón
care legea Ó∫i propune s„ modifice statutul dob‚ndit la data
Ónceperii mandatului, prin instituirea unui caz nou de
Óncetare a acestuia, legea devine retroactiv„. Art. 15 alin. (2)
din Constitu˛ie consacr„ principiul neretroactivit„˛ii legii, Ón
sensul c„ o lege odat„ adoptat„ de Parlament va putea
produce efecte juridice numai pentru viitor. A∫adar, este
neconstitu˛ional, Ón sensul Ónc„lc„rii art. 15 alin. (2) din
Legea fundamental„, ca printr-o norm„ legal„ s„ fie
sanc˛ionat un comportament manifestat anterior intr„rii Ón
vigoare a acelei norme.
III. Curtea constat„, de asemenea, c„ art. II alin. (1) din
Legea nr. 249/2006, potrivit c„ruia îŒn termen de 45 de zile de
la publicarea prezentei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, ale∫ii locali care intr„ sub inciden˛a art. 9 alin. (2)
lit. h1), alin. (21) ∫i art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004
privind Statutul ale∫ilor locali sunt obliga˛i, sub sanc˛iunea
Óncet„rii mandatului, s„ Ó∫i declare apartenen˛a politic„, prin
declara˛ie scris„, pe propria r„spundere, depus„ la secretarul
unit„˛ii administrativ-teritoriale“, con˛ine prevederi de care, Ón
mod necesar ∫i evident, nu poate fi disociat textul de lege
criticat Ón sesizare, respectiv art. II alin. (3).
Œn consecin˛„, pentru considerentele anterior expuse ∫i
Ón temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind
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Statutul ale∫ilor locali, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, av‚nd
urm„torul cuprins: “Dispozi˛iile art. 9 alin. (2) lit. h1), alin. (21)
∫i ale art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 intr„ Ón
vigoare la data depunerii declara˛iei prev„zute la alin. (1).“
Potrivit art. 9 alin. (2) lit. h1) ∫i art. 9 alin. (21) din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale∫ilor locali, la care
textul de lege criticat face trimitere, calitatea de consilier
local sau de consilier jude˛ean, precum ∫i calitatea de
viceprimar Ónceteaz„, de drept, Ónainte de expirarea duratei
normale a mandatului, ca urmare a pierderii calit„˛ii de
membru al partidului politic sau al organiza˛iei minorit„˛ilor
na˛ionale pe a c„rei list„ ace∫tia au fost ale∫i. De
asemenea, potrivit art. 15 alin. (2) lit. g1) din aceea∫i lege,
calitatea de primar Ónceteaz„, de drept, Ónainte de
expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a
pierderii, prin demisie, a calit„˛ii de membru al partidului
politic sau al organiza˛iei minorit„˛ilor na˛ionale pe a c„rei
list„ a fost ales.
Art. II alin. (3) din legea criticat„ face, de asemenea,
trimitere la alin. (1) al aceluia∫i articol, care prevede c„: îŒn
termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ale∫ii locali care intr„
sub inciden˛a art. 9 alin. (2) lit. h1), alin. (21) ∫i art. 15 alin. (2)
lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale∫ilor locali
sunt obliga˛i, sub sanc˛iunea Óncet„rii mandatului, s„ Ó∫i declare
apartenen˛a politic„, prin declara˛ie scris„, pe propria
r„spundere, depus„ la secretarul unit„˛ii administrativteritoriale.“
Textul constitu˛ional invocat de Tribunalul Mehedin˛i —
Sec˛ia comercial„, contencios administrativ ∫i fiscal, ca fiind
Ónc„lcat, este art. 15 alin. (2), potrivit c„ruia îLegea dispune
numai pentru viitor, cu excep˛ia legii penale sau
contraven˛ionale mai favorabile“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea constat„ c„ aceasta este Óntemeiat„ ∫i urmeaz„ s„
fie admis„ pentru urm„toarele considerente:
I. Un prim aspect de neconstitu˛ionalitate const„ Ón
contradic˛ia dintre textul de lege criticat ∫i dispozi˛iile
art. 78 din Constitu˛ie. Art. 78 prevede c„ îLegea se public„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei ∫i intr„ Ón vigoare la 3 zile de la
data public„rii sau la o dat„ ulterioar„ prev„zut„ Ón textul ei“.
Or, contrar acestor prevederi, art. II alin. (3) din Legea
nr. 249/2006 precizeaz„ Ón mod expres c„ îdispozi˛iile art. 9
alin. (2) lit. h1), alin. (21) ∫i ale art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea
nr. 393/2004 intr„ Ón vigoare la data depunerii declara˛iei
prev„zute la alin. (1)“. Alin. (1) men˛ionat stabile∫te c„ ale∫ii
locali care intr„ sub inciden˛a prevederilor enun˛ate au
obliga˛ia, sub sanc˛iunea Óncet„rii mandatului, s„ Ó∫i declare
apartenen˛a politic„ Ón termen de 45 de zile de la
publicarea legii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Rezult„, a∫adar, c„ dispozi˛iile legii se aplic„ Ónainte de
intrarea sa Ón vigoare, care, Óns„, potrivit art. 78 din
Constitu˛ie, nu poate fi dec‚t la 3 zile de la publicare sau
la o dat„ ulterioar„ prev„zut„ Ón textul ei. Mai mult dec‚t
at‚t, Óntruc‚t dispozi˛iile art. II alin. (3) din Legea
nr. 249/2006 raporteaz„ intrarea lor Ón vigoare la momentul
depunerii declara˛iei de apartenen˛„ politic„ [care, potrivit
art. II alin. (1), trebuie s„ fie depus„ Ón termenul de 45 de zile
de la publicarea legii], rezult„ c„ intrarea lor Ón vigoare are
loc la date diferite, Ón func˛ie de momentul depunerii
declara˛iei privind apartenen˛a alesului local la un anumit
partid politic, ∫i nu la o dat„ fix„, general„ pentru to˛i
destinatarii legii ∫i care nu poate fi dec‚t aceea a intr„rii ei
Ón vigoare, potrivit art. 78 din Constitu˛ie.
II. Curtea constat„ c„ dispozi˛iile art. II alin. (3) din
Legea nr. 249/2006 Óncalc„ principiul constitu˛ional al
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organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, aceasta
constat„ c„ ∫i dispozi˛iile art. II alin. (1) din Legea
nr. 249/2006 contravin art. 78 din Constitu˛ie.
IV. Potrivit competen˛ei sale, astfel cum este stabilit„
prin art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea îse
pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire
la care a fost sesizat„, f„r„ a putea modifica sau completa
prevederile supuse controlului“.
Cu toate acestea ∫i f„r„ a se erija Ón legislator pozitiv,
Curtea observ„ c„ dispozi˛iile legale examinate, prin modul
deficitar de redactare, nu corespund exigen˛elor de tehnic„
legislativ„ specifice normelor juridice. Or, referitor la aceste
cerin˛e, Curtea European„ a Drepturilor Omului s-a
pronun˛at Ón mod constant, statu‚nd c„ îo norm„ este
«previzibil„» numai atunci c‚nd este redactat„ cu suficient„

precizie, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ permit„ oric„rei persoane —
care, la nevoie, poate apela la consultan˛„ de
specialitate — s„ Ó∫i corecteze conduita“ (Cazul Rotaru
Ómpotriva Rom‚niei, 2000), iar î[... ] cet„˛eanul trebuie s„
dispun„ de informa˛ii suficiente asupra normelor juridice
aplicabile Óntr-un caz dat ∫i s„ fie capabil s„ prevad„,
Óntr-o m„sur„ rezonabil„, consecin˛ele care pot ap„rea
dintr-un act determinat. Pe scurt, legea trebuie s„ fie, Ón
acela∫i timp, accesibil„ ∫i previzibil„“ (Cazul Sunday Times
Ómpotriva Regatului Unit, 1979).
Œn cazul de fa˛„, Curtea constat„ c„ textele legale
examinate nu Óndeplinesc cele patru criterii de claritate,
precizie, previzibilitate ∫i predictibilitate pentru ca subiectul
de drept vizat s„ Ó∫i poat„ conforma conduita, astfel Ónc‚t
s„ evite consecin˛ele nerespect„rii lor.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (1) ∫i (4) din Constitu˛ie,
precum ∫i al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), al art. 29 ∫i al art. 31 din Legea nr. 47/1992,
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Admite excep˛ia de neconstitu˛ionalitate invocat„ din oficiu de Tribunalul Mehedin˛i — Sec˛ia comercial„,
contencios administrativ ∫i fiscal Ón Dosarul nr. 8.221/CAF/2006 ∫i constat„ c„ dispozi˛iile art. II alin. (1) ∫i (3) din Legea
nr. 249/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale∫ilor locali sunt neconstitu˛ionale.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Decizia se comunic„ celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernului.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 18 ianuarie 2007.
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PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
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prof. univ. dr. IOAN VIDA
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ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind unele m„suri pentru restructurarea ∫i/sau privatizarea unor societ„˛i
din portofoliul Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
ﬁin‚nd seama de necesitatea restructur„rii societ„˛ilor comerciale Ónainte de declan∫area procesului de privatizare,
de necesitatea identific„rii unor active care s„ fie v‚ndute Ón procesul de restructurare, Ómpreun„ cu asigurarea
continuit„˛ii unor locuri de munc„ ∫i, Ón final, ˛in‚nd cont de faptul c„ Ón calitate de ac˛ionar majoritar Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului va decide intrarea Ón lichidare voluntar„ a unor societ„˛i comerciale, este necesar„ g„sirea
de urgen˛„ a unor m„suri de protec˛ie social„ pentru salaria˛ii care vor fi disponibiliza˛i Ón urma acestor procese.
Caracterul de urgen˛„ al prezentei ordonan˛e de urgen˛„ rezult„ ∫i din faptul c„ societ„˛ile comerciale incluse pe
lista cuprins„ Ón anex„ asigur„ circa 20.000 de locuri de munc„, iar imediata aplicare a dispozi˛iilor Legii nr. 85/2006
privind procedura insolven˛ei, cu modific„rile ulterioare, poate genera probleme sociale majore. De asemenea, Ón
considera˛ia scopului social, este necesar„ precizarea c„ salaria˛ii disponibiliza˛i Ón urma aplic„rii Legii nr. 85/2006, cu
modific„rile ulterioare, nu vor beneficia de protec˛ie social„ pentru viitor, ci doar de satisfacerea crean˛elor salariale
acumulate p‚n„ la deschiderea procedurii. Prin adoptarea prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se dore∫te aplicarea m„surilor
cu caracter de protec˛ie social„ adoptate prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2006 privind protec˛ia social„
acordat„ persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructur„rii ∫i reorganiz„rii unor
societ„˛i na˛ionale, regii autonome, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a
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societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, Ón sensul acord„rii
sumelor compensatorii ∫i salaria˛ilor care vor fi disponibiliza˛i ca urmare a unor concedieri colective Ón cadrul procedurii de
lichidare voluntar„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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(3) Sumele rezultate din v‚nzarea activelor Ón procedura
de lichidare voluntar„ vor fi utilizate pentru stingerea
datoriilor societ„˛ii comerciale, Ón ordinea de priorit„˛i
prev„zut„ de art. 123 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolven˛ei, cu modific„rile ulterioare.
(4) Ordinea de stingere a crean˛elor va fi cea prev„zut„
la alin. (3) ∫i Ón situa˛ia v‚nz„rii activelor sau grupurilor de
active ∫i mijloace fixe, prin aplicarea unor programe de
restructurare.
Art. 4. — Aplicarea dispozi˛iilor Legii nr. 85/2006, cu
modific„rile ulterioare, pentru societ„˛ile comerciale
prev„zute Ón anex„ se suspend„ p‚n„ la transferul
dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor sau activelor
societ„˛ii, dar nu mai t‚rziu de 6 luni de la intrarea Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 5. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului
nr. 797/2000 privind strategia de privatizare a Societ„˛ii
Comerciale îRulmentul“ — S.A. Bra∫ov, inclus„ Ón
componenta îPrivatizarea a 50 de societ„˛i comerciale cu
capital majoritar de stat grupate Ón pachete“ din cadrul
PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat),
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 468
din 26 septembrie 2000, Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.128/2000 privind strategia de privatizare a Societ„˛ii
Comerciale îTerom“ — S.A. Ia∫i, inclus„ Ón componenta
îPrivatizarea a 50 de societ„˛i comerciale cu capital
majoritar de stat, grupate Ón pachete“, din cadrul PSAL
(Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 597 din
22 noiembrie 2000, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i
Ordonan˛a Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea
Societ„˛ii Comerciale îTractorul UTB“ — S.A. Bra∫ov,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 584
din 15 august 2003, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 498/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Art. 1. — (1) Œn termen de 6 luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumit„
Ón continuare AVAS, va efectua, dup„ caz, restructurarea,
privatizarea ∫i/sau lichidarea voluntar„ la societ„˛ile
comerciale prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
(2) Œn situa˛ia Ón care AVAS nu decide direct
restructurarea total„, prin lichidare voluntar„, sau nu
realizeaz„ v‚nzarea de ac˛iuni ori active conform
programelor aprobate, se declan∫eaz„ procedura de
lichidare voluntar„ Ón cadrul termenului prev„zut la alin. (1).
Art. 2. — (1) Programele de restructurare/restructurare
total„ Óntocmite pentru aplicarea m„surilor prev„zute la
art. 1 vor fi aprobate de AVAS ∫i vor cuprinde elementele
obligatorii prev„zute Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 116/2006 privind protec˛ia social„ acordat„ persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare
a restructur„rii ∫i reorganiz„rii unor societ„˛i na˛ionale, regii
autonome, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu
capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale
∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale.
(2) Salaria˛ii disponibiliza˛i prin concedieri colective de la
societ„˛ile comerciale prev„zute Ón anex„ beneficiaz„ de
m„suri de protec˛ie social„ Ón condi˛iile prev„zute de
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2006.
Art. 3. — (1) Œn situa˛ia Ón care AVAS decide
declan∫area procedurii de lichidare voluntar„, adun„rile
generale ale ac˛ionarilor se vor Óntruni Ón termen de 5 zile
de la data solicit„rii AVAS.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 117 din Legea
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, convocarea va fi
publicat„ Óntr-un cotidian na˛ional de larg„ difuzare ∫i Ón
unul dintre ziarele de larg„ r„sp‚ndire din localitatea Ón
care se afl„ sediul societ„˛ii comerciale, cu cel pu˛in 3 zile
Ónainte de data Óntrunirii adun„rii generale a ac˛ionarilor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Cosmin Popescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 7 februarie 2007.
Nr. 3.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√

Nr.
crt.

Denumirea societ„˛ii

Localitatea

A. Lista societ„˛ilor comerciale din portofoliul AVAS

fiz
i

ce

îABROM“ — S.A.
îCIPROM“ — S.A.
îELECTROPUTERE“ — S.A.
îI.C.E.F.S.“ — S.A.
îUVCP“ — S.A.
îMENAROM“ — S.A.
îNICOLINA“ — S.A.
îNITROCONTROL“ — S.A.
îNITROEXPLOSIVES“ — S.A.
îNITROFERTILIZER“ — S.A.
îNITROSERVICE“ — S.A.
îNITROTRANS“ — S.A.
îRULMENTUL“ — S.A.
îTEROM“ — S.A.
îTRACTORUL-UTB“ — S.A.

or

Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Comercial„

el

Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea
Societatea

B‚rlad
Ploie∫ti
Craiova
S„vine∫ti
Turnu M„gurele
Gala˛i
Ia∫i
F„g„ra∫
F„g„ra∫
F„g„ra∫
F„g„ra∫
F„g„ra∫
Bra∫ov
Ia∫i
Bra∫ov
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Societatea Comercial„ îPETROTRANS“ — S.A.
Societatea Comercial„ îRADIOACTIV MINERAL M√GURELE“ — S.A.
Filiala S.C. îCARFIL“ — S.A.
Filiala S.C. îUZINA MECANIC√ CUGIR“ — S.A.
Filiala S.C. îICPSP“ — S.A.
Filiala S.C. îFABRICA DE ARME CUGIR“ — S.A.
Societatea Comercial„ îUZINA MECANIC√ OR√™TIE“ — S.A.
Societatea Comercial„ î™ANTIERUL NAVAL MANGALIA“ — S.A.
Societatea Comercial„ îCONSTRUCﬁII AERONAUTICE“ — S.A.
Societatea Comercial„ îTOP THERM“ — S.A.
Societatea Comercial„ îFORADEX“ — S.A.
Societatea Na˛ional„ îPLAFAR“ — S.A.
Societatea Comercial„ îROMAERO“ — S.A.

Ploie∫ti
M„gurele
Bra∫ov
Cugir
Bucure∫ti
Cugir
Or„∫tie
Mangalia
Ghimbav
Ghimbav
Bucure∫ti
Bucure∫ti
Bucure∫ti
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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B. Lista societ„˛ilor comerciale provenite din portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului

D

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru publicarea unui addendum la Memorandumul de finan˛are
privind Programul PHARE na˛ional pentru Rom‚nia 2001, a unui addendum
la Memorandumul de finan˛are privind Programul 2004 pentru sprijin comunitar
Ón domeniul securit„˛ii nucleare ∫i a unor addendumuri
la memorandumurile de finan˛are 2002, 2003, 2004
privind Programul PHARE de cooperare transfrontalier„
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ulterioare,
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ publicarea, pentru informare, a
urm„toarelor addendumuri la memorandumurile de

finan˛are semnate Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia
European„:

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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a) Addendumul la Memorandumul de finan˛are RO 0104
la RO 0109 privind Programul PHARE na˛ional pentru
Rom‚nia 2001, semnat la Bucure∫ti la 27 octombrie 2006,
prev„zut Ón anexa nr. 1;
b) Addendumul la Memorandumul de finan˛are privind
Programul 2004 pentru sprijin comunitar Ón domeniul
securit„˛ii nucleare, semnat la Bucure∫ti la 30 noiembrie
2006, prev„zut Ón anexa nr. 2;
c) Addendumul la Memorandumul de finan˛are
2002/000-625 privind Programul PHARE 2002 de cooperare
transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Bulgaria, semnat la
Bucure∫ti la 27 noiembrie 2006, prev„zut Ón anexa nr. 3;

d) Addendumul la Memorandumul de finan˛are
2003/005-702 privind Programul PHARE 2003 de cooperare
transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Ungaria, semnat la
Bucure∫ti la 27 noiembrie 2006, prev„zut Ón anexa nr. 4;
e) Addendumul la Memorandumul de finan˛are
2004/016-784 privind Programul PHARE 2004 de cooperare
transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Bulgaria, semnat la
Bucure∫ti la 27 noiembrie 2006, prev„zut Ón anexa nr. 5.
Art. 2. — Anexele nr. 1—5*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

ANEXA Nr. 1
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Bucure∫ti, 26 ianuarie 2007.
Nr. 120.
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ADDENDUM
la Memorandumul de finan˛are RO 0104 la RO 0109
privind Programul PHARE na˛ional pentru Rom‚nia 2001
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Œn cadrul asisten˛ei PHARE pentru Rom‚nia, prezentul addendum a fost Óncheiat pe baza
bugetului PHARE 2001 al Programului PHARE na˛ional pentru Rom‚nia.
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Memorandumul de finan˛are RO 0104 la RO 0109, semnat la 4 decembrie 2001 ∫i modificat
ulterior, cel mai recent, la 30 mai 2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
Perioada de plat„ a contractelor se extinde cu 12 luni, p‚n„ la 30 noiembrie 2007, pentru
urm„toarea subcomponent„ a programului:
— RO 0108.03.05 — Investi˛ii Ón coeziunea economic„ ∫i social„, subcomponenta 05
îInfrastructur„ de mici dimensiuni“.
ARTICOLUL 2

D

Toate celelalte prevederi ∫i condi˛ii ale Memorandumului de finan˛are RO 0104 la RO 0109
r„m‚n neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are RO 0104 la RO 0109 este redactat Ón
dou„ exemplare, Ón limba englez„.
ARTICOLUL 4
Intrarea Ón vigoare

Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are RO 0104 la RO 0109 va intra Ón vigoare
la data semn„rii de c„tre ambele p„r˛i.
Bucure∫ti, 27 octombrie 2006.
Pentru beneficiar,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministru
Ministerul Finan˛elor Publice

Pentru Comunitatea European„,
Jonathan Scheele,
∫eful Delega˛iei CE
Delega˛ia Comisiei Europene Ón Rom‚nia

*) Traducere.
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

ADDENDUM
la Memorandumul de finan˛are PHARE 2004 privind Programul orizontal 2004
pentru sprijin comunitar Ón domeniul securit„˛ii nucleare pentru Rom‚nia
Œn cadrul asisten˛ei PHARE pentru Rom‚nia, prezentul addendum a fost Óncheiat pe baza
bugetului Programului orizontal 2004 pentru sprijin comunitar Ón domeniul securit„˛ii nucleare
pentru Rom‚nia.
ARTICOLUL 1
Natura ∫i obiectul

fiz
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Memorandumul de finan˛are 2004/016-815.02, semnat la 21 decembrie 2004, se modific„
dup„ cum urmeaz„:
Proiectul 2004/016-815.02.04 îProiectarea ∫i evaluarea securit„˛ii depozitului de suprafa˛„ din
Rom‚nia pentru de∫euri slab ∫i mediu radioactive de via˛„ scurt„, provenite de la Cernavod„“ a
fost Ónlocuit prin proiectul îSprijinirea ANDRAD pentru extinderea ∫i accelerarea dezvolt„rii noului
depozit na˛ional definitiv de de∫euri radioactive slab ∫i mediu active“.
Perioada de contractare pentru acest nou proiect se extinde cu 12 luni, p‚n„ la
30 noiembrie 2007.
Perioada de execu˛ie a contractelor pentru acest nou proiect se extinde cu 12 luni, p‚n„ la
30 noiembrie 2008.
ARTICOLUL 2
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or

Obliga˛iile Comunit„˛ii
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Contribu˛ia financiar„ a Comunit„˛ii a r„mas fixat„ la maximum 1.959 milioane euro.
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Toate celelalte prevederi ∫i condi˛ii ale Memorandumului de finan˛are 2004/016-815.02 r„m‚n
neschimbate.
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Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are 2004/016-815.02 este Óntocmit Ón dou„
exemplare, Ón limba englez„.
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Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are 2004/016-815.02 va intra Ón vigoare la
data semn„rii de c„tre ambele p„r˛i.
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Bucure∫ti, 30 noiembrie 2006.
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Pentru beneficiar,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministru
Ministerul Finan˛elor Publice
Inclus:
Anexa C: Prevederi speciale, revizuit„

Pentru Comunitatea European„,
Donato Chiarini,
∫eful Delega˛iei CE
Delega˛ia Comisiei Europene Ón Rom‚nia
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ANEXA C
PREVEDERI SPECIALE

...................................................................................................................................................................
016-815.02.04 Sprijinirea ANDRAD pentru extinderea ∫i accelerarea dezvolt„rii noului depozit
na˛ional definitiv de de∫euri radioactive slab ∫i mediu active
Planul nuclear na˛ional aprobat de Guvernul Rom‚niei Ón 2002 prevedea ini˛ial ca depozitul
de suprafa˛„ pentru de∫eurile radioactive de via˛„ scurt„, generate Ón timpul func˛ion„rii centralei
nuclearoelectrice de la Cernavod„, s„ devin„ opera˛ional p‚n„ Ón anul 2010. Prin Strategia
na˛ional„ pentru gospod„rirea combustibilului nuclear uzat ∫i a de∫eurilor radioactive, elaborat„ Ón
anul 2004 ca parte a Planului nuclear na˛ional, termenul de punere Ón func˛iune a depozitului de
de∫euri radioactive a fost actualizat pentru anul 2014. Amplasamentul Saligny, care este localizat
l‚ng„ centrala nuclearoelectric„ Cernavod„, a fost selectat pentru a g„zdui depozitul datorit„
faptului c„, prin considerarea caracteristicilor terenului, a formei ∫i con˛inutului de∫eurilor, Ón
condi˛iile unui proiect de execu˛ie de calitate corespunz„toare, se poate asigura securitatea
radiologic„ pe termen lung a depozitului definitiv, Ón conformitate cu cerin˛ele legale na˛ionale ∫i
interna˛ionale (standarde AIEA, precum ∫i ghiduri interna˛ionale).
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

15

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 116/15.II.2007
Obiectivul principal al proiectului este de a furniza sprijin Agen˛iei Na˛ionale pentru De∫euri
Radioactive (ANDRAD) Ón completarea documenta˛iei tehnice (Raportul de evaluare ini˛ial„ de
securitate, Raportul de analiz„ de impact de mediu etc.) Ón vederea autoriz„rii amplasamentului
Saligny, precum ∫i ini˛ierea preg„tirii documenta˛iei tehnice pentru ob˛inerea autoriza˛iei de
construc˛ie.
Organiza˛ia beneficiar„ a proiectului este ANDRAD.
...................................................................................................................................................................
ANEXA Nr. 3

ADDENDUM
la Memorandumul de finan˛are 2002/000-625 privind Programul PHARE 2002 de cooperare
transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Bulgaria
Œn cadrul asisten˛ei PHARE pentru Rom‚nia, prezentul addendum a fost Óncheiat pe baza
bugetului PHARE 2002 al Programului de cooperare transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Bulgaria.
ARTICOLUL 1
Natura ∫i obiectul
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Memorandumul de finan˛are 2002/000-625, semnat la 11 decembrie 2002, se modific„ dup„
cum urmeaz„:
Perioada de efectuare a pl„˛ilor pentru componenta 2002/000-625.01.02 îPunct de trecere a
frontierei la Turnu M„gurele (Rom‚nia) — Nikopol (Bulgaria) — Construc˛ia infrastructurii punctului
de trecere a frontierei ∫i achizi˛ia echipamentului“ se extinde p‚n„ la data de 30 noiembrie 2007.
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Toate celelalte prevederi ∫i condi˛ii ale Memorandumului de finan˛are 2002/000-625 r„m‚n
neschimbate.
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Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are 2002/000-625 este redactat Ón dou„
exemplare, Ón limba englez„.
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Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are 2002/000-625 va intra Ón vigoare la data
semn„rii de c„tre ambele p„r˛i.
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Bucure∫ti, 27 noiembrie 2006.

Pentru Comunitatea European„,
Donato Chiarini,
∫eful Delega˛iei CE
Delega˛ia Comisiei Europene Ón Rom‚nia

es

tin

at

ex

cl

Pentru beneficiar,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministru
Ministerul Finan˛elor Publice

D

ANEXA Nr. 4

ADDENDUM
la Memorandumul de finan˛are 2003/005-702
privind Programul PHARE 2003 de cooperare transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Ungaria
Œn cadrul asisten˛ei PHARE pentru Rom‚nia, prezentul addendum a fost Óncheiat pe baza
bugetului PHARE 2003 al Programului de cooperare transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Ungaria.
ARTICOLUL 1
Natura ∫i obiectul

Memorandumul de finan˛are 2003/005-702, semnat la 2 decembrie 2003, se modific„ dup„
cum urmeaz„:
Perioada de execu˛ie a contractelor pentru componenta 2003/005-702.01 îCoridorul
rom‚no-maghiar de conservare a biodiversit„˛ii“ se extinde cu 12 luni, p‚n„ la data de
30 noiembrie 2007.
ARTICOLUL 2

Toate celelalte prevederi ∫i condi˛ii ale Memorandumului de finan˛are 2003/005-702 r„m‚n
neschimbate.
ARTICOLUL 3

Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are 2003/005-702 este redactat Ón dou„
exemplare, Ón limba englez„.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ARTICOLUL 4
Intrarea Ón vigoare

Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are 2003/005-702 va intra Ón vigoare la data
semn„rii de c„tre ambele p„r˛i.
Bucure∫ti, 27 noiembrie 2006.
Pentru beneficiar,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministru
Ministerul Finan˛elor Publice

Pentru Comunitatea European„,
Donato Chiarini,
∫eful Delega˛iei CE
Delega˛ia Comisiei Europene Ón Rom‚nia

ANEXA Nr. 5

ce

ADDENDUM
la Memorandumul de finan˛are 2004/016-784 privind Programul PHARE 2004
de cooperare transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Bulgaria

or
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Œn cadrul asisten˛ei PHARE pentru Rom‚nia, prezentul addendum a fost Óncheiat pe baza
bugetului PHARE 2004 al Programului de cooperare transfrontalier„ dintre Rom‚nia ∫i Bulgaria.
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ARTICOLUL 1
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Memorandumul de finan˛are 2004/016-784, semnat la 8 aprilie 2005, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
Perioada de execu˛ie a contractelor se extinde cu 7 luni, p‚n„ la data de 30 iunie 2009,
pentru urm„toarele componente:
— 2004/016-784.01.01 îŒmbun„t„˛irea traficului la punctul de trecere a frontierei Turnu
M„gurele—Nikopol, prin reabilitarea primar„ a drumului DJ 546, Óntre km 4+000—km 40+000“;
— 2004/016-784.01.02 îŒmbun„t„˛irea infrastructurii de coresponden˛„ Ón punctul de trecere a
frontierei Rast-Lom“.
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ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 3
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Toate celelalte prevederi ∫i condi˛ii ale Memorandumului de finan˛are 2004/016-784 r„m‚n
neschimbate.

ARTICOLUL 4
Intrarea Ón vigoare

D

es

tin

at

ex

Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are 2004/016-784 este redactat Ón dou„
exemplare, Ón limba englez„.

Prezentul addendum la Memorandumul de finan˛are 2004/016-784 va intra Ón vigoare la data
semn„rii de c„tre ambele p„r˛i.
Bucure∫ti, 27 noiembrie 2006.
Pentru beneficiar,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministru
Ministerul Finan˛elor Publice

Pentru Comunitatea European„,
Donato Chiarini,
∫eful Delega˛iei CE
Delega˛ia Comisiei Europene Ón Rom‚nia
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