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HOT√R¬RI

ALE

CAMEREI

DEPUTAﬁILOR

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Statului de func˛ii al serviciilor Camerei Deputa˛ilor pe anul 2007
Œn temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) lit. m) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile
ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.

Ón statul de func˛ii, Ón raport de necesit„˛i, secretarul
general al Camerei Deputa˛ilor poate aproba modific„ri Ón

el

structura de personal, precum ∫i trecerea unor posturi de

ce

Art. 2. — Œn limita num„rului maxim de posturi prev„zut

fiz
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Camerei Deputa˛ilor pe anul 2007, prev„zut Ón anex„.

Art. 3. — Activitatea secretariatului tehnic al fiec„rei
comisii este coordonat„ de un func˛ionar public
parlamentar, cu func˛ie de conducere, desemnat prin
examen de biroul fiec„rei comisii. Salarizarea acestor
func˛ionari publici parlamentari se face potrivit statului de
func˛ii.
Art. 4. — Anexa*) face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

or

Art. 1. — Se aprob„ Statul de func˛ii al serviciilor
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la un compartiment la altul.
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 20 februarie 2007, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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Bucure∫ti, 20 februarie 2007.
Nr. 5.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR
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*) Anexa se comunic„ celor interesa˛i.

HOT√R¬RE
privind Óncuviin˛area pornirii unei anchete parlamentare de c„tre Comisia
pentru cercetarea abuzurilor, corup˛iei ∫i pentru peti˛ii, Ón vederea cercet„rii legalit„˛ii retroced„rii
Castelului Bran ∫i a procedurii de scoatere la v‚nzare a acestuia
Œn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 59 pct. 14 ∫i art. 71 din
Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se Óncuviin˛eaz„ pornirea unei anchete
parlamentare de c„tre Comisia pentru cercetarea abuzurilor,
corup˛iei ∫i pentru peti˛ii, Ón vederea cercet„rii legalit„˛ii
retroced„rii Castelului Bran ∫i a procedurii de scoatere la
v‚nzare a acestuia, care s„ analizeze, Ón condi˛iile
prev„zute de Legea nr. 10/2001, legalitatea retroced„rii
bunului, validitatea testamentului, stabilirea calit„˛ii de
mo∫tenitor a persoanelor fa˛„ de care s-a f„cut

retrocedarea, condi˛iile Ón care s-au f„cut ofertele de
v‚nzare ∫i garantarea dreptului de preemp˛iune al statului.
Art. 2. — (1) Ancheta va fi efectuat„ de o subcomisie,
format„ din 5 membri, conform configura˛iei politice ini˛iale
a Camerei Deputa˛ilor, ∫i are un birou compus din:
pre∫edinte, vicepre∫edinte ∫i secretar. Subcomisia Ó∫i va
desf„∫ura activitatea Ón prezen˛a majorit„˛ii membrilor s„i.
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(4) Subcomisia de anchet„ Ó∫i Ónceteaz„ activitatea dup„
ce plenul Camerei Deputa˛ilor se pronun˛„ asupra raportului
supus dezbaterii.
Art. 9. — Œn scopul realiz„rii obiectivelor pentru care se
Óncuviin˛eaz„ pornirea anchetei, Secretariatul general va
asigura logistica necesar„, Ón conformitate cu prevederile
Regulamentului Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu
modific„rile ulterioare.
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(2) La cererea subcomisiei de anchet„, orice persoan„
care cunoa∫te fapte sau Ómprejur„ri Ón leg„tur„ cu situa˛iile
semnalate este obligat„ s„ le aduc„ la cuno∫tin˛„ sau s„
le Ónf„˛i∫eze. Institu˛iile sau autorit„˛ile cu atribu˛ii referitoare
la faptele Ónf„˛i∫ate sunt obligate, Ón condi˛iile legii, s„
r„spund„ la solicit„rile subcomisiei de anchet„ Ón termenul
stabilit de aceasta.

(3) Raportul subcomisiei de anchet„ se va supune
dezbaterii plenului Camerei Deputa˛ilor Óntr-o ∫edin˛„ special
afectat„ acestui scop.

an

Art. 7. — (1) Subcomisia de anchet„ poate invita pentru
audiere ∫i explica˛ii orice persoan„ care poate avea
cuno∫tin˛„ despre o fapt„ sau Ómprejurare de natur„ s„
serveasc„ la aflarea adev„rului Ón domeniul care formeaz„
obiectul activit„˛ii subcomisiei.

rs
o

Art. 6. — Œmpiedicarea, Ón orice fel, a subcomisiei de
anchet„ Ón Óndeplinirea atribu˛iilor sale se sanc˛ioneaz„
potrivit legii penale.

(2) Dup„ primirea raportului, Biroul permanent Ól va
pune la dispozi˛ia grupurilor parlamentare ∫i Ól va Ónainta
Comitetului liderilor grupurilor parlamentare, Ón vederea
Ónscrierii pe ordinea de zi.

pe

Art. 5. — Detaliile privind organizarea ∫i func˛ionarea
subcomisiei de anchet„ vor fi cuprinse Óntr-un regulament
propriu, elaborat ∫i prezentat Biroului permanent Ón termen
de 5 zile de la constituirea acesteia.

Art. 8. — (1) Constat„rile, concluziile ∫i propunerile
subcomisiei de anchet„ vor face obiectul unui raport final,
care va fi depus la Biroul permanent al Camerei
Deputa˛ilor Ón termen de 60 de zile de la data Ónfiin˛„rii
comisiei de c„tre Camera Deputa˛ilor.

a

Art. 4. — Convocarea ∫edin˛elor subcomisiei de anchet„
se face, cu cel pu˛in 24 de ore Ónainte de data stabilit„,
de c„tre pre∫edintele subcomisiei sau, Ón lipsa acestuia, de
vicepre∫edinte.

(4) Dispozi˛iile legale referitoare la invitarea, prezentarea
∫i ascultarea martorilor, precum ∫i cele privitoare la
prezentarea Ónscrisurilor sau efectuarea expertizelor se
aplic„ Ón mod corespunz„tor.

ite

Art. 3. — Œn condi˛iile Ón care unul dintre membrii
subcomisiei de anchet„ se afl„ Ón imposibilitatea de a
participa la lucr„ri, grupurile parlamentare vor desemna un
Ónlocuitor.

(3) Œn cazul Ón care este necesar„ prezen˛a unor exper˛i
pentru l„murirea unor fapte sau Ómprejur„ri Ón vederea
afl„rii adev„rului, subcomisia de anchet„ dispune
efectuarea de expertize.

tu

(2) Componen˛a nominal„ a subcomisiei de anchet„ ∫i
cea a biroului s„u sunt prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 20 februarie 2007, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

Bucure∫ti, 20 februarie 2007.
Nr. 6.

ANEX√
COMPONENﬁA NOMINAL√

a subcomisiei de anchet„ parlamentar„ pentru analiza legalit„˛ii retroced„rii Castelului Bran
∫i a procedurii de scoatere la v‚nzare a acestuia
1.
2.
3.
4.
5.

Puchianu Ioan Dumitru
Merce Ilie
Sire˛eanu Mihail
Uioreanu Horea Dorin
Becsek Garda Dezso Kalman

1. Pre∫edinte
2. Vicepre∫edinte
3. Secretar

Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul

parlamentar
parlamentar
parlamentar
parlamentar
parlamentar

al
al
al
al
al

P.D.
P.R.M.
P.S.D.
P.N.L.
U.D.M.R.

Componen˛a nominal„ a Biroului
Puchianu Ioan Dumitru
Merce Ilie
Sire˛eanu Mihail
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind contul de execu˛ie a bugetului Camerei Deputa˛ilor
pe anul 2004
Œn temeiul art. 64 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
precum ∫i al art. 31 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor,
republicat, cu modific„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ contul de execu˛ie a bugetului Camerei
Deputa˛ilor pe anul 2004, potrivit raportului explicativ ∫i anexelor*) nr. 1 ∫i 2
care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

or

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din
20 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.
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Bucure∫ti, 20 februarie 2007.
Nr. 7.
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HOT√R¬RE
privind contul de execu˛ie a bugetului Camerei Deputa˛ilor
pe anul 2005
Œn temeiul art. 64 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
precum ∫i al art. 31 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor,
republicat, cu modific„rile ulterioare,

D

4

Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ contul de execu˛ie a bugetului Camerei
Deputa˛ilor pe anul 2005, potrivit raportului explicativ ∫i anexelor*) nr. 1 ∫i 2
care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din
20 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU
Bucure∫ti, 20 februarie 2007.
Nr. 8.
*) Raportul explicativ ∫i anexele se comunic„ celor interesa˛i.
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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 53
din 16 ianuarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 28 alin. 2, 21 ∫i 3
din Codul de procedur„ civil„
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ prevederile legale
criticate sunt constitu˛ionale, a∫a cum a statuat ∫i Curtea
Constitu˛ional„ Ón jurispruden˛a sa.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale punctele
lor de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
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C U R T E A,

a

pe

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile
Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum este
re˛inut Ón Óncheierea de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale, Ól
constituie dispozi˛iile art. 28 alin. 2 ∫i 3 din Codul de
procedur„ civil„, introduse prin art. I pct. 6 din Legea
nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea
Codului de procedur„ civil„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005.
Ulterior sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale, prin art. I pct. 1
din Legea nr. 459/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Codului de procedur„ civil„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 994 din 13 decembrie 2006, s-a
introdus alin. 21 la art. 28 din Codul de procedur„ civil„.
Astfel, dispozi˛iile criticate din Codul de procedur„ civil„
au, Ón prezent, urm„torul cuprins:
îNu se pot recuza to˛i judec„torii unei instan˛e sau ai unei
sec˛ii a acesteia.
Cererile de recuzare a instan˛elor ierarhic superioare
formulate la instan˛a care solu˛ioneaz„ litigiul sunt inadmisibile.
Pentru acelea∫i motive de recuzare nu se poate formula o
nou„ cerere Ómpotriva aceluia∫i judec„tor.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ dispozi˛iile legale criticate
contravin prevederilor constitu˛ionale ale art. 21 alin. (3) ∫i
ale art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, referitoare
la dreptul la un proces echitabil.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
observ„ c„ asupra dispozi˛iilor legale criticate, raportate la
prevederile art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie ∫i ale art. 6
paragraful 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 28 alin. 2, 2 1 ∫i 3 din Codul de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Emil Balaure Ón
Dosarul nr. 2.923/45/2006 al Cur˛ii de Apel Ia∫i — Sec˛ia
civil„.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent refer„ asupra cererii depuse la dosar
de c„tre autorul excep˛iei prin care acesta solicit„
acordarea unui nou termen de judecat„, Óntruc‚t, printr-o
Óncheiere de ∫edin˛„ din 25 septembrie 2006, Tribunalul
Ia∫i l-a obligat s„ nu dep„∫easc„ limita teritorial„ a
jude˛ului Ia∫i dec‚t cu Óncuviin˛area organului judiciar care
efectueaz„ urm„rirea penal„ ori a instan˛ei de judecat„, Ón
cazul trimiterii inculpatului Ón judecat„.
Av‚nd cuv‚ntul asupra cererii de am‚nare, reprezentantul
Ministerului Public solicit„ respingerea acesteia.
Curtea, deliber‚nd Ón temeiul art. 14 din Legea
nr. 47/1992, coroborat cu art. 156 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„, apreciaz„ c„ nu se impune acordarea
unui nou termen de judecat„ ∫i respinge cererea de
am‚nare formulat„ de autorul excep˛iei.
Av‚nd cuv‚ntul asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
acesteia, ˛in‚nd cont de jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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—
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Ioana Marilena Chiorean

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 15 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.923/45/2006, Curtea de Apel Ia∫i — Sec˛ia
civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 ∫i 3 din
Codul de procedur„ civil„. Excep˛ia a fost ridicat„ de Emil
Balaure Óntr-un litigiu av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei
cereri de recuzare a tuturor judec„torilor Tribunalului Ia∫i.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate, prin eliminarea
posibilit„˛ii de a se recuza to˛i judec„torii unei instan˛e,
Óncalc„ dreptul la un proces echitabil.
Curtea de Apel Ia∫i — Sec˛ia civil„ ∫i-a exprimat opinia,
Ón sensul c„ dispozi˛iile legale criticate nu contravin
Constitu˛iei, Óntruc‚t legiuitorul poate reglementa cazurile Ón
care pot fi exercitate anumite drepturi procesuale.
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omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, s-a pronun˛at prin
Decizia nr. 691 din 17 octombrie 2006, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 907 din
8 noiembrie 2006, statu‚nd c„, prin reglement„rile cuprinse
Ón Codul de procedur„ civil„ referitoare la imposibilitatea
recuz„rii tuturor judec„torilor unei instan˛e sau unei sec˛ii a
acesteia, legiuitorul nu a Ón˛eles s„ limiteze accesul liber la
justi˛ie, ci s„ asigure un climat de ordine, indispensabil
exercit„rii Ón condi˛ii optime a acestui drept constitu˛ional.

Exercitarea unui drept de c„tre titularul s„u nu poate avea
loc dec‚t Óntr-un anumit cadru juridic, stabilit de legiuitor,
cu respectarea anumitor exigen˛e, de natur„ a preveni
eventualele abuzuri ∫i tergiversarea solu˛ion„rii cauzelor
deduse judec„˛ii.
Neintervenind elemente noi de natur„ a determina
reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale,
considerentele ∫i solu˛ia acestei decizii r„m‚n valabile ∫i Ón
prezenta cauz„.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

fiz
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 28 alin. 2, 21 ∫i 3 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Emil Balaure Ón Dosarul nr. 2.923/45/2006 al Cur˛ii de Apel Ia∫i — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 16 ianuarie 2007.
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i art. 3 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
de c„tre regimurile instaurate Ón Rom‚nia cu Óncepere de la 6 septembrie 1940
p‚n„ la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobat„ prin Legea nr. 189/2000

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 3 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de c„tre regimurile instaurate Ón Rom‚nia cu
Óncepere de la 6 septembrie 1940 p‚n„ la 6 martie 1945
din motive etnice, aprobat„ prin Legea nr. 189/2000, excep˛ie
ridicat„ de Vasilica B„canu Ón Dosarul nr. 4.240/2/2006 al
Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios
administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, asistat de
avocat Sorin Ionescu, cu Ómputernicire avoca˛ial„ la dosar,
lips„ fiind cealalt„ parte, fa˛„ de care procedura de citare
este legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul, avocatul autorului excep˛iei solicit„
admiterea acesteia, Óntruc‚t prevederile legale criticate
contravin principiului egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i
restr‚ng dreptul la mo∫tenire.
Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, Óntruc‚t, pe de o parte,
aceasta vizeaz„ aspecte ce ˛in de aplicarea legii, iar pe de

alt„ parte, prin Decizia nr. 558 din 25 octombrie 2005,
Curtea a respins excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
acelora∫i dispozi˛ii.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 14 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 4.240/2/2006, Curtea de Apel Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 1 ∫i 3 din Legea nr. 189/2000. Excep˛ia a
fost ridicat„ de Vasilica B„canu Óntr-un litigiu av‚nd ca
obiect solu˛ionarea unei ac˛iuni Ón contencios administrativ
Ómpotriva hot„r‚rii Casei de Pensii a Municipiului Bucure∫ti
de respingere a cererii de stabilire a calit„˛ii de beneficiar
al Legii nr. 189/2000.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prin textele legale criticate se Óncalc„
principiul egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii, prin limitarea
persoanelor care pot beneficia de drepturile recunoscute de
Legea nr. 189/2000 la so˛ul supravie˛uitor.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios
administrativ ∫i fiscal ∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„
dispozi˛iile legale criticate nu contravin Constitu˛iei, Óntruc‚t
nu limiteaz„ categoria persoanelor care pot beneficia de
prevederile Legii nr. 189/2000, ci sunt aplicabile tuturor
persoanelor care pot proba c„ au suferit persecu˛ii din
motive etnice.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile autorului excep˛iei, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, ale art. 1
alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate cu care a fost
sesizat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum
este re˛inut Ón Óncheierea de sesizare, Ól constituie
dispozi˛iile art. 1 ∫i 3 din Legea nr. 189/2000 privind
aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 105/1999 pentru
modificarea ∫i completarea Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurat„ cu Óncepere de la
6 martie 1945, precum ∫i celor deportate Ón str„in„tate ori
constituite Ón prizonieri, republicat, cu modific„rile ulterioare,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 553
din 8 noiembrie 2000.
Curtea observ„ c„, Ón realitate, Legea nr. 189/2000 are
articol unic, iar pct. 2 ∫i 3 ale acestui articol modific„ art. 1
∫i 3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 105/1999 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de c„tre
regimurile instaurate Ón Rom‚nia cu Óncepere de la
6 septembrie 1940 p‚n„ la 6 martie 1945 din motive
etnice, ordonan˛„ publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 426 din 31 august 1999.
A∫adar, obiect al excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól
constituie art. 1 ∫i 3 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 105/1999, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 189/2000.

ite

C U R T E A,

Dispozi˛iile art. 1 din ordonan˛„ au fost modificate prin
Legea nr. 586/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 808 din 7 noiembrie 2002, ∫i prin
Legea nr. 323/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 635 din 13 iulie 2004.
Dispozi˛iile art. 3 din ordonan˛„ au fost modificate prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 242/2000, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 620 din
30 noiembrie 2000.
Prin urmare, dispozi˛iile de lege criticate au urm„torul
con˛inut:
— Art. 1: îBeneficiaz„ de prevederile prezentei ordonan˛e
persoana, cet„˛ean rom‚n, care Ón perioada regimurilor
instaurate cu Óncepere de la 6 septembrie 1940 p‚n„ la
6 martie 1945 a avut de suferit persecu˛ii din motive etnice,
dup„ cum urmeaz„:
a) a fost deportat„ Ón ghetouri ∫i lag„re de concentrare din
str„in„tate;
b) a fost privat„ de libertate Ón locuri de deten˛ie sau Ón
lag„re de concentrare;
c) a fost refugiat„, expulzat„ sau str„mutat„ Ón alt„
localitate;
d) a f„cut parte din deta∫amentele de munc„ for˛at„;
e) a fost supravie˛uitoare a trenului mor˛ii;
f) este so˛ul sau so˛ia persoanei asasinate ori executate din
motive etnice sau Ón urma masacrelor Óndreptate Ómpotriva
popula˛iei minoritare, dac„ ulterior nu s-a rec„s„torit;
g) a fost evacuat„ din locuin˛a pe care o de˛inea.“;
— Art. 3: îSo˛ul supravie˛uitor al celui decedat, din
categoria persoanelor prev„zute la art. 1, va beneficia
Óncep‚nd cu data de Ónt‚i a lunii urm„toare celei Ón care a fost
depus„ cererea, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e, de o
indemniza˛ie lunar„ neimpozabil„, dac„ ulterior nu s-a
rec„s„torit.
Indemniza˛ia prev„zut„ la alin. (1) se acord„ Óncep‚nd cu
luna noiembrie 2000, Ón cuantum de 300.000 lei lunar.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ dispozi˛iile legale criticate
contravin prevederilor constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1)
referitoare la egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a legii.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„ din formularea acesteia reiese c„ autorul excep˛iei
este nemul˛umit de o omisiune de reglementare, solicit‚nd
Cur˛ii Constitu˛ionale completarea dispozi˛iilor legale
criticate.
Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea
Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii
actelor cu privire la care a fost sesizat„, f„r„ a le putea
modifica sau completa.
Ca atare, Curtea constat„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate, astfel cum a fost formulat„, este
inadmisibil„.

tu

Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ prevederile legale
criticate se aplic„ Ón mod egal tuturor celor afla˛i Ón ipoteza
normei legale, f„r„ nicio discriminare pe considerente
arbitrare.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale punctele
lor de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. 1 ∫i art. 3 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de c„tre regimurile instaurate Ón Rom‚nia cu
Óncepere de la 6 septembrie 1940 p‚n„ la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobat„ prin Legea nr. 189/2000, excep˛ie
ridicat„ de Vasilica B„canu Ón Dosarul nr. 4.240/2/2006 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios
administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 16 ianuarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea art. IV din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 1/2007
privind unele m„suri pentru organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor pentru Parlamentul European
∫i a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor pentru
Parlamentul European
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Potrivit Legii nr. 43/2003 privind finan˛area activit„˛ii partidelor politice ∫i a campaniilor electorale, p‚n„ la data de
31 decembrie 2006 inclusiv, subven˛iile de la bugetul de stat pentru partidele politice erau acordate prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului, iar controlul finan˛„rii partidelor politice ∫i a campaniilor electorale era realizat de
Curtea de Conturi.
Legea nr. 43/2003 a fost abrogat„ pe data de 1 ianuarie 2007 prin Legea nr. 334/2006 privind finan˛area
activit„˛ii partidelor politice ∫i a campaniilor electorale. Noua lege prevedea faptul c„, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie
2007, subven˛iile de la bugetul de stat pentru partidele politice se acord„ de la bugetul de stat, prin bugetul Autorit„˛ii
Electorale Permanente, Ón atribu˛iile c„reia intrau ∫i cele referitoare la controlul finan˛„rii partidelor politice ∫i a campaniilor
electorale.
Prin art. IV din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 1/2007 privind unele m„suri pentru organizarea ∫i
desf„∫urarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 97 din
8 februarie 2007, termenul de 1 ianuarie 2007 prev„zut pentru acordarea subven˛iilor prin bugetul Autorit„˛ii Electorale
Permanente ∫i pentru realizarea controlului finan˛„rii partidelor politice ∫i a campaniilor electorale a fost modificat pentru
data de 1 iulie 2007, consecin˛ele fiind urm„toarele:
a) acordarea subven˛iilor revine Ón competen˛a Secretariatului General al Guvernului, care nu are Óns„ alocate
fonduri Ón buget;
b) Autoritatea Electoral„ Permanent„ are alocate fonduri Ón bugetul pe anul 2007, Óns„ nu are competen˛a
acord„rii subven˛iilor.
Trebuie men˛ionat faptul c„ abrogarea Legii nr. 43/2003 ∫i-a produs efectele pe data de 1 ianuarie 2007,
nemaiput‚nd fi aplicate dispozi˛iile acesteia ulterior, potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 1/2007.
Prin urmare, Ón acest moment sunt inaplicabile dispozi˛iile referitoare la acordarea subven˛iilor de la bugetul de
stat pentru partidele politice ∫i cele referitoare la exercitarea controlului finan˛„rii partidelor politice ∫i a campaniilor
electorale, ceea ce impune stabilirea, Ón regim de urgen˛„, a m„surilor necesare pentru reglementarea acestei situa˛ii.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

D

es

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Articolul IV din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 1/2007 privind unele m„suri pentru
organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor pentru Parlamentul
European, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îArt. IV. — (1) Articolul 53 din Legea nr. 334/2006
privind finan˛area activit„˛ii partidelor politice ∫i a
campaniilor electorale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, cu
modific„rile ulterioare, se abrog„.
(2) Dispozi˛iile Legii nr. 334/2006, cu modific„rile
ulterioare, referitoare la acordarea subven˛iilor de la bugetul
de stat, cuprinse Ón art. 14—19, se suspend„ p‚n„ la data
de 31 decembrie 2007 inclusiv.
(3) Œn anul 2007 partidele politice primesc subven˛ii de
la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului, potrivit urm„toarei metodologii:

1. Subven˛ia se vars„ lunar Ón contul fiec„rui partid
politic prin bugetul Secretariatului General al Guvernului ∫i
se reflect„ distinct Ón eviden˛a contabil„. Suma alocat„
anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din
veniturile prev„zute Ón bugetul de stat.
2. Partidele politice care la Ónceputul legislaturii au
reprezentan˛i Ón grupuri parlamentare, cel pu˛in Óntr-o
Camer„, primesc o subven˛ie de baz„. Totalul subven˛iilor
de baz„ reprezint„ o treime din subven˛iile bugetare
alocate partidelor politice.
3. Partidele politice reprezentate Ón Parlament primesc ∫i
o subven˛ie propor˛ional„ cu num„rul de mandate ob˛inute.
Suma cuvenit„ pentru un mandat se stabile∫te prin
Ómp„r˛irea restului de dou„ treimi din subven˛iile de la
bugetul de stat pentru partide politice la num„rul total al
parlamentarilor.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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(11) Dispozi˛iile alin. (3) ∫i (4) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i organiza˛iilor cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale.“
Art. II. — Alineatul (1) al articolului 9 2 din Legea
nr. 33/2007 privind organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor
pentru Parlamentul European, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:

ra

(5) Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice s„
introduc„, la propunerea ordonatorilor principali de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Secretariatului General
al Guvernului ∫i Autorit„˛ii Electorale Permanente.

(10) Hot„r‚rea pronun˛at„ de Curtea de Conturi, potrivit
alin. (8), poate fi atacat„ la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, Ón condi˛iile legii.

rs
o

(4) Fondurile alocate prin Legea bugetului de stat pe
anul 2007 nr. 486/2006, cu modific„rile ulterioare, pentru
finan˛area partidelor politice, cuprinse Ón bugetul Autorit„˛ii
Electorale Permanente, se transfer„ cu aceea∫i destina˛ie
Ón bugetul Secretariatului General al Guvernului.

pe

7. Sumele neutilizate la sf‚r∫itul anului financiar se
reporteaz„ Ón anul urm„tor.

a

6. Sumele neutilizate dup„ redistribuire, potrivit
prevederilor pct. 5, se Ómpart partidelor politice parlamentare
propor˛ional cu num„rul mandatelor.

(9) Œn termen de 30 de zile de la primirea raportului
prev„zut la alin. (7) sau, dup„ caz, a documentelor
suplimentare solicitate, Curtea de Conturi, Ón alc„tuirea
prev„zut„ la art. 56 din Legea nr. 94/1992 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii de Conturi, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se va pronun˛a
asupra corectitudinii eviden˛elor contabile electorale ∫i
asupra legalit„˛ii pl„˛ilor f„cute. Dac„ se apreciaz„ c„
exist„ anumite neregularit„˛i sau Ónc„lc„ri ale restric˛iilor
legale privind veniturile ∫i cheltuielile electorale, Curtea de
Conturi, Ón aceea∫i alc„tuire, poate dispune restituirea, Ón
tot sau Ón parte, a subven˛iei primite de la bugetul de stat.

ite

5. Partidele politice care nu au mandate parlamentare,
dar au ob˛inut cu cel mult 1% sub pragul electoral,
primesc subven˛ii egale, care se stabilesc prin Ómp„r˛irea
sumei neutilizate, potrivit dispozi˛iilor pct. 4, la num„rul
partidelor politice respective. Suma total„ acordat„
partidelor politice neparlamentare nu poate fi mai mare
dec‚t o subven˛ie de baz„.

(8) Pentru verificarea legalit„˛ii Óncas„rilor ∫i a pl„˛ilor
efectuate Ón campania electoral„ Curtea de Conturi poate
solicita orice declara˛ii ∫i documentele suplimentare pe care
le consider„ necesare.

tu

4. Subven˛ia total„ acordat„ de la bugetul de stat unui
partid politic, dup„ aceste opera˛iuni, nu poate dep„∫i de
5 ori subven˛ia de baz„.
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(6) P‚n„ la data de 1 iulie 2007, atribu˛iile de control
referitoare la acordarea subven˛iilor de la bugetul de stat,
precum ∫i atribu˛iile de control, eviden˛„ ∫i sanc˛iuni
referitoare la finan˛area campaniilor electorale, ce revin
Autorit„˛ii Electorale Permanente Ón conformitate cu
dispozi˛iile Legii nr. 334/2006, cu modific„rile ulterioare, se
exercit„ de Curtea de Conturi.
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(7) Œn termen de 15 zile de la publicarea rezultatului
alegerilor, mandatarul financiar stabilit potrivit Legii
nr. 334/2006, cu modific„rile ulterioare, este obligat s„
depun„, at‚t la Autoritatea Electoral„ Permanent„, c‚t ∫i la
Curtea de Conturi, un raport detaliat al veniturilor ∫i
cheltuielilor electorale.

îArt. 9 2 . — (1) Centrul Na˛ional de Administrare a
Bazelor de Date privind Eviden˛a Persoanelor din cadrul
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, prin structurile sale
jude˛ene/a municipiului Bucure∫ti, prelucreaz„ datele din
Registrul na˛ional de eviden˛„ a persoanelor privind
cet„˛enii cu drept de vot ∫i pune gratuit la dispozi˛ia
primarilor, la cererea acestora, actualiz„rile listelor
electorale permanente, precum ∫i copiile de pe acestea,
cuprinz‚nd aleg„torii din fiecare sec˛ie de votare.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Radu Stroe
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Alice Cezarina BÓtu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 februarie 2007.
Nr. 8.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind publicarea Rezolu˛iei Consiliului de Securitate al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
nr. 1.735/2006 privind amenin˛„rile la adresa p„cii ∫i securit„˛ii cauzate de acte teroriste
Œn baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea Ón aplicare a unor sanc˛iuni interna˛ionale,
Ón temeiul art. 4 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Afacerilor Externe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

ce

privind amenin˛„rile la adresa p„cii ∫i securit„˛ii cauzate de
acte teroriste, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

fiz
i

Articol unic. — Se dispune publicarea Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Rezolu˛iei Consiliului de
Securitate al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite nr. 1.735/2006

el

or

Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu

ANEX√

pe
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o
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Bucure∫ti, 1 februarie 2007.
Nr. A/1.242.
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R E Z O L U ﬁ I A Nr. 1.735/2006
a Consiliului de Securitate al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, adoptat„ la 22 decembrie 2006*)
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Consiliul de Securitate,
reamintind rezolu˛iile sale nr. 1.267 (1999) din 15 octombrie 1999, nr. 1.333 (2000) din 19 decembrie 2000,
nr. 1.363 (2001) din 30 iulie 2001, nr. 1.373 (2001) din 28 septembrie 2001, nr. 1.390 (2002) din 16 ianuarie 2002,
nr. 1.452 (2002) din 20 decembrie 2002, nr. 1.455 (2003) din 17 ianuarie 2003, nr. 1.526 (2004) din 30 ianuarie 2004,
nr. 1.566 (2004) din 8 octombrie 2004, nr. 1.617 (2005) din 29 iulie 2005, nr. 1.624 (2005) din 14 septembrie 2005 ∫i
nr. 1.699 (2006) din 8 august 2006, precum ∫i declara˛iile relevante ale pre∫edintelui s„u,
reafirm‚nd c„ terorismul Ón toate formele ∫i manifest„rile sale constituie una dintre cele mai importante amenin˛„ri
la adresa p„cii ∫i securit„˛ii ∫i c„ orice acte de terorism au un caracter criminal ∫i nejustificat, indiferent de motiva˛ia lor
∫i de momentul sau persoana care le-a comis, ∫i reiter‚nd condamnarea neechivoc„ a Al-Qaida, a lui Usama bin Laden
∫i a talibanilor, precum ∫i a altor persoane fizice, grupuri, Óntreprinderi ∫i entit„˛i asociate cu ace∫tia, pentru multiplele acte
teroriste criminale Ón curs de desf„∫urare sau trecute av‚nd drept scop cauzarea mor˛ii civililor nevinova˛i ∫i a altor
victime, distrugerea propriet„˛ii ∫i subminarea grav„ a stabilit„˛ii,
exprim‚ndu-∫i profunda Óngrijorare privind agravarea activit„˛ilor cu caracter violent ∫i terorist ale talibanilor, ale
Al-Qaida ∫i ale altor persoane fizice, grupuri, Óntreprinderi ∫i entit„˛i asociate cu ace∫tia,
reafirm‚nd necesitatea combaterii, prin toate mijloacele, Ón conformitate cu prevederile Cartei Na˛iunilor Unite ∫i
ale dreptului interna˛ional, a amenin˛„rilor la adresa p„cii ∫i securit„˛ii interna˛ionale cauzate de acte teroriste, eviden˛iind
Ón acest sens rolul important pe care Na˛iunile Unite Ól Óndeplinesc Ón conducerea ∫i coordonarea acestui efort,
accentu‚nd c„ terorismul poate fi Ónvins doar printr-o abordare sus˛inut„ ∫i cuprinz„toare care s„ implice
participarea ∫i colaborarea activ„ a tuturor statelor membre ∫i a organiza˛iilor interna˛ionale ∫i regionale Ón scopul de a
combate, a izola ∫i a limita sus˛inerea ∫i impactul amenin˛„rii teroriste,
eviden˛iind c„ dialogul dintre Comitetul instituit prin Rezolu˛ia nr. 1.267 (1999) (Comitetul) ∫i statele membre este
esen˛ial pentru completa punere Ón aplicare a m„surilor,
recunosc‚nd c„ una dintre cele mai eficiente modalit„˛i de dialog Óntre Comitet ∫i statele membre este prin
contact direct, inclusiv prin vizite Ón teren,
salut‚nd cooperarea extins„ cu Interpolul, inclusiv Ónfiin˛area îInform„rilor speciale Óntre Interpol ∫i Consiliul de
Securitate al ONU“ ∫i adoptarea Rezolu˛iei nr. 1.699 (2006) ∫i Óncuraj‚nd statele membre s„ coopereze Ón cadrul Interpol
∫i al altor organiza˛ii interna˛ionale ∫i regionale Ón scopul Ónt„ririi punerii Ón aplicare a m„surilor Ómpotriva Al-Qaida, Usama
bin Laden, talibanilor, precum ∫i Ómpotriva altor persoane fizice, grupuri, Óntreprinderi ∫i entit„˛i asociate cu ace∫tia,
recunosc‚nd necesitatea implement„rii ferme a m„surilor din paragraful 1 al prezentei rezolu˛ii, acestea fiind un
instrument semnificativ Ón combaterea activit„˛ii teroriste,
reiter‚nd faptul c„ m„surile la care se face referire Ón paragraful 1 de mai jos au o natur„ preventiv„ ∫i nu au
drept fundament prevederile de natur„ penal„ stabilite Ón legisla˛iile interne,
subliniind faptul c„, prin aplicarea m„surilor din paragraful 1 al Rezolu˛iei nr. 1.617 (2005) ∫i ale altor rezolu˛ii
relevante, trebuie Óndeplinite integral prevederile referitoare la cazuri excep˛ionale cuprinse Ón paragrafele 1 ∫i 2 ale
Rezolu˛iei nr. 1.452 (2002),
*) Traducere.
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lu‚nd not„ de documentul Comitetului referitor la embargoul asupra armelor [SCA/2/06(20)], care este menit a
constitui un instrument util Ón scopul asist„rii statelor Ón aplicarea m„surilor din paragraful 1 (c) al prezentei rezolu˛ii,
exprim‚ndu-∫i profunda Óngrijorare privind utilizarea Ón scopuri criminale a internetului de c„tre Al-Qaida, Usama
bin Laden, talibani, precum ∫i de c„tre alte persoane fizice, grupuri, Óntreprinderi ∫i entit„˛i asociate cu ace∫tia, Ón
sprijinirea actelor teroriste,
lu‚nd not„ cu Óngrijorare de modificarea tipului de amenin˛are pe care Ól reprezint„ Al-Qaida, Usama bin Laden,
talibanii ∫i alte persoane fizice, grupuri, Óntreprinderi ∫i entit„˛i asociate cu ace∫tia, Ón particular de modalit„˛ile prin care
sunt promovate ideologiile teroriste,
accentu‚nd importan˛a unei abord„ri cuprinz„toare a tuturor aspectelor ce ˛in de amenin˛area la adresa p„cii ∫i
securit„˛ii interna˛ionale reprezentat„ de Al-Qaida, Usama bin Laden ∫i talibani, precum ∫i de alte persoane fizice, grupuri,
Óntreprinderi sau entit„˛i asociate acestora,
ac˛ion‚nd Ón baza cap. VII al Cartei Na˛iunilor Unite,

tu
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baza includerii pe list„, inclusiv: (i) informa˛ii specifice
legate de neÓndeplinirea de c„tre persoana fizic„ sau de o
entitate a criteriilor de mai sus; (ii) natura informa˛iei ∫i
(iii) informa˛ii sau documente doveditoare; statele trebuie
s„ includ„ detalii privind orice leg„turi existente Óntre
persoanele propuse a fi incluse Ón list„ ∫i orice persoan„
fizic„ sau entitate aflat„ pe list„;
6. solicit„ statelor care fac propuneri pentru includerea
unor persoane Ón list„ ca, la momentul Ónaint„rii propunerii,
s„ identifice acele segmente din dosarul cazului care pot fi
f„cute publice, Ón scopul notific„rii persoanelor fizice sau
entit„˛ilor aflate pe list„, precum ∫i acele segmente care
pot fi puse la dispozi˛ia statelor interesate;
7. Óndeamn„ statele s„ utilizeze formularul din anexa
nr. I pentru a propune nume pentru includerea Ón Lista
consolidat„, Ón scopul asigur„rii clarit„˛ii ∫i consisten˛ei
cererilor de listare;
8. mandateaz„ Comitetul s„ Óncurajeze statele membre
s„ fac„ propuneri de nume pentru includerea Ón Lista
consolidat„;
9. mandateaz„ Comitetul s„ Óncurajeze statele s„
prezinte informa˛ii adi˛ionale pentru identificare sau alte
informa˛ii privind persoanele fizice ∫i entit„˛ile listate,
inclusiv actualiz„ri referitoare la bunurile Ónghe˛ate ∫i
circula˛ia persoanelor fizice listate, pe m„sur„ ce apar
astfel de informa˛ii;
10. decide c„ Secretariatul va notifica, dup„ publicare,
Óns„ Ón limita unui termen de dou„ s„pt„m‚ni dup„ data
Ónscrierii numelui Ón Lista consolidat„, misiunii permanente
a statului sau a statelor unde se apreciaz„ c„ persoana
fizic„ ori entitatea ar locui ∫i, Ón cazul persoanelor fizice, a
statului al c„rei resortisant este persoana (Ón m„sura Ón
care aceast„ informa˛ie este cunoscut„) ∫i va anexa la
aceast„ notificare o copie a p„r˛ii care poate fi f„cut„
public„ din dosarul cazului, o descriere a consecin˛elor
includerii Ón list„ Ón baza prevederilor rezolu˛iilor relevante,
procedurile Comitetului Ón materie de delistare ∫i prevederile
Rezolu˛iei nr. 1.452 (2002);
11. cheam„ statele membre care primesc notific„ri
conform paragrafului 10 s„ Óntreprind„ m„surile
corespunz„toare, Ón conformitate cu prevederile legisla˛iei
interne, pentru a notifica sau informa persoana fizic„ ori
entitatea inclus„ pe list„ despre includerea Ón list„ ∫i s„
anexeze la notificare o copie a p„r˛ii care poate fi f„cut„
public„ din dosarul cazului, o descriere a consecin˛elor
includerii Ón list„ pe baza prevederilor rezolu˛iilor relevante,
procedurile Comitetului Ón materie de delistare ∫i prevederile
Rezolu˛iei nr. 1.452 (2002);
12. Óncurajeaz„ statele s„ transmit„ Comitetului, pentru
includerea Ón Lista consolidat„, numele persoanelor fizice
sau entit„˛ilor care contribuie la finan˛area ori sprijinirea
ac˛iunilor sau activit„˛ilor s„v‚r∫ite de Al-Qaida, Usama bin
Laden ∫i talibani ∫i de alte persoane fizice, grupuri,
Óntreprinderi ∫i entit„˛i asociate acestora, dup„ cum este
prev„zut Ón paragraful 2 al Rezolu˛iei nr. 1.617 (2005), prin
orice mijloace, cuprinz‚nd inclusiv, Óns„ nu cu titlu limitativ,
folosirea profiturilor derivate din cultivarea ilicit„, producerea
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M„suri
1. decide ca toate statele membre s„ ia m„surile
impuse prin paragrafele 4 (b) din Rezolu˛ia nr. 1.267
(1999), 8 (c) din Rezolu˛ia nr. 1.333 (2000) ∫i art. 1 ∫i 2
din Rezolu˛ia nr. 1.390 (2002) privitoare la Al-Qaida,
Usama bin Laden ∫i talibani, persoane fizice, grupuri,
Óntreprinderi ∫i entit„˛i asociate acestora, dup„ cum sunt
men˛ionate Ón lista elaborat„ Ón baza prevederilor rezolu˛iilor
nr. 1.267 (1999) ∫i nr. 1.333 (2000) (Lista consolidat„):
(a) s„ Ónghe˛e f„r„ Ónt‚rziere fondurile ∫i alte bunuri
financiare sau resurse economice ale acestor persoane
fizice, grupuri, Óntreprinderi ∫i entit„˛i, inclusiv fondurile
derivate din propriet„˛i de˛inute ori controlate, direct sau
indirect, de acestea ori de persoane ac˛ion‚nd Ón numele
lor sau la comanda lor ∫i s„ se asigure c„ orice alte
fonduri, bunuri financiare ori resurse economice nu sunt
puse Óntr-un mod direct sau indirect la dispozi˛ia acestor
persoane, de c„tre resortisan˛ii lor ori de c„tre alte
persoane aflate pe teritoriul lor na˛ional;
(b) s„ previn„ intrarea sau tranzitul prin teritoriile lor al
acestor persoane fizice, cu men˛iunea c„ nicio prevedere a
acestui paragraf nu poate obliga un stat s„ refuze intrarea
ori s„ solicite plecarea din propriul teritoriu a propriilor
cet„˛eni, acest paragraf nefiind aplicabil atunci c‚nd intrarea
sau tranzitul este necesar pentru Óndeplinirea unor obliga˛ii
deriv‚nd dintr-un proces pe rol ori dac„ Comitetul instituit
Ón baza Rezolu˛iei nr. 1.267 (1999) (denumit Ón continuare
Comitetul) decide, de la caz la caz, c„ intrarea sau
tranzitul este justificat;
(c) s„ previn„ furnizarea, v‚nzarea sau transferul,
directe ori indirecte, c„tre aceste persoane fizice, grupuri,
Óntreprinderi ∫i entit„˛i de pe teritoriul lor sau prin
intermediul resortisan˛ilor afla˛i Ón afara teritoriului lor sau,
prin folosirea navelor ∫i avioanelor aflate sub pavilionul lor,
al armamentului ∫i materialului conex, inclusiv al armelor,
muni˛iei, vehiculelor ∫i echipamentelor militare, a
echipamentelor paramilitare, precum ∫i al pieselor de
schimb pentru cele men˛ionate, ∫i al asisten˛ei tehnice sau
al preg„tirii specializate Ón materie militar„;
2. aminte∫te statelor de obliga˛ia de a Ónghe˛a f„r„
Ónt‚rziere fondurile ∫i alte mijloace financiare sau resurse
economice Ón baza prevederilor paragrafului 1 (a) al
prezentei rezolu˛ii;
3. confirm„ c„ solicit„rile cuprinse Ón paragraful 1 (a) al
prezentei rezolu˛ii sunt aplicabile resurselor economice de
orice natur„;
4. cheam„ statele s„-∫i intensifice eforturile pentru a
pune Ón aplicare m„surile cuprinse Ón paragraful 1 (b) ∫i
1 (c) al prezentei rezolu˛ii;
Includerea Ón liste
5. decide c„, la momentul Ónaint„rii de propuneri de
nume Ón vederea includerii acestora Ón Lista consolidat„,
statele vor ac˛iona Ón conformitate cu prevederile
paragrafului 17 al Rezolu˛iei nr. 1.526 (2004) ∫i ale
paragrafului 4 al Rezolu˛iei nr. 1.617 (2005) ∫i vor pune la
dispozi˛ie un dosar al cazului; acesta trebuie s„ furnizeze
c‚t mai multe detalii despre elementele care au stat la
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mai bune pentru a-∫i Óndeplini mai eficient mandatul ∫i a
da statelor membre instrumente mai bune pentru punerea
Ón aplicare a m„surilor men˛ionate Ón paragraful 1 al
prezentei rezolu˛ii;
Talibanii
24. Óncurajeaz„ statele s„ propun„ Comitetului, Ón
scopul includerii Ón Lista consolidat„, numele persoanelor
fizice ∫i entit„˛ilor asociate Ón prezent cu talibanii;
25. Óns„rcineaz„ Comitetul s„ Óncurajeze statele s„
furnizeze informa˛ii suplimentare de identificare sau alte
informa˛ii referitoare la persoanele fizice ∫i entit„˛ile talibane
incluse Ón list„;
26. Óns„rcineaz„ Comitetul s„ ac˛ioneze Ón conformitate
cu liniile sale directoare, pentru a lua Ón considerare
cererile de includere Ón Lista consolidat„ a numelor
persoanelor fizice ∫i entit„˛ilor asociate talibanilor, ∫i s„
analizeze solicit„rile de Óndep„rtare a membrilor sau
persoanelor asociate talibanilor care au Óncetat orice
leg„tur„ cu ace∫tia;
Coordonarea
27. reitereaz„ necesitatea unei cooper„ri continue,
str‚nse ∫i a unui schimb de
informa˛ii Óntre Comitet,
Comitetul Antiterorism ∫i Comitetul instituit Ón baza
Rezolu˛iei nr. 1.540 (2004), precum ∫i Óntre grupurile de
exper˛i ale acestora, care s„ includ„ un schimb de
informa˛ii consolidat, vizite coordonate Ón teren, asisten˛„
tehnic„ ∫i alte chestiuni relevante pentru cele trei comitete;
Dialog ∫i informare
28. reitereaz„ Ón continuare importan˛a continuit„˛ii
comunic„rii dintre Comitet ∫i statele membre, prin inform„ri
orale sau scrise, privind punerea Ón aplicare efectiv„ a
m„surilor sanc˛ionatorii;
29. Óncurajeaz„ ferm statele membre s„-∫i trimit„
reprezentan˛ii, pentru discu˛ii aprofundate cu Comitetul
asupra problemelor relevante;
30. cere Comitetului s„ aib„ Ón vedere, acolo unde ∫i
c‚nd este necesar, efectuarea unor vizite Ón ˛„ri selectate
de c„tre pre∫edintele ∫i/sau membrii Comitetului, pentru a
promova aplicarea deplin„ ∫i eficient„ a m„surilor cuprinse
Ón paragraful 1 de mai sus, Ón scopul Óncuraj„rii statelor
membre s„ respecte Ón totalitate prevederile prezentei
rezolu˛ii, precum ∫i pe cele ale rezolu˛iilor nr. 1267 (1999),
nr. 1.333 (2000), nr. 1.390 (2002), nr. 1.455 (2003),
nr. 1.526 (2004) ∫i nr. 1.617 (2005);
31. cere Comitetului s„ prezinte Consiliului rapoarte
orale, prin intermediul pre∫edintelui, cel pu˛in o dat„ la 180
de zile, asupra activit„˛ii Comitetului ∫i a Grupului de
sprijin analitic ∫i monitorizare a sanc˛iunilor (Grupul de
monitorizare) ∫i, Ón m„sura Ón care este necesar, Ón
coordonare cu rapoartele pre∫edintelui Comitetului
Antiterorism ∫i ale Comitetului instituit conform Rezolu˛iei
nr. 1.540 (2004), inclusiv prezent„ri pentru toate statele
membre interesate;
Grupul de monitorizare ∫i evalu„ri
32. decide, Ón scopul sprijinirii Comitetului Ón Óndeplinirea
mandatului s„u, s„ extind„ mandatul actualului Grup de
monitorizare — cu sediul la New York, numit de secretarul
general Ón baza paragrafului 20 al Rezolu˛iei nr. 1.617
(2005), pentru o perioad„ suplimentar„ de 18 luni, sub
Óndrumarea Comitetului ∫i av‚nd atribu˛iile prezentate Ón
anexa nr. II ∫i solicit„ secretarului general s„ Óntreprind„
m„surile necesare Ón acest scop;
33. decide s„ evalueze m„surile descrise la
paragraful 1 al prezentei rezolu˛ii Ón scopul consolid„rii lor
Óntr-un termen de 18 luni sau mai devreme, Ón m„sura Ón
care este necesar;
34. decide s„ urm„reasc„ activ Ón continuare aceast„
chestiune.
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∫i traficul de narcotice originare din Afganistan ∫i al
precursorilor acestora;
Delistare
13. decide c„ Comitetul va continua s„ elaboreze, s„
adopte ∫i s„ aplice liniile directoare referitoare la delistarea
persoanelor fizice ∫i a entit„˛ilor incluse Ón Lista
consolidat„;
14. decide c„, Ón evaluarea cazurilor de ∫tergere a
numelor din Lista consolidat„, Comitetul poate lua Ón
considerare, printre altele, (i) dac„ persoana fizic„ ori
entitatea a fost inclus„ Ón Lista consolidat„ Ón urma unei
erori de identitate sau (ii) dac„ persoana fizic„ ori entitatea
nu mai Óndepline∫te criteriile men˛ionate Ón rezolu˛iile
relevante, Ón particular Ón Rezolu˛ia nr. 1.617 (2005); Ón
evaluarea de la pct. (ii) de mai sus, Comitetul poate s„
re˛in„, printre altele, dac„ persoana fizic„ a decedat sau
dac„ a fost confirmat faptul c„ persoana fizic„ ori entitatea
a Óncetat orice tip de asociere, a∫a cum este definit„ prin
Rezolu˛ia nr. 1.617 (2005), cu Al-Qaida, Usama bin Laden,
talibani ∫i cu sus˛in„torii acestora, inclusiv toate persoanele
fizice ∫i entit„˛ile din Lista consolidat„;
Derog„ri
15. decide s„ extind„ perioada examin„rii de c„tre
Comitet a notific„rilor primite Ón baza prevederilor
paragrafului 1 (a) al Rezolu˛iei nr. 1.452 (2002) de la
48 de ore la 3 zile lucr„toare;
16. reafirm„ c„, pentru a preveni eliberarea fondurilor
∫i a altor mijloace financiare sau resurse economice
considerate de statul (statele) care notific„ ca fiind
necesare pentru cheltuieli de baz„, Comitetul trebuie s„
adopte o decizie negativ„ Ón cazul notific„rilor prezentate
pe baza paragrafului 1 (a) al Rezolu˛iei nr. 1.452 (2002);
17. cere Comitetului s„ revizuiasc„ liniile sale
directoare, cu respectarea prevederilor paragrafului 1 (a) al
Rezolu˛iei nr. 1.452 (2002), a∫a cum sunt reiterate Ón
paragraful 15 de mai sus;
18. Óncurajeaz„ statele care prezint„ cereri Comitetului,
Ón baza paragrafului 1 (b) al Rezolu˛iei nr. 1.452 (2002),
s„ transmit„ rapoarte Óntr-un interval de timp rezonabil
privind folosirea acestor fonduri, Ón scopul prevenirii
finan˛„rii terorismului;
M„suri de punere Ón aplicare
19. Óncurajeaz„ statele s„ identifice ∫i, dac„ este
necesar, s„ introduc„ proceduri adecvate pentru a aplica
integral toate aspectele ce decurg din m„surile descrise Ón
paragraful 1 al prezentei rezolu˛ii;
20. subliniaz„ c„ m„surile impuse prin paragraful 1 (a)
al prezentei rezolu˛ii sunt aplicabile tuturor tipurilor de
resurse financiare, inclusiv, Óns„ nu cu titlu limitativ, celor
utilizate Ón scopul folosirii sistemului de internet ∫i a
serviciilor conexe pentru sus˛inerea Al-Qaida, a lui Usama
bin Laden ∫i a talibanilor, precum ∫i a altor persoane
fizice, grupuri, Óntreprinderi ∫i entit„˛i asociate cu ace∫tia;
21. cere Comitetului s„ identifice cazurile posibile de
nerespectare a m„surilor prev„zute Ón paragraful 1 de mai
sus ∫i solicit„ pre∫edintelui ca, Ón rapoartele periodice
transmise Consiliului Ón baza paragrafului 31 de mai jos, s„
pun„ la dispozi˛ie rapoarte de etap„ privind activitatea
Comitetului pe aceast„ tem„;
22. solicit„ statelor s„ transmit„ datele actualizate
referitoare la Lista consolidat„ institu˛iilor guvernamentale ∫i
altor organisme relevante, Ón particular celor cu atribu˛ii Ón
domeniul Ónghe˛„rii fondurilor ∫i controlului frontierei;
23. solicit„ secretarului general s„ Óntreprind„ m„surile
necesare pentru a Ónt„ri cooperarea Óntre Organiza˛ia
Na˛iunilor Unite ∫i organiza˛iile interna˛ionale ∫i regionale
relevante, inclusiv Interpol, Organiza˛ia Avia˛iei Civile
Interna˛ionale (ICAO), Asocia˛ia Transporturilor Aeriene
Interna˛ionale (IATA) ∫i Organiza˛ia Mondial„ a V„milor
(WCO), pentru a pune la dispozi˛ia Comitetului instrumente
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ANEXA Nr. I*)

LISTA CONSOLIDAT√

Formular pentru propunerile statelor membre c„tre Comitet
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V„ rug„m, completa˛i c‚t mai multe dintre rubricile urm„toare:

*) Anexa nr. I este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. II

Conform paragrafului 32 al prezentei rezolu˛ii, Grupul de
monitorizare va ac˛iona sub conducerea Comitetului Ónfiin˛at
Ón baza Rezolu˛iei nr. 1.267 (1999) ∫i va avea urm„toarele
atribu˛ii:
a) s„ cola˛ioneze, evalueze, monitorizeze, s„ raporteze
∫i s„ fac„ recomand„ri privind aplicarea m„surilor, inclusiv
aplicarea m„surilor con˛inute Ón paragraful 1 (a) al
prezentei rezolu˛ii pentru a preveni utilizarea internetului Ón
scopuri criminale de c„tre Al-Qaida, Usama bin Laden,
talibani ∫i alte persoane fizice, Óntreprinderi sau entit„˛i
asociate acestora, s„ urm„reasc„ studiile de caz ∫i s„
studieze Ón profunzime orice alte probleme relevante care
s„ fie Ón subordonarea Comitetului;
b) s„ supun„ aprob„rii ∫i revizuirii Comitetului un
program de lucru cuprinz„tor, Ón care Grupul de

monitorizare s„ detalieze activit„˛ile preconizate pentru
Óndeplinirea responsabilit„˛ilor sale, inclusiv c„l„toriile
propuse, bazate pe o coordonare str‚ns„ cu Directoratul
executiv al Comitetului Antiterorism (CTED), pentru a se
evita paralelismele ∫i pentru Ónt„rirea sinergiilor;
c) s„ transmit„ Comitetului, Ón scris, dou„ rapoarte
independente ∫i cuprinz„toare, primul p‚n„ la
30 septembrie 2007, al doilea p‚n„ la 31 martie 2008,
asupra implement„rii de c„tre statele membre a m„surilor
la care face referire paragraful 1 din prezenta rezolu˛ie,
inclusiv cu recomand„ri specifice pentru aplicarea mai bun„
a m„surilor ∫i pentru noi m„suri posibile;
d) s„ analizeze rapoartele transmise conform art. 6 din
Rezolu˛ia nr. 1.455 (2003), listele de verificare transmise
conform art. 10 din Rezolu˛ia nr. 1.617 (2005), precum ∫i
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k) s„ se consulte cu statele membre ∫i alte organiza˛ii
relevante, inclusiv prin dialog periodic cu reprezentan˛ii lor
la New York ∫i Ón capitalele respective, ˛in‚nd Ón acest fel
cont de opiniile statelor membre, Ón special asupra oric„ror
probleme con˛inute Ón rapoartele Grupului de monitorizare,
la care face referire lit. c) din aceast„ anex„;
l) s„ se consulte cu serviciile de securitate ∫i informa˛ii
ale statelor membre, inclusiv prin forumuri regionale, pentru
a facilita schimbul de informa˛ii ∫i a Ónt„ri punerea Ón
practic„ a m„surilor;
m) s„ colaboreze cu reprezentan˛i relevan˛i din sectorul
privat, inclusiv institu˛ii financiare, pentru a se informa cu
privire la aplicarea practic„ a Ónghe˛„rii fondurilor, ∫i s„
formuleze recomand„ri pentru Ónt„rirea acestei m„suri;
n) s„ lucreze cu organiza˛ii interna˛ionale ∫i regionale
relevante pentru a promova con∫tientizarea ∫i respectarea
m„surilor;
o) s„ sprijine alte organisme subsidiare ale Consiliului
de Securitate ∫i grupurile lor de exper˛i, privind solicitarea
de a Ónt„ri cooperarea acestora cu Interpolul, la care se
face referire Ón Rezolu˛ia nr. 1.699 (2006);
p) s„ prezinte periodic Comitetului sau ori de c‚te ori
acesta o solicit„ rapoarte orale sau scrise asupra activit„˛ii
Grupului de monitorizare, inclusiv asupra vizitelor Óntreprinse
Ón statele membre ∫i asupra activit„˛ilor acestora;
q) orice alt„ atribu˛ie identificat„ de Comitet.

a

alte informa˛ii transmise de statele membre Comitetului, a∫a
cum au primit instruc˛iuni din partea Comitetului;
e) s„ coopereze ∫i s„ schimbe informa˛ii cu Directoratul
executiv al Comitetului Antiterorism (CTED) ∫i cu grupul de
exper˛i al Comitetului 1540, pentru identificarea domeniilor
de convergen˛„, ∫i s„ faciliteze coordonarea concret„ Óntre
aceste 3 comitete;
f) s„ sprijine Comitetul Ón analiza nerespect„rii m„surilor
cuprinse Ón paragraful 1 al prezentei rezolu˛ii, prin
compilarea informa˛iilor colectate de la statele membre ∫i
prezentarea de studii de caz, Ón baza unei sesiz„ri proprii,
precum ∫i ca urmare solicit„rii Comitetului, Ón scopul
evalu„rii acestora de c„tre Comitet;
g) s„ prezinte recomand„ri Comitetului, care ar putea fi
folosite de statele membre Ón aplicarea m„surilor la care
face referire paragraful 1 al prezentei rezolu˛ii ∫i Ón
preg„tirea ad„ug„rilor propuse la Lista consolidat„;
h) s„ se consulte cu statele membre Ónaintea deplas„rii
Ón statele membre selectate, pe baza programului de lucru
aprobat de Comitet;
i) s„ Óncurajeze statele membre s„ transmit„ nume ∫i
informa˛ii adi˛ionale de identificare, pentru a fi incluse Ón
Lista consolidat„, astfel cum s-a dispus de c„tre Comitet;
j) s„ studieze ∫i s„ raporteze Comitetului despre
schimbarea naturii amenin˛„rii reprezentate de Al-Qaida ∫i
talibani ∫i despre cele mai bune m„suri de combatere,
inclusiv prin dezvoltarea unui dialog cu exper˛ii ∫i cu
grupurile academice relevante, Ón consultare cu Comitetul;
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RECTIFIC√RI
Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructur„
rutier„ ∫i de mediu afectate de inunda˛ii Ón perioada aprilie—mai ∫i iulie—august 2005, ce vor beneficia de
finan˛„ri din programul PHARE 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 506 din 12 iunie
2006, se fac urm„toarele rectific„ri (care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la nr. crt. 9, Ón coloana a doua îTitlul proiectului“, Ón loc de: îReparare pod DJ161B km 24+017 peste
p‚r‚ul Bandau L = 15,0 m“ se va citi: îReparare pod DJ161D km 24+017 peste p‚r‚ul Bandau L = 15,0 m“;
— la nr. crt. 10, Ón coloana a doua îTitlul proiectului“, Ón loc de: îReparare pod DJ161B km 29+6,97
peste p‚r‚ul Bandau L = 10,0 m“ se va citi: îReparare pod DJ161D km 29+697 peste p‚r‚ul Bandau L = 10,0 m“.
´
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Œn anexa la Ordinul ministrului administra˛iei ∫i internelor nr. 128/2007 privind aprobarea tarifelor pentru
activit„˛ile desf„∫urate de Agen˛ia Na˛ional„ de Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„ ∫i unit„˛ile sale subordonate,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2007, se face urm„toarea rectificare
(care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la nr. crt. 8.2 îŒnscriere construc˛ie“, la rubrica îTarif (lei/unitate de m„sur„)“, Ón loc de: î50 + 0.05%
din valoarea de impozitare6“ se va citi: î50 + 0,05% din valoarea de impozitare8“.
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