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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind eliberarea din func˛ie a pre∫edintelui
Consiliului Concuren˛ei
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 17 alin. (8) lit. b) din
Legea concuren˛ei nr. 21/1996, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Mihai Berinde, pre∫edintele Consiliului
Concuren˛ei, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
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ce

Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 172.
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DECRET
pentru constatarea vacan˛ei unui post de membru
al Guvernului

d e c r e t e a z „:
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Pre∫edintele Rom‚niei
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Œn temeiul art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) ∫i al art. 106 din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i al art. 5 ∫i al art. 8 alin. (1) din
Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei
∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea primului-ministru,

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

ex

cl

us

iv

in

fo

Articol unic. — Se ia act de demisia domnului Mihai R„zvan
Ungureanu, ministrul afacerilor externe, ∫i se constat„ Óncetarea func˛iei
acestuia de membru al Guvernului.
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Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 193.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D

2

DECRET
pentru eliberarea din func˛ia de procuror ∫ef
al Sec˛iei de combatere a corup˛iei
din cadrul Direc˛iei Na˛ionale Anticorup˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ∫i ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
av‚nd Ón vedere sesizarea ministrului justi˛iei ∫i avizul Consiliului
Superior al Magistraturii — Sec˛ia pentru procurori,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Irinel P„un se elibereaz„ din func˛ia de
procuror ∫ef al Sec˛iei de combatere a corup˛iei din cadrul Direc˛iei
Na˛ionale Anticorup˛ie, ca urmare a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 194.
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3

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea procurorului ∫ef al Sec˛iei de urm„rire penal„ ∫i criminalistic„
din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale
art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei ∫i avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Domnul Marius Constantin Iacob se
nume∫te Ón func˛ia de procuror ∫ef al Sec˛iei de urm„rire

penal„ ∫i criminalistic„ din cadrul Parchetului de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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Bucure∫ti, 12 martie 2007.
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DECRET
pentru numirea procurorului ∫ef adjunct al Sec˛iei de urm„rire penal„ ∫i criminalistic„
din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
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Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale
art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei ∫i avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,
d e c r e t e a z „:
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Pre∫edintele Rom‚niei

urm„rire penal„ ∫i criminalistic„ din cadrul Parchetului de
pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
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Bucure∫ti, 12 martie 2007.
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Articol unic. — Domnul Octavian Virgiliu Ojog se
nume∫te Ón func˛ia de procuror ∫ef adjunct al Sec˛iei de

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 74
din 8 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 12, art. 13 alin. (1) ∫i (3) ∫i art. 19
din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea ∫i combaterea traficului de persoane
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Marinela Minc„
Afrodita Laura Tutunaru

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 12, art. 13 alin. (1) ∫i (3) ∫i ale art. 19
din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea ∫i combaterea
traficului de persoane, excep˛ie ridicat„ de Gregorian
Bivolaru Ón Dosarul nr. 353/2005 al Tribunalului Sibiu —
Sec˛ia penal„.
La apelul nominal r„spunde, pentru autorul excep˛iei,
ap„r„torul ales cu delega˛ie la dosar. Se constat„ lipsa
celorlalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost
legal Óndeplinit„.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 11 iulie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 353/2005, Tribunalul Sibiu — Sec˛ia penal„ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 12, art. 13 alin. (1) ∫i (3) ∫i ale art. 19 din
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea ∫i combaterea
traficului de persoane, excep˛ie ridicat„ de Gregorian
Bivolaru Ón dosarul de mai sus, av‚nd ca obiect
solu˛ionarea unei cauze penale.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prevederile legale men˛ionate Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 1 referitoare la Statul
rom‚n, ale art. 3 referitoare la Teritoriul Rom‚niei, ale
art. 4 referitoare la Unitatea poporului ∫i egalitatea Óntre
cet„˛eni, ale art. 9 referitoare la Sindicatele, patronatele ∫i
asocia˛iile profesionale, ale art. 25 alin. (2) referitoare la
dreptul cet„˛eanului rom‚n de a-∫i stabili domiciliul ori
re∫edin˛a oriunde Ón ˛ar„, de a emigra, precum ∫i de a
reveni Ón ˛ar„, ale art. 26 alin. (2) referitoare la libertatea
persoanei fizice de a dispune Ón anumite condi˛ii de ea
Óns„∫i, ale art. 44 referitoare la Dreptul de proprietate privat„
∫i ale art. 53 alin. (2) referitoare la Ómprejur„rile Ón care
poate fi restr‚ns exerci˛iul unor drepturi sau al unor
libert„˛i.
Œn opinia sa, dispozi˛iile art. 12 ∫i art. 13 alin. (1) ∫i (3)
din Legea nr. 678/2001 opereaz„ cu o terminologie
ambigu„, care permite o interpretare restrictiv„ a acestora.
Astfel, de∫i abuzul de autoritate nu desemneaz„ o
modalitate invaziv„ de viciere a consim˛„m‚ntului unei
persoane de a locui unde dore∫te, legiuitorul a incriminat,
Ón contradic˛ie cu Legea fundamental„, un comportament
ce lezeaz„ drepturile persoanei de a-∫i stabili Ón mod liber
re∫edin˛a pe baza propriei voin˛e.
De asemenea, incriminarea ac˛iunilor de cazare sau
primire a unor persoane ori atragerea acestora prin abuz
de autoritate Ón scopul unei posibile îexploat„ri“ contravine
dreptului constitu˛ional prev„zut de art. 26 alin. (2),
deoarece Ón accep˛iunea dreptului fundamental se include
∫i posibilitatea persoanelor de a accepta sau nu o
autoritate autentic„ sau iluzorie a unei alte persoane,
inclusiv prin adoptarea unor comportamente sugerate de
aceast„ autoritate, ∫i, totodat„, dreptul corelativ al acestei
autorit„˛i de a sugera comportamentele conforme
convingerilor sale, f„r„ a le impune Ón mod for˛at, oric„rei
alte persoane care accept„ Ón mod liber aceast„ autoritate.
Œn plus, prin incriminarea celor dou„ fapte se aduce
atingere ∫i art. 53 alin. (2) din Constitu˛ie, deoarece prin
aceasta drepturile prev„zute Ón art. 25 alin. (2) ∫i art. 26
alin. (2) din Legea fundamental„ sunt restr‚nse p‚n„ la
eliminarea lor.
Œn sf‚r∫it, prevederile art. 19 din Legea nr. 678/2001
contravin dreptului de proprietate privat„, deoarece permit
luarea m„surii de siguran˛„ a confisc„rii speciale a

a

C U R T E A,

imobilului Ón care au fost cazate persoanele traficate. Or,
potrivit art. 44 alin. (3), (4) ∫i (8) din Constitu˛ie, orice fel
de expropriere sau na˛ionalizare a bunurilor proprietate
privat„, cu excep˛ia utilit„˛ii publice, interzice confiscarea
averii dob‚ndite licit, deci inclusiv a imobilelor care au ca
destina˛ie satisfacerea unor necesit„˛i de locuit.
Autorul excep˛iei nu a ar„tat Ón ce const„ Ón concret
contrarietatea prevederilor legale criticate cu celelalte
dispozi˛ii constitu˛ionale invocate Ón cauz„.
Tribunalul Sibiu — Sec˛ia penal„ opineaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, deoarece dreptul la libera circula˛ie nu
este un drept absolut, el trebuind exercitat potrivit unor
reguli stabilite de lege. Prevederile legale criticate se aplic„
doar unei anumite categorii de cet„˛eni ∫i izvor„sc din
necesitatea prevenirii ∫i combaterii fenomenului de trafic de
fiin˛e umane, care reprezint„ un pericol grav la ordinea
constitu˛ional„.
De asemenea, dreptul persoanei de a dispune de ea
Óns„∫i comport„ limite determinate de protec˛ia celorlal˛i, a
grupului social; astfel, prin prevederile criticate se instituie o
m„sur„ de protec˛ie social„ Ón scopul prevenirii atingerilor
grave ce pot fi aduse drepturilor omului prin s„v‚r∫irea
unor fapte de trafic de fiin˛e umane.
C‚t prive∫te dispozi˛iile art. 19 din Legea nr. 567/2001
Ón raport cu dispozi˛iile art. 44 din Legea fundamental„,
Guvernul arat„ c„, potrivit alin. (8) al aceluia∫i articol
constitu˛ional, averea dob‚ndit„ licit nu poate fi confiscat„,
nef„c‚ndu-se nicio referire la cea dob‚ndit„ Ón mod ilicit,
a∫a cum men˛ioneaz„ autorul excep˛iei.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece textele legale
criticate nu con˛in norme care s„ contravin„ dispozi˛iilor
art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (2) ∫i art. 53 alin. (2) din
Legea fundamental„.
Prevederile art. 1, 3, 4 ∫i 9 din Constitu˛ie nu au
inciden˛„ Ón cauz„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.

ite

Ap„r„torul ales al autorului excep˛iei pune concluzii de
admitere a acesteia, deoarece dispozi˛iile legale criticate
contravin prevederilor constitu˛ionale invocate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.

tu

4

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, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 12, art. 13 alin. (1) ∫i (3) ∫i art. 19 din
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precum ∫i celelalte bunuri prev„zute de art. 118 din Codul
penal sunt supuse confisc„rii speciale, Ón condi˛iile stabilite de
acel articol.
(2) Sunt considerate bunuri care au servit la s„v‚r∫irea
infrac˛iunii ∫i mijloacele de transport care au folosit la realizarea
transportului persoanelor traficate, precum ∫i imobilele Ón care
aceste persoane au fost cazate, dac„ apar˛in f„ptuitorilor.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitu˛ie,
Parlamentul are competen˛a de a reglementa prin lege
organic„ infrac˛iunile, pedepsele ∫i regimul execut„rii
acestora.
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Curtea nu poate primi sus˛inerea autorului excep˛iei
privind ambiguitatea termenilor Ón care este redactat art. 12
alin. (1) din lege, textul criticat definind clar con˛inutul
infrac˛iunii de trafic de persoane, f„r„ ca prin dispozi˛iile pe
care le cuprinde s„ contravin„ Ón vreun fel Constitu˛iei.
Astfel, este evident nefondat„ sus˛inerea autorului excep˛iei
c„ îabuzul de autoritate“ nu implic„ vicierea voin˛ei unei
persoane Ón executarea unor acte prin care dispune de
libertatea sa Ón folosul persoanei care exercit„ abuzul. Œn
condi˛iile Ón care o persoan„ este recrutat„, transportat„,
transferat„, cazat„ sau primit„, prin mijloacele prev„zute de
textul criticat, Óntre care îabuzul de autoritate“, cu scopul
de a fi exploatat„, nu se poate re˛ine, a∫a cum f„r„ temei
se sus˛ine Ón motivarea excep˛iei, c„ incriminarea unei
asemenea fapte Óncalc„ dreptul la liber„ circula˛ie, prev„zut
de art. 25 din Constitu˛ie, sau dreptul persoanei de a
dispune de ea Óns„∫i, consacrat prin art. 26 alin. (2) din
Legea fundamental„.
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Legea nr. 678/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001,
modificate prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 287/2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 917
din 13 octombrie 2005, ∫i prin art. 1 pct. 3 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 629 din 19 iulie 2005,
care au urm„torul con˛inut:
— Art. 12: î(1) Constituie infrac˛iunea de trafic de
persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau
primirea unei persoane, prin amenin˛are, violen˛„ sau prin alte
forme de constr‚ngere, prin r„pire, fraud„ ori Ón∫el„ciune, abuz
de autoritate sau profit‚nd de imposibilitatea acelei persoane
de a se ap„ra sau de a-∫i exprima voin˛a, ori prin oferirea,
darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase
pentru ob˛inerea consim˛„m‚ntului persoanei care are
autoritate asupra altei persoane, Ón scopul exploat„rii acestei
persoane, ∫i se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 la 12 ani ∫i
interzicerea unor drepturi.
(2)Traficul de persoane s„v‚r∫it Ón una dintre urm„toarele
Ómprejur„ri:
a) de dou„ sau mai multe persoane Ómpreun„;
b) s-a cauzat victimei o v„t„mare grav„ a integrit„˛ii
corporale sau a s„n„t„˛ii;
c) de un func˛ionar public Ón exerci˛iul atribu˛iilor de serviciu
constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 5 ani
la 15 ani ∫i interzicerea unor drepturi.
(3) Dac„ fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea
victimei, pedeapsa este Ónchisoare de la 15 la 25 de ani ∫i
interzicerea unor drepturi.“;
— Art. 13 alin. (1) ∫i (3): î(1) Recrutarea, transportarea,
transferarea, g„zduirea sau primirea unui minor, Ón scopul
exploat„rii acestuia, constituie infrac˛iunea de trafic de minori
∫i se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 5 ani la 15 ani ∫i
interzicerea unor drepturi. [...]
(3) Dac„ faptele prev„zute la alin. (1) ∫i (2) sunt s„v‚r∫ite Ón
condi˛iile prev„zute la art. 12 alin. (2), pedeapsa este
Ónchisoare de la 7 ani la 18 ani ∫i interzicerea unor drepturi,
Ón cazul prev„zut la alin. (1), ∫i Ónchisoare de la 10 ani la
20 de ani ∫i interzicerea unor drepturi, Ón cazul prev„zut la
alin. (2).“;
— Art. 19: î(1) Banii, valorile sau orice alte bunuri
dob‚ndite Ón urma s„v‚r∫irii infrac˛iunilor prev„zute Ón prezenta
lege ori cele care au servit la s„v‚r∫irea acestor infrac˛iuni,
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Œn ceea ce prive∫te art. 19 din Legea nr. 678/2001
atacat prin raportare la prevederile constitu˛ionale privind
dreptul de proprietate privat„, Curtea constat„ c„ m„sura de
siguran˛„ a confisc„rii speciale Ó∫i g„se∫te temei tocmai Ón
art. 44 alin. (9) din Legea fundamental„, potrivit c„ruia
bunurile folosite sau rezultate din infrac˛iuni pot fi
confiscate Ón condi˛iile legii. Or, imobilul Ón care a fost
cazat„ persoana traficat„ este, Ón accep˛iunea legii, un bun
care a servit la s„v‚r∫irea infrac˛iunii.
Celelalte dispozi˛ii constitu˛ionale invocate nu au
inciden˛„ Ón cauz„.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 12, art. 13 alin. (1) ∫i (3) ∫i ale art. 19 din Legea
nr. 678/2001 privind prevenirea ∫i combaterea traficului de persoane, excep˛ie ridicat„ de Gregorian Bivolaru Ón Dosarul
nr. 353/2005 al Tribunalului Sibiu — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 8 februarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 115
din 15 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989
Reprezentantul autoarei excep˛iei sus˛ine
neconstitu˛ionalitatea prevederilor art. 45 alin. (5), astfel
cum a fost motivat„ Ón fa˛a instan˛ei de judecat„, ∫i solicit„
Cur˛ii Constitu˛ionale s„ se pronun˛e Ón ce m„sur„
prevederile legale criticate sunt aplicabile unui contract de
v‚nzare-cump„rare Óncheiat sub imperiul Legii nr. 85/1992
privind v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie
construite din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor
economice sau bugetare de stat. De asemenea, depune
note scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, invoc‚nd
practica Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale. Œn ceea ce
prive∫te solicitarea autoarei excep˛iei, arat„ c„ aceasta
nu este o problem„ de constitu˛ionalitate, ci una de
interpretare ∫i aplicare a legii.

el

an

rs
o

pe

a

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 14 septembrie 2006, din
11 septembrie 2006 ∫i din 6 noiembrie 2006, pronun˛ate Ón
dosarele nr. 6.153/300/2006, nr. 5.297/302/2006 ∫i
nr. 5.277/302/2006, Judec„toria Sectorului 2 Bucure∫ti ∫i
Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti au sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Elena Horodniceanu Ón cauze
av‚nd ca obiect constatarea nulit„˛ii absolute a unui
contract de v‚nzare-cump„rare a unui imobil-construc˛ie.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ textul de lege criticat contravine principiului
constitu˛ional al neretroactivit„˛ii legii, cu excep˛ia legii
penale mai favorabile, deoarece declar„ prescriptibil dreptul
la ac˛iune Ón materia constat„rii nulit„˛ii absolute ∫i
valideaz„ Ón acest mod acte juridice Óncheiate cu
nerespectarea dispozi˛iilor legale Ón vigoare.
Judec„toria Sectorului 2 Bucure∫ti apreciaz„ c„ textul
de lege criticat este neconstitu˛ional.
Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛iile de neconstitu˛ionalitate sunt neÓntemeiate.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierile de sesizare au fost comunicate pre∫edin˛ilor
celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i
Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de
vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textele de lege
criticate sunt constitu˛ionale, invoc‚nd Ón acest sens
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod
abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989,
excep˛ie ridicat„ de Elena Horodniceanu Ón Dosarul
nr. 6.153/300/2006 al Judec„toriei Sectorului 2 Bucure∫ti.
La apelul nominal r„spunde reprezentantul autoarei
excep˛iei, avocat, cu delega˛ie la dosar. Lipsesc celelalte
p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal
Óndeplinit„.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón Dosarul
nr. 2.116D/2006, excep˛ie ridicat„ de Elena Horodniceanu
Ón Dosarul nr. 5.297/302/2006 al Judec„toriei Sectorului 5
Bucure∫ti.
R„spunde autoarea excep˛iei, prin avocat, cu delega˛ie
la dosar, lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de
citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón Dosarul
nr. 2.415D/2006. Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost
ridicat„
de
Elena
Horodniceanu
Ón
Dosarul
nr. 5.277/302/2006 al Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
La apelul nominal r„spunde autoarea excep˛iei, prin
avocat, cu delega˛ie la dosar, precum ∫i p„r˛ile Ion
Verzescu ∫i Dumitra Verzescu. Lipsesc celelalte p„r˛i, fa˛„
de care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea, av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de
neconstitu˛ionalitate care fac obiectul dosarelor
nr. 2.415D/2006, nr. 2.116D/2006 ∫i nr. 2.101D/2006 au
con˛inut identic, pune Ón discu˛ie, din oficiu, problema
conex„rii cauzelor.
P„r˛ile prezente ∫i reprezentantul Ministerului Public sunt
de acord cu m„sura conex„rii dosarelor.
Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Cur˛ii Constitu˛ionale, dispune conexarea dosarelor
nr. 2.415D/2006 ∫i nr. 2.116D/2006 la Dosarul
nr. 2.101D/2006, care a fost primul Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele acord„
cuv‚ntul pe fond.

or

fiz
i

ce

pre∫edinte
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
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Irina Loredana Gulie
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examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, 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 ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól reprezint„
prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din
2 septembrie 2005, potrivit c„rora: îPrin derogare de la
dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la
ac˛iune se prescrie Ón termen de un an de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi.“
Œn opinia autoarei excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
prevederile legale criticate contravin dispozi˛iilor art. 15
alin. (2) din Constitu˛ie referitoare la neretroactivitatea legii,
cu excep˛ia legii penale sau contraven˛ionale mai
favorabile.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ textul de lege criticat a mai format obiectul
controlului de constitu˛ionalitate ∫i, prin mai multe decizii,
s-a statuat c„ acesta este constitu˛ional.
Astfel, prin Decizia nr. 296 din 8 iulie 2003, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 577 din
12 august 2003, Curtea a re˛inut c„ dispozi˛iile legale
criticate recunosc dreptul titularului la exercitarea ac˛iunii Ón
constatarea nulit„˛ii absolute a actelor juridice de
Ónstr„inare a imobilelor preluate Ón mod abuziv ∫i asigur„

ite

C U R T E A,

posibilitatea de valorificare a acestuia Ón cadrul unui termen
instituit Ón scopul evit„rii unor st„ri de incertitudine
prelungite Ón ceea ce prive∫te raporturile juridice civile,
precum ∫i pentru asigurarea stabilit„˛ii ∫i securit„˛ii
acestora, cu at‚t mai mult cu c‚t au ca obiect dreptul de
proprietate. De asemenea, se arat„ c„ imprescriptibilitatea,
consfin˛it„ cu titlu de principiu Ón legisla˛ia civil„, nu este
consacrat„ ca atare de Constitu˛ie. A∫a fiind, legiuitorul
poate, Ón considerarea unor ra˛iuni majore, s„ deroge de
la acest principiu, a∫a cum a procedat prin norma dedus„
controlului, f„r„ a Óndrept„˛i calificarea reglement„rii
respective ca fiind neconstitu˛ional„.
De asemenea, prin Decizia nr. 730 din 24 octombrie
2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 979 din 7 decembrie 2006, analiz‚nd textul de lege
criticat prin raportare, Óntre alte dispozi˛ii constitu˛ionale, ∫i
la dispozi˛iile art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie, ∫i cu o
motivare identic„, Curtea a constatat c„ aceste sus˛ineri nu
sunt Óntemeiate, pentru considerentele acolo re˛inute.
Solu˛iile pronun˛ate Ón deciziile anterior men˛ionate,
precum ∫i considerentele ce au stat la baza acestora Ó∫i
men˛in valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au
fost aduse elemente noi, de natur„ a determina o
reconsiderare a jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.
Œn prezenta cauz„, autoarea excep˛iei solicit„ Cur˛ii
Constitu˛ionale s„ stabileasc„ Ón ce m„sur„ prevederile
art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 sunt aplicabile unui
contract de v‚nzare-cump„rare Óncheiat Ón temeiul Legii
nr. 85/1992 privind v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„
destina˛ie construite din fondurile statului ∫i din fondurile
unit„˛ilor economice sau bugetare de stat.
Curtea constat„ c„, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Cur˛ii Constitu˛ionale, îSunt neconstitu˛ionale prevederile
actelor prev„zute la alin. (1), care Óncalc„ dispozi˛iile sau
principiile Constitu˛iei“, astfel Ónc‚t cererea nu intr„ Ón sfera
controlului de constitu˛ionalitate, fiind de competen˛a
instan˛elor de judecat„, singurele Ón m„sur„ a realiza
interpretarea ∫i aplicarea legii Ón spe˛a dedus„ judec„˛ii.

tu

Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de
Elena Horodniceanu Ón Dosarul nr. 6.153/300/2006 al Judec„toriei Sectorului 2 Bucure∫ti ∫i Ón dosarele nr. 5.297/302/2006
∫i nr. 5.277/302/2006 ale Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 februarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea amendamentului convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Banca European„
de Investi˛ii prin scrisoarea semnat„ la Luxemburg la 6 decembrie 2006 ∫i la Bucure∫ti
la 21 decembrie 2006, la Contractul de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii
pentru finan˛area Proiectului de reabilitare a infrastructurii ∫colare din Rom‚nia,
semnat la Bucure∫ti la 11 iulie 2003
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 440/2003 privind
ratificarea Contractului de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii pentru finan˛area Proiectului de
reabilitare a infrastructurii ∫colare din Rom‚nia, semnat la Bucure∫ti la 11 iulie 2003,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

el

or
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i

ce

Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii pentru finan˛area
Proiectului de reabilitare a infrastructurii ∫colare din
Rom‚nia, semnat la Bucure∫ti la 11 iulie 2003, ratificat prin
Legea nr. 440/2003.

an

Articol unic. — Se aprob„ amendamentul convenit Óntre
Guvernul Rom‚niei, prin Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i
Banca European„ de Investi˛ii prin scrisoarea*) semnat„ la
Luxemburg la 6 decembrie 2006 ∫i la Bucure∫ti la
21 decembrie 2006, la Contractul de finan˛are dintre
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o

PRIM-MINISTRU

Contrasemneaz„:
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
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Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 216.
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*) Con˛inutul scrisorii reprezint„ traducerea autorizat„ din limba englez„.

BANCA EUROPEAN√ DE INVESTIﬁII

Prin DHL
Dl Sebastian Vl„descu
Ministru
Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
RO-70060 Bucure∫ti
Copie:

Dl ™tefan Petrescu
director general
Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
RO-70060 Bucure∫ti

Luxemburg, 6 decembrie 2006

JUII/MA&SEE/FBR/fb

Referitor la: Rom‚nia — Reabilitarea infrastructurii ∫colare — Proiectul AFI (FI Nr. 22.134)
Contract de finan˛are (Contractul de finan˛are) semnat la 11 iulie 2003 Óntre Rom‚nia ∫i Banca
European„ de Investi˛ii
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Amendamentul nr. 1
Excelen˛a voastr„,
Facem referire la programul de investi˛ii pentru reabilitarea ∫colilor ce este Ón prezent efectuat ∫i finan˛at de c„tre
BEI conform Contractului de finan˛are men˛ionat mai sus.
Ne face pl„cere s„ v„ inform„m c„, Ón urma rezultatelor ∫i constat„rilor misiunii tehnice desf„∫urate Ón Rom‚nia
pe 8 ∫i 9 martie 2006, BEI este de acord s„ renun˛e la prevederea din Contractul de finan˛are conform c„reia, pentru a
se efectua pl„˛i, Ómprumutatul poate s„ dispun„ de o sum„ maxim„ de lichidit„˛i.
Dat„ fiind necesitatea de a asigura un flux continuu de finan˛are a proiectului pentru a garanta implementarea sa
corespunz„toare, s-a convenit unilateral de c„tre Banc„ faptul c„, Ón baza renun˛„rii propuse, art. 1.04 C (b) din
Contractul de finan˛are se amendeaz„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:
î(b) a unei declara˛ii de la MECT care s„ ateste c„ cheltuielile au fost efectuate pentru articole finan˛ate de
Banc„, Ón conformitate cu descrierea tehnic„ (f„r„ taxele ∫i impozitele pl„tibile Ón Rom‚nia) pentru o sum„ egal„ cu
toate tran∫ele anterior disponibilizate, minus 4.000.000 EUR (patru milioane euro)“.
Pentru a confirma acceptul dumneavoastr„ cu privire la cele de mai sus, accept care este suficient pentru a
efectua pl„˛ile Ón cursul lunii decembrie 2006, v„ rug„m s„ ini˛ializa˛i, s„ contrasemna˛i ∫i s„ data˛i al doilea exemplar
original al acestei scrisori ∫i apoi s„ Ól returna˛i, cu semn„turile oficiale, la Banc„ prin po∫t„ cu confirmare de primire sau
prin curier.
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Cu stim„,
Banca European„ de Investi˛ii
F. Bruni Roccia
G.P. Manzella
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21 decembrie 2006
Ministrul finan˛elor publice
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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Data:
Func˛ia:
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Agreat ∫i acceptat pentru ∫i Ón numele
Ministerului Finan˛elor Publice
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HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea
∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i pentru abrogarea art. II
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 125/2007

at

ex

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

es

tin

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

D

Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 223/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modific„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Anexa nr. 1 se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa la
prezenta hot„r‚re.

2. La anexa nr. 3 litera A, dup„ punctul X se introduce un nou punct, punctul XI, cu urm„torul cuprins:
îXI. Centrul Na˛ional pentru Burse de Studii Ón Str„in„tate
Venituri proprii ∫i subven˛ii
acordate de la bugetul de stat.“
Art. II. — Articolul II din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 125/2007 pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului
nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului

Educa˛iei ∫i Cercet„rii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 107 din 13 februarie 2007, se
abrog„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 222.
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. 177/14.III.2007

* Se organizeaz„ la nivel de direc˛ie.
1) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√1)
(Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 223/2005)
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea structurii bugetului Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor pe anul 2007
privind cheltuielile din credite externe
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i Ón conformitate cu prevederile art. 18 din
Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ modificarea structurii bugetului
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor pe anul 2007, Ón
sensul supliment„rii cu suma de 17.500 mii lei a
capitolului 74.06 îProtec˛ia mediului“, titlul 70 îCheltuieli de
capital“, articolul 70.01 îActive fixe“, alineatul 71.01.03
îMobilier, aparatur„ birotic„ ∫i alte active corporale“, prin
diminuarea cu aceea∫i sum„ a capitolului 70.06 îLocuin˛e,

servicii ∫i dezvoltare public„“, titlul 70 îCheltuieli de capital“,
articolul 70.01 îActive fixe“, alineatul 71.01.01 îConstruc˛ii“.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

el
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Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 223.
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HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 322/1996 privind deschiderea
Punctului de control pentru trecerea frontierei îAeroport Satu Mare“ ∫i Ónfiin˛area Unit„˛ii vamale
îAeroport Satu Mare“ pentru traficul interna˛ional de c„l„tori ∫i m„rfuri

rm

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 322/1996
privind deschiderea Punctului de control pentru trecerea
frontierei îAeroport Satu Mare“ ∫i Ónfiin˛area Unit„˛ii vamale
îAeroport Satu Mare“ pentru traficul interna˛ional de c„l„tori
∫i m„rfuri, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 99 din 16 mai 1996, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:
1. Titlul va avea urm„torul cuprins:
,,H O T √ R ¬ R E
privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei
«Aeroport Satu Mare» ∫i Ónfiin˛area Biroului vamal
«Aeroport Satu Mare» pentru traficul interna˛ional
de c„l„tori ∫i m„rfuri“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ deschiderea Punctului de trecere
a frontierei «Aeroport Satu Mare» ∫i Ónfiin˛area Biroului

vamal «Aeroport Satu Mare» pentru traficul interna˛ional de
c„l„tori ∫i m„rfuri.“
3. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Programul de func˛ionare a Punctului de
trecere a frontierei de stat ∫i a Biroului vamal, Ónfiin˛ate
conform art. 1, este acela∫i cu cel al Aeroportului Satu
Mare.“
4. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Regia Autonom„ «Aeroport Satu Mare» va
pune la dispozi˛ie spa˛iile ∫i utilit„˛ile necesare pentru
desf„∫urarea activit„˛ii de control pentru trecerea frontierei
∫i pentru activitatea vamal„, conform anexelor nr. 1 ∫i 2.“
5. Dup„ articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.“
6. Hot„r‚rea Guvernului nr. 322/1996 se completeaz„
cu anexele nr. 1 ∫i 2 la prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Constantin Dasc„lu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 228.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 1

SPAﬁIILE ™I UTILIT√ﬁILE

necesare pentru Punctul de control pentru trecerea frontierei de stat îAeroportul Satu Mare“

ce

10. o Ónc„pere pentru solicitan˛ii de azil, cu amenaj„rile
corespunz„toare pentru o ∫edere de p‚n„ la 20 de zile;
11. o zon„ de tranzit aeroportuar delimitat„;
12. 7 calculatoare;
13. 3 imprimante;
14. un server;
15. un rastel pentru armament ∫i muni˛ie;
16. 8 fi∫ete;
17. 6 dulapuri tip vestiar;
18. un copiator;
19. o linie telefonic„ interurban„;
20. o linie telefonic„ pentru transmitere de date;
21. o linie telefonic„ inter C;
22. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare Ónc„pere,
conform destina˛iei acesteia.

an

el

SPAﬁIILE ™I UTILIT√ﬁILE

ANEXA Nr. 2

or

fiz
i

1. o Ónc„pere pentru ∫eful Punctului de control pentru
trecerea frontierei de stat;
2. o Ónc„pere pentru ∫efii de tur„;
3. o Ónc„pere pentru ofi˛erul de serviciu ∫i dispecerat;
4. o Ónc„pere pentru agen˛ii operativi;
5. o Ónc„pere pentru efectuarea cercet„rii penale;
6. o Ónc„pere pentru biroul criminalistic (expertize,
cercetarea falsurilor etc.);
7. 4 tonete cu c‚te dou„ posturi pentru sensul de
intrare Ón ˛ar„;
8. 3 tonete cu c‚te dou„ posturi pentru sensul de ie∫ire
din ˛ar„;
9. o Ónc„pere pentru persoanele re˛inute (str„ini declara˛i
indezirabili, f„ptuitori etc.);

pe

6. un calculator;

a

7. o linie telefonic„ interurban„;

tu

ite

8. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare Ónc„pere,

conform destina˛iei acesteia.
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g
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1. o Ónc„pere pentru ∫eful Biroului vamal;
2. o Ónc„pere pentru personalul vamal de serviciu;
3. o Ónc„pere pentru controlul vamal corporal;
4. o Ónc„pere pentru bunuri re˛inute sau confiscate;
5. o Ónc„pere pentru personalul cu atribu˛ii privind
datoria vamal„ (financiar-contabilitate);

rs
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necesare pentru Biroul vamal îAeroportul Satu Mare“
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HOT√R¬RE
pentru aprobarea Programului de dezvoltare a construc˛iilor de locuin˛e Ón Rom‚nia
Ón perioada 2007—2010
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

at

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

D
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Art. 1. — Se aprob„ Programul de dezvoltare a
construc˛iilor de locuin˛e Ón Rom‚nia Ón perioada 2007—
2010, denumit Ón continuare Program, prev„zut Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, prin Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Locuin˛e, s„ deruleze programul prev„zut la art. 1, Ón
conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, prin Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e, are
urm„toarele atribu˛ii principale:

a) coordoneaz„ ∫i monitorizeaz„ implementarea ∫i
derularea Programului de dezvoltare a construc˛iilor de
locuin˛e Ón perioada 2007—2010;
b) solicit„ autorit„˛ilor administra˛iei publice centrale ∫i
locale situa˛ia terenurilor ce pot fi utilizate pentru realizarea
programului prev„zut la art. 1;
c) propune spre aprobare Guvernului m„suri pentru
realizarea obiectivelor stabilite Ón Program;
d) asigur„ comunicarea cu autorit„˛ile publice locale din
acest domeniu, precum ∫i armonizarea punctelor de
vedere.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 241.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Constantin Dasc„lu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice ∫i amenajarea
teritoriului,
Lászlo Borbély
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ANEX√

PROGRAM
de dezvoltare a construc˛iilor de locuin˛e Ón Rom‚nia Ón perioada 2007—2010
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Art. 5. — Œn termen de 30 de zile de la data
transmiterii situa˛iei prev„zute la art. 4, Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, prin Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Locuin˛e, va analiza posibilit„˛ile tehnicoeconomice de realizare a locuin˛elor pe terenurile
identificate ∫i va estima costurile pentru realizarea utilit„˛ilor
prev„zute la art. 2; Ón baza acestor date Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului va formula
propuneri Guvernului Ón conformitate cu reglement„rile Ón
vigoare.
Art. 6. — (1) Œn situa˛ia Ón care terenurile prev„zute la
art. 4 apar˛in domeniului public al statului sau al unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, acestea pot fi trecute Ón domeniul
privat al autorit„˛ilor publice locale Ón conformitate cu
prevederile legale Ón vigoare.
(2) Pe terenurile care se transmit conform alin. (1) se
asigur„ ∫i realizarea lucr„rilor tehnico-edilitare Ón condi˛iile
prezentului program, potrivit legii.
Art. 7. — Terenurile pe care se construiesc locuin˛e Ón
condi˛iile prezentului program vor putea fi concesionate sau,
dup„ caz, date Ón folosin˛„ pe toat„ durata de existen˛„ a
construc˛iei, conform legisla˛iei Ón vigoare.
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Art. 1. — Programul de dezvoltare a construc˛iilor de
locuin˛e Ón Rom‚nia Ón perioada 2007—2010 (Programul)
urm„re∫te relansarea construc˛iilor de locuin˛e Ón Rom‚nia
prin realizarea unor spa˛ii de locuit moderne, accesibile
unui num„r c‚t mai mare de cet„˛eni.
Art. 2. — Programul se realizeaz„ cu asigurarea de
c„tre autorit„˛ile publice locale a amplasamentelor pentru
locuin˛e cu terenuri viabilizate, care s„ asigure ap„,
canalizare, energie electric„, gaz metan, sistematizare pe
vertical„, drumuri ∫i c„i de acces, Ón conformitate cu
legisla˛ia Ón vigoare.
Art. 3. — Œn termen de 30 de zile de la data aprob„rii
Programului, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e
organizeaz„ o baz„ de date cu solicit„rile de locuin˛e
destinate Ónchirierii ∫i/sau dob‚ndirii Ón proprietate, adresate,
Ón condi˛iile legii, consiliilor jude˛ene, respectiv Consiliului
General al Municipiului Bucure∫ti ∫i consiliilor locale.
Art. 4. — Autorit„˛ile publice centrale sau locale, la
solicitarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, vor pune la dispozi˛ie date Ón leg„tur„ cu
terenurile disponibile pentru construc˛ia de locuin˛e, Ón
termen de 20 de zile de la solicitare.
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE
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ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor ∫i normelor tehnice privind producerea Ón vederea
comercializ„rii, controlul, certificarea calit„˛ii ∫i comercializarea semin˛elor de cereale

D

es

Œn baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul ∫i certificarea
calit„˛ii, comercializarea semin˛elor ∫i a materialului s„ditor, precum ∫i Ónregistrarea soiurilor de plante,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale implementare politici sectoriale ∫i de pia˛„ nr. 92.119 din
6 februarie 2007,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite prezentul ordin.
Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 1.262/2005 pentru aprobarea Regulilor
∫i normelor tehnice privind producerea Ón vederea
comercializ„rii, controlul, certificarea calit„˛ii ∫i
comercializarea semin˛elor de cereale, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie
2006, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Prezentul ordin transpune prevederile Directivei
Consiliului 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind
comercializarea semin˛elor de cereale, ultima dat„
amendat„ prin Directiva Comisiei 2006/55/CE din 12 iunie
2006, ∫i implementeaz„ prevederile Directivei Comisiei
47/2006/CE din 23 mai 2006 privind condi˛iile speciale
pentru prezen˛a Avena fatua Ón culturile de cereale, ale

Deciziei Comisiei 86/109/CEE din 27 februarie 1986,
Deciziei Comisiei 94/650/CE din 28 septembrie 1994 ∫i ale
Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004.“
2. Literele b) ∫i c) ale alineatului (3) al articolului 11 vor
avea urm„torul cuprins:
îb) Condi˛iile speciale privind prezen˛a de Avena fatua
sunt implementate prin Directiva Comisiei 47/2006/CE,
conform prevederilor lit. c);
c) Autoritatea oficial„ poate elibera, pentru loturile de
s„m‚n˛„ de cereale care se comercializeaz„, un certificat
oficial privind condi˛iile speciale pentru Avena fatua, dac„
un e∫antion de cel pu˛in 3 kg prelevat Ón conformitate cu
art. 7 ∫i examinat oficial Ón laborator este liber de Avena
fatua.“

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 177/14.III.2007

3. Anexa nr. 3 va avea urm„torul cuprins:
îANEXA Nr. 3
GREUTATEA LOTURILOR ™I A E™ANTIOANELOR
Greutatea minim„
a unui e∫antion
care se preleveaz„
dintr-un lot
(grame)

Greutatea maxim„
a unui lot
(tone)

30

1.000

500

10
30
10
40

400
500
1.000
250

200
500
900
250

40

1.000

1.000“

fiz
i

Avena sativa, Hordeum vulgare,
Triticum aestivum, Triticum durum,
Secale cereale, Triticosecale
Phalaris canariensis
Oryza sativa
Sorghum spp.
Zea mays, s„m‚n˛a Baz„
a liniilor hibride
Zea mays, s„m‚n˛a Baz„ alta
dec‚t liniile hibride; s„m‚n˛a
Certificat„

ce

Specia

Greutatea e∫antionului
pentru determin„rile
prin num„rare prev„zute
Ón coloana 4 la 10
din anexa nr. 2 (2) A)
∫i anexa nr. 2 (3)
(grame)
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laborator acceptate de institu˛iile ∫i organismele de profil
din UE ∫i/sau pe plan interna˛ional.
3.3. Speciile, metodele ∫i m„rimea e∫antioanelor pentru
precontrolul prin analize de laborator:
a) la cereale p„ioase (gr‚u comun, gr‚u durum, secar„,
orz, orez), electroforeza se aplic„ pentru determinarea
proteinelor de rezerv„, pe e∫antioane de semin˛e de
minimum 200 grame;
b) la porumb electroforeza se aplic„ pentru determinarea
enzimelor specifice astfel: pentru linii, la e∫antioane de
semin˛e de 200 grame, iar pentru semin˛ele hibride la
e∫antioane de semin˛e de 500 grame;
c) la partidele/loturile de semin˛e non-OGM ale speciilor
la care se multiplic„/comercializeaz„ ∫i soiuri OGM, testele
de laborator se efectueaz„ pe un e∫antion de semin˛e de
1.000 grame, omogenizat ∫i divizat Ón dou„ sube∫antioane
a 500 grame (e∫antionul ∫i contrae∫antionul);
d) analizele de laborator pentru precontrol se vor
efectua Ón laboratoare oficiale sau acreditate, agreate de
c„tre INCS.“
6. La anexa nr. 7 titlul II îPrelucrarea ∫i certificarea
semin˛elor“ litera G, punctul 6 va avea urm„torul cuprins:
î6. E∫antioanele se expediaz„ la centrele de testarea
soiurilor, Ónso˛ite de un borderou Ón care se va specifica:
specia, soiul, categoria biologic„, lotul sau partida; un
exemplar al borderoului se va transmite ∫i la INCS.
E∫antioanele, except‚nd cazurile fortuite legate de
certific„rile efectuate dup„ aceste termene, se expediaz„ la
CTS-uri astfel:
a) CTS Cogealac, comuna Tariverde, jude˛ul Constan˛a,
CP 907076, pentru cereale de toamn„, p‚n„ la
30 septembrie;
b) CTS Troian, comuna Troian, jude˛ul Teleorman,
CP 147415, pentru: porumb ∫i sorg, p‚n„ la 20 martie;
c) CTS Sibiu, Sibiu, Str. Sibiului nr. 59, CP 550088,
pentru cereale de prim„var„, p‚n„ la 1 martie;
d) CTS D‚lga, comuna Dor M„runt, jude˛ul C„l„ra∫i,
CP 917055, pentru porumb OGM, p‚n„ la data de
20 martie;
e) ISTIS Bucure∫ti, bd. M„r„∫ti nr. 61, sectorul 1,
CP 011464, pentru orez, p‚n„ la data de 1 martie.“
7. La anexa nr. 7 titlul II îPrelucrarea ∫i certificarea
semin˛elor“ litera G, punctul 8 va avea urm„torul cuprins:
î8.1. Se consider„ corespunz„toare puritatea varietal„
determinat„ Ón postcontrol, cel pu˛in egal„ cu normele de
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4. La anexa nr. 7 titlul II îPrelucrarea ∫i certificarea
semin˛elor litera E punctul 1, litera a) va avea urm„torul
cuprins:
îa) ITCSMS sau LCCSMS pot, la solicitarea operatorului
economic, acorda derog„ri pentru certificarea ∫i
comercializarea semin˛elor Prebaz„ ∫i Baz„ care nu
Óndeplinesc condi˛iile de germina˛ie prev„zute Ón anexa
nr. 2, Ón conformitate cu art. 4 lit. a) din prezentul ordin.
Aceast„ derogare se poate acorda p‚n„ la 20% pentru
s„m‚n˛a Prebaz„ ∫i p‚n„ la 10% pentru s„m‚n˛a Baz„ din
procentul de germina˛ie normat la fiecare specie, iar peste
acest procent derogarea poate fi acordat„ de Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, la solicitarea
operatorului economic.
Autoritatea va elibera «Documentul oficial de certificare
a lotului de s„m‚n˛„», eticheta oficial„ sau vigneta oficial„,
cu men˛iunea «S„m‚n˛„ cu derogare» ∫i a indicelui pentru
care s-a acordat derogarea. Furnizorul trebuie s„ garanteze
germina˛ia pentru care s-a aprobat derogarea ∫i s„
men˛ioneze pe o etichet„ proprie indicele efectiv al
acesteia, numele ∫i adresa sa, precum ∫i num„rul de lot.“
5. La anexa nr. 7 titlul II îPrelucrarea ∫i certificarea
semin˛elor“ litera G, punctul 3 va avea urm„torul cuprins:
î3.1. Precontrolul se efectueaz„ Ón parcele de control Ón
c‚mp, spa˛ii protejate ∫i/sau prin analize de laborator. Œn
parcelele de precontrol se urm„re∫te:
a) Ón precontrol se Óns„m‚n˛eaz„ parcele de control la
marginea sau Ón interiorul culturii semincere Prebaz„ sau
Baz„ destinate multiplic„rii (precontrolul poate reprezenta ∫i
postcontrolul genera˛iei anterioare);
b) examinarea plantelor crescute din e∫antionul de
s„m‚n˛„ se efectueaz„ Ón fazele care permit observarea
caracterelor esen˛iale;
c) c‚nd rezultatul din parcelele de precontrol arat„ c„
identitatea ∫i puritatea varietal„ nu au fost men˛inute,
autoritatea oficial„ nu certific„ s„m‚n˛a ob˛inut„ din
parcelele sau loturile respective;
d) precontrolul se poate efectua ∫i Ón perioada de
extrasezon Ón sere sau zone climatice care permit
cre∫terea plantelor Ón perioada de iarn„.
3.2. Precontrolul prin analize de laborator se poate
efectua prin metode ca: electroforeza, reac˛ia ADNpolimerazei (PCR), rezonan˛a magnetic„ nuclear„ (RMN),
teste imunoenzimatice tip ELISA ∫i/sau alte metode de
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— hibrizi simpli (HS), de porumb, forme parentale:
puritate varietal„ minim„ de 97%, cu maximum 1% plante
cu ∫tiule˛i netipici ∫i maximum 2% plante netipice;
— hibrizi simpli (HS), hibrizi triliniari (HT) ∫i hibrizi dubli
(HD) (F1): puritate varietal„ minim„ de 95%.“
8. La anexa nr. 7 titlul II îPrelucrarea ∫i certificarea
semin˛elor“, litera G se completeaz„ cu un nou punct,
punctul 9, cu urm„torul cuprins:
î9. Prezen˛a semin˛elor modificate genetic Ón
partide/loturi de semin˛e non-OGM se admite p‚n„ la
maximum 0,9% Ón urma test„rii Ón laborator; semin˛ele care
prezint„ un procent mai mare de 0,9% impurificare cu
OGM se consider„ semin˛e modificate genetic.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

fiz
i

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Dan ™tefan Motreanu

ce

puritate varietal„ cuprinse Ón anexa nr. 2 sau redus„ cu
maximum 1%.
8.2. Fac excep˛ie de la alin. 8.1 loturile de semin˛e din
speciile urm„toare, care se consider„ corespunz„toare
pentru puritatea varietal„, astfel:
— soiurile de Phalaris canariensis ∫i Secale cereale,
altele dec‚t hibrizii, dac„ Óntrunesc prevederile anexei nr. 1
lit. A;
— hibrizii de orz, ov„z, gr‚u comun, gr‚u durum, gr‚u
Ómbr„cat ∫i triticale autogam dac„ Óntrunesc prevederile
anexei nr. 2 lit. C;
— liniile consangvinizate de porumb: puritate varietal„
minim„ de 98%;
— linii consangvinizate androsterile de porumb: puritate
varietal„ minim„ de 97%, cu maximum 1% plante fertile ∫i
cu maximum 2% plante netipice;
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Bucure∫ti, 2 martie 2007.
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REGULAMENT
privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
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Av‚nd Ón vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind institu˛iile
de credit ∫i adecvarea capitalului ∫i ale art. 30 alin. (1) din titlul I al Ordonan˛ei Guvernului nr. 28/2006 privind
reglementarea unor m„suri financiar-fiscale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 266/2006,
Ón baza prevederilor art. 101 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 ∫i ale art. 34 alin. (1)
din titlul I al Ordonan˛ei Guvernului nr. 28/2006, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 266/2006,
Ón temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚nei,

D

Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezentul regulament.
CAPITOLUL I

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

Dispozi˛ii privind finan˛area persoanelor fizice

Art. 1. — (1) Prezentul regulament se aplic„ institu˛iilor
de credit persoane juridice rom‚ne ∫i sucursalelor
institu˛iilor de credit din state ter˛e care func˛ioneaz„ pe
teritoriul Rom‚niei, institu˛iilor financiare nebancare
persoane juridice rom‚ne ∫i sucursalelor institu˛iilor
financiare nebancare str„ine, Ónscrise Ón Registrul special,
entit„˛i supuse supravegherii B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
denumite Ón continuare Ómprumut„tori, ∫i reglementeaz„
condi˛iile minime de acordare ∫i derulare a creditelor
destinate persoanelor fizice.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea dispozi˛iilor
prezentului regulament institu˛iile financiare care intr„ sub
inciden˛a sec˛iunii a 2-a a cap. IV ∫i sec˛iunii 1 a cap. VI
ale titlului I al p„r˛ii I din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit ∫i
adecvarea capitalului.

Art. 2. — Acordarea, garantarea ∫i derularea creditelor
destinate persoanelor fizice se realizeaz„ pe baz„
contractual„, Ón conformitate cu reglement„rile interne ale
Ómprumut„torilor, aprobate de organele competente conform
prevederilor actelor constitutive, Ón cazul Ómprumut„torilor
persoane juridice rom‚ne, ∫i, respectiv, de organele
statutare, Ón cazul sucursalelor Ómprumut„torilor persoane
juridice str„ine.
Art. 3. — (1) Œmprumut„torii desf„∫oar„ activitatea de
creditare a persoanelor fizice pe baza reglement„rilor
proprii validate de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei — Direc˛ia
supraveghere.
(2) Orice modificare ulterioar„ a reglement„rilor proprii
se notific„ B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ∫i devine aplicabil„
numai dup„ validarea acesteia de c„tre Direc˛ia
supraveghere.
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prev„zute la art. 226 ∫i 229 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 99/2006 sau, dup„ caz, la art. 52 alin. (2)
∫i la art. 53 din titlul I al Ordonan˛ei Guvernului
nr. 28/2006 privind reglementarea unor m„suri financiarfiscale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 266/2006.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii tranzitorii
Art. 6. — P‚n„ la Óndeplinirea condi˛iei prev„zute la
alin. (1) al art. 3, Ómprumut„torii care la data intr„rii Ón
vigoare a prezentului regulament desf„∫oar„ activitate de
creditare a persoanelor fizice aplic„ normele interne de
creditare Ón vigoare la data public„rii prezentului
regulament, nivelul maxim al gradului de Óndatorare fiind
limitat la 40%.
CAPITOLUL V
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Art. 7. — Casele centrale supravegheaz„ respectarea
de c„tre cooperativele de credit afiliate a cerin˛elor
prev„zute Ón prezentul regulament.
Art. 8. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului
regulament se abrog„ Normele B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei nr. 10 din 27 iulie 2005 privind limitarea riscului
de credit la creditele destinate persoanelor fizice, publicate
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 683 din
29 iulie 2005, modificate ∫i completate prin Norma B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei nr. 20 din 13 septembrie 2006
pentru modificarea ∫i completarea Normei B„ncii Na˛ionale
a Rom‚niei nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit
la creditele destinate persoanelor fizice, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 800 din
22 septembrie 2006.

tu

Art. 4. — Œmprumut„torii stabilesc Ón cadrul
reglement„rilor interne, Ón concordan˛„ cu profilul ∫i
strategia lor de risc, cel pu˛in urm„toarele:
a) modalitatea de organizare a activit„˛ii de acordare ∫i
derulare a creditelor destinate persoanelor fizice ∫i, dup„
caz, condi˛iile de garantare pentru fiecare tip de credit;
b) categoriile de clien˛i eligibili pentru finan˛are;
c) procedura de clasificare a clientelei-˛int„ pe categorii
de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general
de risc al Ómprumut„torului;
d) categoriile de venituri considerate eligibile de c„tre
Ómprumut„tor, diferen˛iat pe categorii de clientel„, precum
∫i coeficien˛ii de ajustare aferen˛i Ón func˛ie de gradul de
certitudine ∫i de caracterul de permanen˛„ ale acestora;
e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile
eligibile Ón scopul determin„rii gradului total de Óndatorare,
incluz‚nd cel pu˛in cheltuielile de subzisten˛„ ∫i
angajamentele de plat„ altele dec‚t cele de natura
creditului;
f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de
Óndatorare, diferen˛iat pe categoriile de clientel„, ∫i
fundamentarea nivelurilor stabilite; gradul total de Óndatorare
se determin„ ca pondere a angajamentelor totale de plat„
decurg‚nd din credite sau alte finan˛„ri rambursabile Ón
veniturile eligibile, din care s-au dedus cheltuielile
prev„zute la lit. e);
g) metodologia de reconsiderare periodic„ a
coeficien˛ilor de ajustare a veniturilor ∫i nivelurilor maxime
admise pentru gradul de Óndatorare, Ón vederea asigur„rii
acurate˛ei acestora pe o baz„ continu„.
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CAPITOLUL III
Sanc˛iuni
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Art. 5. — Nerespectarea prevederilor prezentului
regulament atrage aplicarea m„surilor ∫i/sau a sanc˛iunilor
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Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
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