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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suspendarea, la cerere,
din func˛ia public„ de subprefect al jude˛ului Mehedin˛i
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul S„ceanu Constantin se suspend„, la cerere, din
func˛ia public„ de subprefect al jude˛ului Mehedin˛i pe o perioad„ de 2 ani.
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Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

ra

tu

ite

a

pe

Bucure∫ti, 14 martie 2007.
Nr. 255.
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HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Finan˛elor Publice — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ — Autoritatea Na˛ional„ a V„milor —
Direc˛ia Regional„ Vamal„ Craiova Ón domeniul public al municipiului Craiova
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, jude˛ul Dolj

es
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

D

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, compus
din construc˛ie ∫i terenul aferent, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al statului ∫i din
administrarea Ministerului Finan˛elor Publice — Agen˛ia
Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ — Autoritatea Na˛ional„
a V„milor — Direc˛ia Regional„ Vamal„ Craiova Ón

domeniul public al municipiului Craiova ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Craiova, jude˛ul Dolj.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 martie 2007.
Nr. 256.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Finan˛elor Publice —
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ — Autoritatea Na˛ional„ a V„milor — Direc˛ia Regional„ Vamal„ Craiova
Ón domeniul public al municipiului Craiova ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, jude˛ul Dolj

Municipiul Craiova,
str. Simion B„rnu˛iu
nr. 36, jude˛ul Dolj

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul Finan˛elor
Publice — Agen˛ia
Na˛ional„ de
Administrare Fiscal„ —
Autoritatea Na˛ional„
a V„milor — Direc˛ia
Regional„ Vamal„
Craiova

Codul de clasificare
∫i num„rul de inventar
atribuit de M.F.P.

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Municipiul Craiova,
Consiliul Local
al Municipiului
Craiova

Cl„dire parter:
Suprafa˛a construit„ = 291,2 m2
Suprafa˛a terenului = 100 m2
Total suprafa˛„ teren = 391,2 m2
Valoarea de inventar = 456.656,55 lei

Nr. M.F.P. 145.256
Cod de clasificare
8.29.06
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Locul unde este
situat imobilul
care se transmite
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HOT√R¬RE
privind darea unor imobile, proprietate public„ a statului,
Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, pentru Unitatea Special„ de Avia˛ie

ite
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ra

tu

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

(2) Datele de identificare ale imobilelor prev„zute la
alin. (1) sunt cuprinse Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit
prevederilor art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
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Art. 1. — (1) Se aprob„ darea Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, pentru Unitatea
Special„ de Avia˛ie, a unor imobile — terenuri — situate
Ón municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149—151,
jude˛ul Cluj, trecute Ón domeniul public al statului din
domeniul public al jude˛ului Cluj, prin Hot„r‚rea Consiliului
Jude˛ean Cluj nr. 255/2005.

PRIM-MINISTRU

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

Bucure∫ti, 14 martie 2007.
Nr. 257.
ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor, proprietate public„ a statului, care se transmit Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
pentru Unitatea Special„ de Avia˛ie
Denumirea
∫i adresa terenului
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite terenul

Persoana juridic„
la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice
ale terenului care se transmite

Municipiul Cluj-Napoca,
str. Traian Vuia
nr. 149—151, jude˛ul Cluj

Jude˛ul Cluj

Statul rom‚n, Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
pentru Unitatea Special„ de Avia˛ie

— suprafa˛a = 28.440,89 m2,
cu nr. cadastral 1.786/2

Municipiul Cluj-Napoca,
str. Traian Vuia
nr. 149—151, jude˛ul Cluj

Jude˛ul Cluj

Statul rom‚n, Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
pentru Unitatea Special„ de Avia˛ie

— suprafa˛a = 1.904,17 m2,
cu nr. cadastral 1.786/3

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

HOT√R¬RE
privind Óncadrarea Ón categoria func˛ional„ a drumurilor jude˛ene a unui drum comunal
situat Ón jude˛ul Gala˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 ∫i 13 din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
func˛ionale a drumurilor publice ∫i a drumurilor de utilitate
privat„ deschise circula˛iei publice, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 338 ∫i 338 bis din 20 iulie
2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
completeaz„ Ón mod corespunz„tor.

Art. 1. — Se aprob„ Óncadrarea Ón categoria func˛ional„
a drumurilor jude˛ene a unui drum comunal situat Ón jude˛ul
Gala˛i, conform anexei care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Anexele nr. 2 ∫i 3 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 540/2000 privind aprobarea Óncadr„rii Ón categorii

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

ra

tu

Bucure∫ti, 14 martie 2007.
Nr. 259.
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ale drumului comunal situat Ón jude˛ul Gala˛i, care se Óncadreaz„ Ón categoria func˛ional„ a drumurilor jude˛ene
Traseul drumului

DC 73

Nicore∫ti—F‚nt‚ni—Poiana—
Vi∫ina—Buciumeni

Pozi˛iile kilometrice
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind aprobarea Instruc˛iunilor pentru diagnoza c„ii ∫i liniei de contact
efectuat„ cu automotorul TMC
Œn temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniu˛„ din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Autorit„˛ii
Feroviare Rom‚ne — AFER, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Feroviare Rom‚ne — AFER, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile pentru diagnoza c„ii
∫i liniei de contact efectuat„ cu automotorul TMC,
prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 2. — Prevederile prezentului ordin se aplic„
Companiei Na˛ionale de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A., Ón
calitate de administrator al infrastructurii feroviare, Societ„˛ii
Comerciale îElectrificare C.F.R.“ — S.A., Ón calitate de

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 189 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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operator economic care asigur„ Óntre˛inerea, repararea ∫i
exploatarea instala˛iilor feroviare de electrificare, Societ„˛ii
Comerciale îInformatic„ Feroviar„“ — S.A., Ón calitate de
operator economic care gestioneaz„ datele rezultate Ón
urma m„sur„rilor, gestionarilor de infrastructur„ feroviar„
neinteroperabil„ ∫i operatorilor economici care de˛in ∫i/sau
utilizeaz„ asemenea utilaje Ón activitatea de Óntre˛inere ∫i
repara˛ie a infrastructurii feroviare.
Art. 3. — Compania Na˛ional„ de C„i Ferate
îC.F.R.“ — S.A., Societatea Comercial„ îElectrificare
C.F.R.“ — S.A. ∫i Societatea Comercial„ îInformatic„
Feroviar„“ — S.A., precum ∫i gestionarii de infrastructur„
feroviar„ neinteroperabil„ ∫i operatorii economici care de˛in
∫i/sau utilizeaz„ asemenea utilaje vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.

5

Art. 4. — (1) Prezentul ordin intr„ Ón vigoare Ón termen
de 90 de zile de la data public„rii.
(2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
conducerea persoanelor juridice prev„zute la art. 2 va
asigura, conform prevederilor Ón vigoare, instruirea ∫i
verificarea profesional„ a personalului cu atribu˛ii Ón
aplicarea instruc˛iunilor prev„zute la art. 1.
(3) Compania Na˛ional„ de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A.
va edita ∫i pune la dispozi˛ia celor interesa˛i instruc˛iunile
prev„zute la art. 1.
Art. 5. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage r„spunderea juridic„, Ón conformitate cu prevederile
legale Ón vigoare.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Constantin Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 27 noiembrie 2006.
Nr. 2.256.
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ORDIN
pentru aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie
a planta˛iilor viticole, pentru campaniile 2006—2007 ∫i 2007—2008, derulate cu sprijin comunitar
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Av‚nd Ón vedere:
— prevederile art. 13 din Legea nr. 244/2002 a viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii comune a pie˛ei vitivinicole,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— prevederile art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii
comune a pie˛ei vitivinicole, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.134/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— prevederile art. 8 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.432/2005 privind m„surile ∫i instrumentele de reglementare a
filierei vitivinicole;
— prevederile cap. III îRestructurarea ∫i Reconversia“, art. 11—15, din Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 1.493/1999 privind organizarea comun„ a pie˛ei vitivinicole;
— prevederile cap. IV îRestructurare ∫i Reconversie“, art. 12—18, din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.227/2000
privind stabilirea unor reguli detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 privind organizarea
comun„ a pie˛ei vitivinicole, cu privire la poten˛ialul de produc˛ie,
v‚z‚nd Referatul de aprobare nr. 15 din 11 ianuarie 2007,
Ón temeiul art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele de aplicare a programelor nr. 143 din 16 iunie 2000, ∫i a prevederilor Regulamentului
de restructurare/reconversie a planta˛iilor viticole, pentru Comisiei (CE) nr. 1.227/2000 privind stabilirea unor reguli
campaniile 2006—2007 ∫i 2007—2008, derulate cu sprijin detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE)
comunitar, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ nr. 1.493/1999 privind organizarea comun„ a pie˛ei vitivinicole,
din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin creeaz„ cadrul necesar cu privire la poten˛ialul de produc˛ie, publicat Ón Jurnalul Oficial
aplic„rii directe a prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) al Uniunii Europene nr. 173 din 27 iunie 2001.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
nr. 1.493/1999 privind organizarea comun„ a pie˛ei
vitivinicole, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Dan ™tefan Motreanu
Bucure∫ti, 15 martie 2007.
Nr. 211.
ANEX√

NORME
de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a planta˛iilor viticole, pentru campaniile
2006—2007 ∫i 2007—2008, derulate cu sprijin comunitar
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
1. Programele de reconversie/restructurare reprezint„
ansamblul de m„suri eligibile care prin realizarea lor conduc
la adaptarea produc˛iei la cerin˛ele pie˛ei.

1.1. Programele din cadrul restructur„rii/reconversiei
planta˛iilor viticole sunt:
a) reconversia prin plantare pe acela∫i amplasament ori pe
alt„ parcel„ echivalent„ ca suprafa˛„ de vi˛„-de-vie pentru
struguri de vin cu soiurile prev„zute Ón anexa nr. 3 la
prezentele norme;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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h) materialul s„ditor folosit s„ fie din categoria biologic„
admis„ de legisla˛ia Ón vigoare pentru Ónfiin˛„ri de planta˛ii
viticole;
i) m„surile eligibile prev„zute Ón anexa nr. 1 la prezentele
norme, care prin executarea lor s„ conduc„ la finalizarea
planului aprobat.
CAPITOLUL II
Planurile individuale
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2.1. Planul individual con˛ine urm„toarele documente:
a) dovada c„ planta˛ia respectiv„ este Ónscris„ Ón Registrul
planta˛iilor viticole ∫i Ón Registrul fermelor;
b) memoriu justificativ care cuprinde: localizarea,
identificarea persoanei fizice/juridice, scurt„ descriere a situa˛iei
planta˛iei viticole (v‚rst„, suprafa˛„, parcele, soiuri, num„r
butuci, produc˛ii medii la hectar, forma de conducere, sistem
de sus˛inere);
c) copie plan cadastral sau schi˛„ la scar„ a parcelelor
ini˛iale ∫i finale, dup„ caz;
d) copie certificat„ îconform cu originalul“ dup„ titlul de
proprietate, contract arend„, contract concesionare, contract
Ónchiriere sau altele asemenea, dup„ caz;
e) acordul scris al proprietarilor pentru restructurarea/
reconversia parcelei/parcelelor viticole (sau acest acord s„ fie
prev„zut Ón contracte de arend„, concesiune, Ónchiriere sau
altele asemenea);
f) declara˛ie pe propria r„spundere, din care s„ reias„
faptul c„ parcela supus„ restructur„rii/reconversiei nu face
obiectul vreunui litigiu;
g) situa˛ie cu prezentarea m„surilor eligibile de efectuat Ón
cadrul planului;
h) graficul de execu˛ie pentru fiecare lucrare/ac˛iune, pe
fiecare exerci˛iu financiar;
i) copie îconform cu originalul“ dup„ documentele care
privesc drepturile de plantare/replantare, dac„ este cazul;
j) copie dup„ declara˛ia de defri∫are, autoriza˛ia de plantare
∫i altele asemenea, dup„ caz, conform legisla˛iei Ón vigoare;
k) pentru programul prev„zut la pct. 1.1 lit. b) se va
depune un studiu comparativ al condi˛iilor pedoecoclimatice
Óntre vechiul amplasament ∫i noua loca˛ie, Óntocmit de
persoane fizice/juridice autorizate;
l) ultima declara˛ie de recolt„ pentru parcela supus„
programului de restructurare/reconversie, acolo unde este
cazul;
m) declara˛ie pe propria r„spundere a solicitantului prin
care se angajeaz„ s„ execute Ón totalitate m„surile prev„zute
Ón planul depus.
2.2. Œn vederea aprob„rii, datele-limit„ pentru depunerea
planurilor individuale la direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare
rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti sunt:
I. 30 aprilie 2007, pentru campania viticol„ 2006—2007;
II. 30 iunie 2007, pentru campania viticol„ 2007—2008.
2.3. Aprobarea prev„zut„ la pct. 2.2 se acord„ numai Ón
baza verific„rii conformit„˛ii documenta˛iei ∫i ulterior efectu„rii
controlului Ón teren de c„tre o comisie format„ din:
a) inspectorul tehnic vitivinicol din jude˛;
b) inspectorul teritorial al Oficiului Na˛ional al Denumirilor
de Origine pentru Vinuri ∫i alte Produse Vitivinicole, denumit
Ón continuare O.N.D.O.V.;
c) reprezentantul direc˛iei pentru agricultur„ ∫i dezvoltare
rural„ jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, desemnat pentru
gestionarea Registrului Planta˛iilor Viticole;
2.3.1. Hot„r‚rea de aprobare a planului se comunic„
solicitan˛ilor, Ón scris, Ón termen de 15 zile de la depunerea
planului.
2.3.2. Planurile individuale aprobate de direc˛iile pentru
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene sau a municipiului
Bucure∫ti pe baza raportului Óntocmit de comisia prev„zut„ la
pct. 2.3 sunt centralizate ∫i transmise la Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pentru Óntocmirea planului
na˛ional.
2.4. Solicitan˛ii sprijinului financiar ale c„ror planuri
individuale nu au fost aprobate pot depune contesta˛ii Ón
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b) reamplasarea parcelelor situate Ón condi˛ii nefavorabile
pe alte amplasamente, care ofer„ condi˛ii climatice ∫i
pedologice favorabile la nivelul aceleia∫i suprafe˛e;
c) modernizarea formei de conducere, a sistemului de
sus˛inere ∫i palisaj Ón planta˛iile viticole, prin:
(i) instalarea/Ónlocuirea sistemului de sus˛inere;
(ii) modificarea distan˛elor de plantare Óntre r‚nduri Ón
vederea mecaniz„rii;
(iii) modernizarea formei de conducere a vi˛ei-de-vie
prin trecerea de la cultura joas„ la cultura
semiÓnalt„ ∫i Ónalt„ Ón vederea optimiz„rii lucr„rilor
mecanizate.
1.2. Sumele forfetare care se acord„ ca sprijin financiar
pentru fiecare m„sur„ eligibil„ din programul de
restructurare/reconversie sunt prev„zute Ón anexa nr. 1 la
prezentele norme.
1.3. De sprijinul financiar pentru Óndeplinirea programelor
cuprinse la pct. 1.1 beneficiaz„ solicitan˛ii, persoane fizice sau
juridice Ónscrise Ón Registrul planta˛iilor viticole ∫i Ón Registrul
fermelor, care utilizeaz„ urm„toarele drepturi de
plantare/replantare:
— drepturi de plantare provenind de pe o rezerv„;
— drepturi de replantare individuale;
— drepturi de replantare rezultate Ón urma defri∫„rii Ón
cadrul planului individual.
1.4. Lucr„rile de execu˛ie Ón cadrul programelor de
restructurare/reconversie sunt prev„zute Ón anexa nr. 2 la
prezentele norme.
1.5. Programele prev„zute la pct. 1.1 nu se aplic„
planta˛iilor viticole Ón urm„toarele cazuri:
1.5.1. planta˛iilor viticole cu soiuri de vin care au ajuns la
finalul ciclului lor natural de produc˛ie;
1.5.2. planta˛iilor viticole cu soiuri pentru struguri de mas„;
1.5.3. planta˛iilor viticole cu hibrizi direct produc„tori
interzi∫i;
1.5.4. planta˛iilor viticole care au beneficiat de fonduri
provenite din proiecte comunitare pentru Ónfiin˛are,
restructurare/reconversie Ón ultimele zece campanii viticole.
1.6. Amplasarea Ón condi˛ii nefavorabile a parcelelor viticole
se refer„ la acele parcele afectate de: inunda˛ii, ap„ freatic„
la suprafa˛„, soluri cu grad de s„r„turare ridicat sau
compozi˛ie fizico-mecanic„ nefavorabil„; se consider„ cu
amplasare nefavorabil„ ∫i planta˛iile situate Ón zonele supuse
brumelor ∫i Ónghe˛urilor t‚rzii de prim„var„ sau care se
manifest„ timpuriu toamna, precum ∫i parcelele pe care se
constat„ alunec„ri de teren, plantate pe terase situate pe
versan˛i care nu mai pot fi reamenajate ∫i care au o expozi˛ie
necorespunz„toare.
1.7. Acordarea sprijinului financiar pentru restructurare/
reconversie necesit„ elaborarea de c„tre solicitan˛i a unui plan
individual care con˛ine un singur program de
restructurare/reconversie prev„zut la pct. 1.1, compus din una
sau mai multe m„suri eligibile care trebuie s„ Óndeplineasc„
urm„toarele cerin˛e:
a) termenul de executare a planului individual pentru
fiecare program este de maximum 3 campanii viticole de la
aprobare, cu excep˛ia reconversiei varietale prin defri∫are ∫i
replantarea pe acela∫i amplasament, care poate fi de p‚n„ la
5 campanii;
b) termenul de executare a planului individual pentru
fiecare program pentru care solicitantul beneficiaz„ de plat„ Ón
avans este de maximum dou„ campanii viticole de la
acordarea avansului, conform RCEE nr. 2220/1985.
c) suprafa˛a minim„ a planului individual este de 0,30 ha;
d) suprafa˛a minim„ a parcelei pentru restructurare/
reconversie este de 0,30 ha;
e) suprafa˛a minim„ a parcelei rezultat„ dup„
restructurare/reconversie este de 0,30 ha;
f) suprafa˛a maxim„ posibil„ pentru restructurare/
reconversie pe an ∫i solicitant este de 150 ha;
g) soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare sau
realtoire s„ fie Ón conformitate cu anexa nr. 3 la prezentele
norme;
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prin sucursalele jude˛ene ∫i centrele locale ale A.P.I.A. sau a
municipiului Bucure∫ti.
3.4. Dac„ Ón cadrul verific„rii se constat„ c„ m„sura care
a figurat Ón cererea de sprijin nu este executat„ Ón Óntregime,
dar este de cel pu˛in 80% din totalul suprafe˛ei respective, Ón
termen, ajutorul este virat dup„ sc„derea unei sume egale cu
dublul ajutorului suplimentar aferent suprafe˛ei nerealizate.
3.4.1. Dac„ se constat„ c„ solicitantul a realizat mai pu˛in
de 80% din suprafa˛a supus„ m„surii eligibile, f„r„ a beneficia
de avans, A.P.I.A. nu va pl„ti sprijinul solicitat.
3.5. Dac„ solicitantul declar„ c„ p„streaz„ parcela de pe
vechiul amplasament timp de 3 campanii, Ón paralel cu
realizarea programului de restructurare/reconversie pe noul
amplasament, nu va beneficia de indemniza˛ia privind pierderea
de venituri ∫i se va angaja s„ efectueze ac˛iunea de defri∫are
p‚n„ la Óncheierea celei de a treia campanii viticole.
3.6. Plata sprijinului financiar c„tre solicitant se poate face
∫i Ón avans, Óncep‚nd cu anul viticol 2007—2008, dac„:
a) se solicit„, Ón baza planului aprobat, Ónainte de
executarea m„surii;
b) m„sura este eligibil„ ∫i execu˛ia acesteia s„ fi Ónceput
deja;
c) solicitantul a constituit o garan˛ie const‚nd Óntr-o sum„
egal„ cu 120% din avansul financiar solicitat pentru fiecare
m„sur„ din cadrul programului de reconversie/restructurare,
conform Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 1227/2000.
3.6.1. Cererea pentru acordarea sprijinului Ón avans va fi
solu˛ionat„ de c„tre A.P.I.A. Ón termen de 30 de zile.
3.6.2. Œn cazul Ón care solicitantul renun˛„ la cererea sa,
cu privire la plata avansului, Ónainte de a se aproba cererea,
A.P.I.A. va elibera 95% din suma constituit„ ca garan˛ie,
conform pct. 3.6 lit. c).
3.6.3. Œn cazul Ón care solicitantul renun˛„ la cererea sa,
cu privire la plata avansului, dup„ aprobarea cererii, A.P.I.A.
va elibera 90% din suma constituit„ ca garan˛ie, conform
pct. 3.6 lit. c), numai dup„ ce solicitantul va rambursa
avansul, Ón cazul Ón care i-a fost deja virat.
3.6.4. Dac„ se constat„ c„ solicitantul a realizat mai pu˛in
de 80% din m„surile eligibile cuprinse Ón cadrul planului
individual, a c„rei plat„ a solicitat-o Ón avans, A.P.I.A. va
re˛ine garan˛ia prev„zut„ la pct. 3.6 lit. c).
3.6.5. Dac„ se constat„ c„ solicitantul a realizat cel pu˛in
80% din m„surile eligibile cuprinse Ón cadrul planului
individual, a c„rei plat„ a primit-o Ón avans, A.P.I.A. va elibera
garan˛ia prev„zut„ la pct. 3.6 lit. c) numai dup„ ce va re˛ine
dublul sumei care constituie contravaloarea m„surilor
nerealizate din cadrul planului individual.
3.7. Œn cazul acord„rii avansului, garan˛ia prev„zut„ la
pct. 3.6 lit. c) se elibereaz„ de c„tre A.P.I.A., la cererea
beneficiarului de avans, numai pe baza declara˛iei de
finalizare a m„surii ∫i a procesului-verbal de recep˛ie
cantitativ„ emis de I.S.C.T.V.
3.8. Œn vederea Óntocmirii conforme a procesului-verbal de
recep˛ie cantitativ„ ∫i calitativ„ solicitantul va pune la dispozi˛ie
I.S.C.T.V. toate documentele necesare din care s„ rezulte
executarea corespunz„toare a tuturor ac˛iunilor tehnice
cuprinse Ón cadrul fiec„rei m„suri eligibile, conform planului
individual aprobat.
3.9. Plata sprijinului comunitar pentru campania viticol„
2006—2007 se face Ón lei, la cursul de schimb din data de
1 iulie 2006 ∫i, respectiv, din data de 1 iulie 2007 pentru
campania 2007—2008, publicat Ón Banca Central„ European„
conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1913/2006
con˛in‚nd modalit„˛ile de aplicare a regimului agromonetar al
euro Ón sectorul agricol ∫i care modific„ anumite regulamente.
3.10. Plata fiec„rei m„suri eligibile se face Ón cadrul
exerci˛iului financiar Ón care a fost finalizat„, pe baza
declara˛iei de finalizare a m„surii ∫i a procesului-verbal de
recep˛ie cantitativ„ ∫i calitativ„ Óntocmit Ón urma verific„rilor pe
teren de c„tre I.S.C.T.V.
3.11. Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din prezentele
norme.
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termen de 10 zile de la comunicarea respingerii cererii la
sediul direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene
sau a municipiului Bucure∫ti. Comisia trebuie s„ motiveze
decizia de a nu acorda aprobarea.
2.5. Comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor, alta dec‚t cea
prev„zut„ la pct. 2.3, format„ din 3 reprezentan˛i ai direc˛iei
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene sau a
municipiului Bucure∫ti, stabilit„ prin decizia directorului executiv,
solu˛ioneaz„ contesta˛iile Ón termen de 7 zile de la data
depunerii, comunic‚nd Ón scris solicitan˛ilor hot„r‚rea comisiei.
2.6. Planurile individuale, cu aprobarea prev„zut„ la
pct. 2.2, Ónso˛ite de cererea-tip de ajutor ∫i de documentul de
identitate financiar„ a solicitantului, se depun de c„tre
solicitan˛i Ón vederea analiz„rii la sucursalele jude˛ene sau a
municipiului Bucure∫ti ale Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie
pentru Agricultur„, denumit„ Ón continuare A.P.I.A.
2.6.1. A.P.I.A. va anun˛a solicitantul Ón termen de 7 zile dac„
cererea de ajutor a fost acceptat„ sau, respectiv, Ón cazul unei
documenta˛ii incomplete, Ón vederea complet„rii dosarului.
Solicitantul trebuie s„ completeze documenta˛ia cel mai t‚rziu
p‚n„ la data de 31 mai 2007 pentru campania 2006—2007,
respectiv 30 septembrie 2007 pentru campania 2007—2008.
2.7. Recep˛ia m„surilor eligibile, cantitativ„ ∫i calitativ„,
pentru programul prev„zut Ón planul individual se face p‚n„ la
data de 15 iunie 2007 pentru m„surile realizate Ón cursul
campaniei viticole 2006—2007, respectiv 1 noiembrie 2007 —
15 iunie 2008 pentru campania viticol„ 2007—2008, de c„tre
Inspec˛ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumit„
Ón continuare I.S.C.T.V., Ón calitate de organism delegat de
A.P.I.A.; pentru recep˛ia m„surilor eligibile prev„zute Ón plan,
solicitantul de sprijin trebuie s„ prezinte la I.S.C.T.V. declara˛ia
de finalizare a m„surilor eligibile.
2.8. Dup„ recep˛ia fiec„rei m„suri prev„zute la pct. 2.7 se
face completarea dosarului depus la sucursalele jude˛ene ale
A.P.I.A. cu declara˛ia de finalizare a m„surii ∫i procesul-verbal
de recep˛ie final„ Óntocmit de I.S.C.T.V., Ón vederea
instrument„rii ulterioare a dosarului de c„tre A.P.I.A.
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CAPITOLUL III
Acordarea sprijinului financiar din fonduri comunitare
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3.1. Pentru m„surile eligibile Ón cadrul planului individual
aprobat de restructurare/reconversie se acord„ un sprijin
financiar Ón sum„ forfetar„, care provine din fondurile
europene de garantare agricol„ — F.E.G.A., Ón conformitate
cu art. 14 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1493/1999
privind organizarea comun„ a pie˛ei vitivinicole ∫i art. 17 din
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1227/2000 privind stabilirea
unor reguli detaliate de aplicare a Regulamentului Consiliului
(CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comun„ a pie˛ei
vitivinicole, cu privire la poten˛ialul de produc˛ie.
La sprijinul acordat solicitan˛ilor se adaug„ ∫i indemniza˛ia
privind pierderile de venituri, care se acord„ Óncep‚nd cu
campania viticol„ 2007—2008.
3.2. Pentru ca fiecare solicitant s„ poat„ primi sprijinul
financiar prev„zut Ón cursul exerci˛iului financiar F.E.G.A., p‚n„
la 30 iunie anul urm„tor, trebuie Óndeplinite dou„ condi˛ii:
a) planul individual de restructurare/reconversie s„ aib„
aprobarea prev„zut„ la cap. II pct. 2.2, iar dosarele pentru
solicitarea sprijinului s„ fie Ónregistrate la sucursalele jude˛ene
A.P.I.A. sau a municipiului Bucure∫ti;
b) m„surile eligibile din cadrul planului individual s„ fie
realizate Ón termen, comunicate de solicitant printr-o declara˛ie
de finalizare a m„surii eligibile ∫i recep˛ionate conform
procesului-verbal de recep˛ie calitativ„ ∫i cantitativ„ Óncheiat de
I.S.C.T.V.
3.2.1. M„surile finalizate din cadrul planurilor individuale au
prioritate la plat„ fa˛„ de m„surile a c„ror plat„ se solicit„ Ón
avans. A.P.I.A. va achita sprijinul financiar acordat solicitan˛ilor,
Ón ordinea depunerii dosarelor.
3.3. Cererea/formularul-tip privind sprijinul pentru
restructurare/reconversie se Óntocme∫te pentru fiecare m„sur„
eligibil„ din cadrul planurilor individuale aprobate Ón cadrul
aceluia∫i exerci˛iu financiar ∫i se distribuie gratuit solicitan˛ilor
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*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 1)*
la norme
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*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE CURﬁII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI

HOT√R¬REA
din 29 iunie 2006

Ón Cauza Caracas Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 78.037/01)

ce

Œn Cauza Caracas Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a III-a), statu‚nd Ón cadrul unei camere formate din: domnii
B.M. Zupančič, pre∫edinte, J. Hedigan, L. Caflisch, C. BÓrsan, V. Zagrebelsky, doamna A. Gyulumyan, David Thór
Björgvisson, judec„tori, ∫i V. Berger, grefier de sec˛ie,
dup„ ce a deliberat Ón Camera de consiliu la data de 8 iunie 2006, pronun˛„ urm„toarea hot„r‚re, adoptat„ la
aceea∫i dat„:
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formulat-o a nesocotit dreptul lor de acces la instan˛„,
garantat de art. 6 alin. 1 din Conven˛ie. Œn plus, se pl‚ng
c„ aceast„ hot„r‚re a adus atingere dreptului lor la
respectarea bunurilor, astfel cum este recunoscut de art. 1
din Primul Protocol.
4. Cererea a fost atribuit„ Sec˛iei a III-a a Cur˛ii (art. 52
alin. 1 din Regulament). Œn cadrul acesteia, camera
Óns„rcinat„ cu solu˛ionarea cauzei (art. 27 alin. 1 din
Conven˛ie) a fost constituit„ conform art. 26 alin. 1 din
Regulament.
5. Prin decizia din data de 1 septembrie 2005, Curtea a
declarat cererea admisibil„, unind cu fondul excep˛ia
Guvernului Ón ceea ce prive∫te competen˛a Cur˛ii ratione
materiae pentru a examina cererea sub aspectul art. 1 din
Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie.
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1. La originea cauzei se afl„ o cerere (nr. 78.037/01)
Óndreptat„ Ómpotriva Rom‚niei de c„tre trei cet„˛eni ai
acestui stat, doamnele Eufrosina Caracas ∫i Victoria
Cristina Caracas ∫i domnul Dimitrie Victor Caracas
(reclaman˛ii), care au sesizat Curtea la data de 17 aprilie
1999, Ón conformitate cu art. 34 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale
(Conven˛ia).
2. Reclaman˛ii, care au beneficiat de asisten˛„ juridic„,
sunt reprezenta˛i de doamna Eugenia Cr‚ngariu, avocat Ón
Baroul Bucure∫ti. Guvernul rom‚n (Guvernul) este
reprezentat de agentul s„u, doamna B. Rama∫canu, din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
3. Reclaman˛ii arat„, Ón principal, c„ respingerea de
c„tre Curtea de Apel Bucure∫ti, la data de 20 octombrie
1998, a celei de-a doua ac˛iuni Ón revendicare pe care au
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6. Reclaman˛ii, membri ai aceleia∫i familii, sunt n„scu˛i
Ón 1915, 1947 ∫i, respectiv, 1943 ∫i locuiesc Ón Bucure∫ti.
Prin scrisoarea din data de 4 martie 2004, ultimii doi
reclaman˛i au informat Curtea c„ mama lor, Eufrosina
Caracas, a decedat la data de 22 octombrie 2001 ∫i c„
sunt unicii mo∫tenitori.
7. Œn 1950, Ón temeiul Decretului de na˛ionalizare
nr. 92/1950, imobilul situat Ón Bucure∫ti, str. Romniceanu
nr. 26, proprietatea lui B.V., a trecut Ón proprietatea statului.
8. B.V. a decedat Ón 1962 ∫i a l„sat prin testament
bunurile sale, inclusiv imobilul men˛ionat mai sus, primelor
dou„ reclamante ∫i lui C.F.
A. Prima ac˛iune Ón revendicare

9. La data de 29 noiembrie 1993, primele dou„
reclamante ∫i C.F., Ón calitate de mo∫tenitori ai lui B.V., au
introdus o ac˛iune Ón revendicarea imobilului Ón litigiu
Ómpotriva Consiliului Local al Municipiului Bucure∫ti ∫i
Ómpotriva societ„˛ii H., administratorul imobilului. Ele au
ar„tat c„, Ón temeiul Decretului nr. 92/1950, bunurile
pensionarilor nu puteau fi na˛ionalizate, iar B.V. era
pensionar„ la momentul na˛ionaliz„rii imobilului.
10. Prin sentin˛a civil„ din data de 7 aprilie 1994,
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti le-a dat c‚∫tig de cauz„

FAPT

∫i a obligat p‚r‚tele s„ pun„ Ón posesia imobilului pe
reclamante ∫i pe C.F.
11. Œn apelul Consiliului Local, Tribunalul Bucure∫ti a
anulat sentin˛a, cu motivarea c„ lipsea semn„tura unui
judec„tor de pe dispozitivul hot„r‚rii, ∫i a trimis cauza spre
rejudecare Ón fa˛a primei instan˛e.
12. Prin sentin˛a din data de 13 noiembrie 1995,
judec„toria a admis pentru a doua oar„ ac˛iunea.
13. Œn apelul Consiliului Local, aceast„ sentin˛„ a fost
confirmat„ prin decizia din data de 7 iunie 1996 a
Tribunalului Bucure∫ti.
14. Recursul Consiliului Local Ómpotriva hot„r‚rii din
7 iunie 1996 a fost admis prin hot„r‚rea din data de
14 octombrie 1996 a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti, care a
respins ac˛iunea ca inadmisibil„ ∫i a anulat hot„r‚rile
precedente. Curtea a motivat hot„r‚rea prin imposibilitatea
revendic„rii imobilului anterior finaliz„rii procedurii
administrative reglementate de Legea nr. 112/1995 pentru
reglementarea situa˛iei juridice a unor imobile cu destina˛ia
de locuin˛e, trecute Ón proprietatea statului.
B. Procedura administrativ„ de restituire a imobilului Ón baza Legii
nr. 112/1995

15. La data de 22 iulie 1996, primele dou„ reclamante,
Ómpreun„ cu C.F., au introdus o cerere de restituire a
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D. Cererea de restituire a imobilului Ón baza Legii nr. 10/2001

25. Œn aprilie 2001, Ón temeiul unei legi noi, Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie
1989, reclaman˛ii au introdus la Prim„ria Municipiului
Bucure∫ti o cerere de restituire a imobilului.
26. Œn prezent procedura este pe rol.
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II. Drept intern aplicabil
A. Codul civil
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27. Art. 1201 dispune:
îEste lucru judecat atunci c‚nd a doua cerere Ón
judecat„ are acela∫i obiect, este Óntemeiat„ pe aceea∫i
cauz„ ∫i este Óntre acelea∫i p„r˛i, f„cut„ de ele ∫i Ón
contra lor Ón aceea∫i calitate.“
B. Codul de procedur„ civil„

28. Art. 111 este astfel redactat:
îPartea care are interes poate s„ fac„ cerere pentru
constatarea existen˛ei sau neexisten˛ei unui drept. Cererea
nu poate fi primit„ dac„ partea poate cere realizarea
dreptului.“

ŒN

DREPT

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

18. La data de 24 octombrie 1996, primele dou„
reclamante ∫i C.F. au introdus la Judec„toria Sectorului 1
Bucure∫ti o ac˛iune Ón constatarea ilegalit„˛ii na˛ionaliz„rii
imobilului. La data de 3 martie 1997, ∫i-au precizat
ac˛iunea, Ón sensul c„ au solicitat Consiliului Local ∫i
societ„˛ii H. care administra imobilul punerea Ón posesie
asupra acestuia.
19. Dup„ decesul lui C.F., la data de 8 mai 1997,
mo∫tenitorul acestuia, domnul Dimitrie Victor Caracas, cel
de-al treilea reclamant, a continuat judecata.
20. Prin sentin˛a din data de 27 octombrie 1997,
judec„toria, apreciind c„ na˛ionalizarea s-a f„cut f„r„ titlu
valabil, a admis ac˛iunea ∫i a obligat p‚r‚tele s„ Ói pun„
pe reclaman˛i Ón posesie asupra imobilului.
21. Consiliul Local ∫i societatea H. au declarat apel
Ómpotriva sentin˛ei ∫i au ridicat excep˛ia autorit„˛ii de lucru
judecat a hot„r‚rii din 14 octombrie 1996 a Cur˛ii de Apel
Bucure∫ti, care a respins prima ac˛iune Ón revendicare.
22. Prin hot„r‚rea din data de 19 mai 1998, Tribunalul
Bucure∫ti a admis apelul. A respins ac˛iunea ca
inadmisibil„, pe motiv c„ un litigiu identic s-a desf„∫urat
anterior Óntre acelea∫i p„r˛i, astfel c„ exist„ autoritate de
lucru judecat a hot„r‚rii din data de 14 octombrie 1996 a
Cur˛ii de Apel Bucure∫ti.

a

C. A doua ac˛iune Ón revendicare

23. Reclaman˛ii au formulat recurs Ómpotriva acestei
decizii, ar„t‚nd c„ nu a existat identitate Óntre cele dou„
ac˛iuni, deoarece prima ac˛iune a fost o ac˛iune Ón
revendicare, Ón timp ce a doua ac˛iune este Ón principal o
ac˛iune Ón constatarea dreptului lor de proprietate.
24. La data de 20 octombrie 1998, Curtea de Apel
Bucure∫ti a confirmat existen˛a autorit„˛ii de lucru judecat
∫i a respins recursul, cu motivarea c„ cele dou„ litigii s-au
purtat Óntre acelea∫i p„r˛i, au avut acela∫i obiect, ∫i anume
restituirea imobilului Ón litigiu, ∫i s-au Óntemeiat pe acelea∫i
dispozi˛ii legale.

ite

imobilului Ón cauz„ pe l‚ng„ Comisia de aplicare a Legii
nr. 112/1995 a sectorului 1 Bucure∫ti.
16. La data de 4 martie 1998, comisia le-a informat c„
cererea a fost trimis„ la Comisia municipiului Bucure∫ti, cu
aviz negativ, cu motivarea c„ imobilul a fost na˛ionalizat
f„r„ titlu valabil ∫i c„ Legea nr. 112/1995 nu se aplic„
dec‚t imobilelor preluate cu titlu valabil.
17. Comisia municipiului Bucure∫ti nu a emis nicio
decizie p‚n„ Ón prezent.

tu
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I. Cu privire la pretinsa Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din Conven˛ie
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29. Reclaman˛ii invoc„ Ónc„lcarea dreptului lor de acces
la o instan˛„, av‚nd Ón vedere respingerea celei de a doua
ac˛iuni Ón revendicare. Au invocat art. 6 alin. 1 din
Conven˛ie, care prevede:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea [...] de c„tre o
instan˛„ [...], care va decide [...] asupra contesta˛iilor sale
privind drepturi ∫i obliga˛ii cu caracter civil [...].“
Guvernul admite c„ reclaman˛ilor li s-a refuzat dreptul
de acces la instan˛„, dar consider„ c„, Óntruc‚t nu au
precizat circumstan˛ele celei de a doua ac˛iuni ∫i nu au
demonstrat diferen˛a dintre cele dou„ ac˛iuni, acest refuz le
este imputabil.
30. Œn ceea ce-i prive∫te pe reclaman˛i, ace∫tia arat„ c„
a doua ac˛iune viza Ón principal constatarea ilegalit„˛ii titlului
de proprietate al statului ∫i c„ respingerea ac˛iunii de c„tre
tribunal ∫i de c„tre Curtea de Apel, pe motiv c„ exist„
tripl„ identitate de p„r˛i, obiect ∫i cauz„ cu prima lor
ac˛iune Ón revendicare, a fost rezultatul unei erori de drept.
Œn plus, reclaman˛ii subliniaz„ c„ nicio decizie nu a fost
emis„ Ón procedurile administrative de restituire Óntemeiate
pe Legea nr. 112/1995 ∫i pe Legea nr. 10/2001.
31. Curtea reaminte∫te c„ art. 6 alin. 1 garanteaz„
fiec„ruia dreptul ca o instan˛„ s„ ia cuno∫tin˛„ de orice
cerere relativ„ la drepturi ∫i obliga˛ii cu caracter civil
(Golder Ómpotriva Marii Britanii, Hot„r‚rea din 21 februarie
1975, seria A, nº18, p. 18, paragraful 36).
32. Cu certitudine, dreptul de acces la instan˛„ nu este
absolut. El poate permite limit„ri admise implicit, deoarece

el cere prin Óns„∫i natura sa o reglementare de c„tre stat.
Œn elaborarea unei asemenea reglement„ri statele se
bucur„ de o anumit„ marj„ de apreciere. Totu∫i, limit„rile
aduse nu trebuie s„ restr‚ng„ accesul la instan˛„ acordat
individului de o asemenea manier„ Ónc‚t dreptul s„ fie
Ónc„lcat Ón Óns„∫i substan˛a sa. Œn plus, aceste limit„ri nu
se conciliaz„ cu art. 6 alin. 1 dec‚t dac„ urm„resc un
scop legitim ∫i exist„ un raport rezonabil de
propor˛ionalitate Óntre mijloacele folosite ∫i scopul vizat (a
se vedea, printre altele, F.E. Ómpotriva Fran˛ei, Hot„r‚rea
din 30 octombrie 1998, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii
1998-VIII, p. 3349, paragraful 44 ∫i Yagtzilar ∫i al˛ii Ómpotriva
Greciei, nr. 41.727/98, paragraful 23, CEDH 2001-XII).
33. Œn cauz„, Curtea constat„ c„ reclaman˛ii au parcurs
c„ile de atac pe care le ofer„ sistemul juridic intern,
anume o prim„ ac˛iune Ón revendicare, urmat„ de o ac˛iune
Ón contestarea validit„˛ii titlului de proprietate al statului
care a fost declarat„ inadmisibil„ pe motiv c„ a existat
autoritate de lucru judecat a hot„r‚rii din 14 octombrie
1996 pronun˛at„ Ón prima ac˛iune Ón revendicare.
34. Curtea apreciaz„ Ón primul r‚nd c„ excep˛ia
autorit„˛ii de lucru judecat urm„re∫te un scop legitim,
deoarece vizeaz„, f„r„ Óndoial„, s„ garanteze securitatea
raporturilor juridice Ón materie civil„.
35. Aceasta nu satisface neap„rat, Ón sine, exigen˛ele
impuse de art. 6 alin. 1: mai trebuie examinat, Ón lumina
ansamblului circumstan˛elor cauzei, dac„ modul Ón care
jurisdic˛iile na˛ionale au respins a doua ac˛iune a
reclaman˛ilor, aplic‚nd dispozi˛iile legale privind autoritatea
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44. Reclaman˛ii sus˛in c„ respingerea celei de a doua
ac˛iuni ∫i absen˛a unei decizii din partea autorit„˛ilor
administrative i-au privat de dreptul de a beneficia de acest
imobil.
45. Curtea reaminte∫te, Ón primul r‚nd, c„ nu poate
examina o cerere dec‚t Ón m„sura Ón care se raporteaz„
la evenimente care s-au produs dup„ intrarea Ón vigoare a
Conven˛iei fa˛„ de statul p‚r‚t. Œn spe˛„, bunul Ón litigiu a
fost na˛ionalizat Ón 1950, mult Ónainte de 1994, dat„ la
care Conven˛ia a intrat Ón vigoare fa˛„ de Rom‚nia. Curtea
nu este deci competent„ ratione temporis pentru a examina
circumstan˛ele na˛ionaliz„rii imobilului litigios.
46. Œn consecin˛„, reclaman˛ii nu pot pretinde o
Ónc„lcare a art. 1 din Primul Protocol la Conven˛ie dec‚t
Ón m„sura Ón care procedurile de care se pl‚ng s-ar
raporta la bunuri ai c„ror titulari ar fi Ón sensul acestei
dispozi˛ii. No˛iunea de bunuri poate cuprinde at‚t bunuri
actuale, c‚t ∫i valori patrimoniale, inclusiv crean˛e, Ón
virtutea c„rora reclaman˛ii pot pretinde c„ au cel pu˛in o
speran˛„ legitim„ de a ob˛ine exerci˛iul efectiv al unui
drept de proprietate [Kopecky Ómpotriva Slovaciei (MC),
nr. 44.912/98, paragraful 35, 28 septembrie 2004].
47. Œn spe˛„, Curtea observ„ c„, formul‚nd cereri de
restituire la instan˛ele interne ∫i autorit„˛ile administrative,
reclaman˛ii au Óncercat s„ ob˛in„ recunoa∫terea dreptului
lor de proprietate asupra imobilului Ón litigiu. Totu∫i, Curtea
a stabilit c„ nici aceste cereri, nici procedurile pe care
le-au promovat nu se raporteaz„ la no˛iunea de bun actual
al reclaman˛ilor.
48. Trebuie examinat dac„ ar putea exista cel pu˛in o
speran˛„ legitim„ de a-∫i vedea recunoscut dreptul de
proprietate asupra acelui imobil.
49. Cu privire la acest aspect, Curtea a stabilit deja c„
o crean˛„ nu poate fi considerat„ ca av‚nd valoare
patrimonial„ dec‚t dac„ are o baz„ suficient„ Ón dreptul
intern, spre exemplu, atunci c‚nd este confirmat„ printr-o
jurispruden˛„ bine stabilit„ a instan˛elor (Kopecky Ómpotriva
Slovaciei, paragraful 52).
50. Œn spe˛„, Curtea observ„ c„ aceast„ crean˛„ de
restituire, de care reclaman˛ii s-ar putea prevala, este o
crean˛„ sub condi˛ie, deoarece problema Óntrunirii condi˛iilor
legale pentru restituirea imobilului ar trebui rezolvat„ Ón
cadrul procedurilor judiciare ∫i administrative pe care le-au
promovat. Œn consecin˛„, Curtea consider„ c„, la momentul
sesiz„rii jurisdic˛iilor interne ∫i a autorit„˛ilor administrative,
aceast„ crean˛„ nu putea fi considerat„ ca fiind suficient
stabilit„ pentru a fi considerat„ ca av‚nd o valoare
patrimonial„ ocrotit„ de art. 1 din Primul Protocol (Kopecky
Ómpotriva Slovaciei, paragraful 58).
51. Œntr-adev„r, la data de 13 noiembrie 1995 ∫i 7 iunie
1996, Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti ∫i Tribunalul
Bucure∫ti au dat c‚∫tig de cauz„ reclaman˛ilor. Totu∫i,
Curtea observ„ c„ aceste hot„r‚ri nu au dob‚ndit
autoritate de lucru judecat, av‚nd Ón vedere c„ au fost
ulterior infirmate de hot„r‚rea din 14 octombrie 1996 a
Cur˛ii de Apel Bucure∫ti. Œn plus, Curtea constat„ c„, la
momentul faptelor, motivarea Cur˛ii de Apel pentru a
dispune c„ prima ac˛iune Ón revendicare este inadmisibil„
urma o jurispruden˛„ constant„ a instan˛elor interne, care
respingeau ac˛iunile Ón revendicare pe motiv c„ era
aplicabil„ Legea special„ nr. 112/1995 (a se vedea asupra
acestui aspect reglementarea aplicabil„ relativ la situa˛ia
anumitor imobile na˛ionalizate ∫i jurispruden˛a Ón materie,
descrise Ón deciziile Constantinescu Ómpotriva Rom‚niei,
nr. 61.767/00, 14 septembrie 2004, ∫i Iorgulescu Ómpotriva
Rom‚niei, nr. 59.654/00, 13 ianuarie 2005).
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de lucru judecat, a respectat dreptul lor de acces la
instan˛„, av‚nd Ón vedere principiul preeminen˛ei dreptului
Óntr-o societate democratic„ (mutatis mutandis, Lungoci
Ómpotriva Rom‚niei, nr. 62.710/00, paragraful 37, 26
ianuarie 2006).
36. Curtea observ„ c„ p„r˛ile au puncte de vedere
divergente Ón ceea ce prive∫te aplicarea principiului
autorit„˛ii de lucru judecat: reclaman˛ii sus˛in c„
respingerea celei de-a doua ac˛iuni a fost rezultatul unei
erori de drept, Ón timp ce Guvernul arat„ c„
responsabilitatea respingerii ac˛iunii incumb„ reclaman˛ilor,
care nu au precizat circumstan˛ele celei de-a doua ac˛iuni.
37. Curtea nu consider„ necesar s„ rezolve aceast„
controvers„. Œntr-adev„r, dup„ introducerea primei ac˛iuni Ón
revendicare, la 29 noiembrie 1993, cererile formulate de
reclaman˛i, at‚t Ón fa˛a instan˛elor, c‚t ∫i Ón fa˛a autorit„˛ilor
administrative, Ón vederea ob˛inerii recunoa∫terii calit„˛ii lor
de proprietari ai imobilului Ón litigiu ∫i a restituirii lui nu au
f„cut niciodat„ obiectul unei examin„ri pe fond.
38. Cu privire la acest aspect, Curtea subliniaz„ faptul
c„ prima ac˛iune Ón revendicare a fost declarat„
inadmisibil„ prin hot„r‚rea definitiv„ din data de
14 octombrie 1996 a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti, pe motiv c„
reclaman˛ii nu au parcurs toate etapele procedurii
administrative de restituire a imobilului prev„zute de Legea
nr. 112/1995. Or, cererea de restituire a imobilului pe cale
administrativ„ a r„mas, p‚n„ Ón prezent, f„r„ r„spuns din
partea comisiei municipale de aplicare a Legii nr. 112/1995.
39. Œn plus, Curtea observ„ c„ cererea de restituire a
imobilului Óntemeiat„ pe Legea nr. 10/2001 este Ónc„
nesolu˛ionat„ de autorit„˛ile administrative.
40. Œn lumina celor men˛ionate, Curtea apreciaz„ c„
simplul fapt c„ reclaman˛ii au avut acces la o instan˛„, dar
numai pentru a-∫i vedea respins„ ca inadmisibil„ a doua
ac˛iune Ón revendicare, prin jocul dispozi˛iilor referitoare la
autoritatea de lucru judecat, nu r„spunde exigen˛elor art. 6
alin. 1 din Conven˛ie. Astfel, Curtea constat„ c„ reclaman˛ii
au fost lipsi˛i de orice posibilitate clar„ ∫i concret„ de
acces la instan˛„ care s„ dispun„ asupra cererii de
restituire a imobilului Ón litigiu (mutatis mutandis, Lungoci
Ómpotriva Rom‚niei, paragrafele 42 ∫i 43).
41. Prin urmare, art. 6 alin. 1 din Conven˛ie a fost
Ónc„lcat.

D

es

II. Cu privire la pretinsa Ónc„lcare a art. 1 din Primul Protocol
adi˛ional la Conven˛ie

42. Reclaman˛ii consider„ c„ na˛ionalizarea imobilului
care le-a fost l„sat mo∫tenire a fost ilegal„ ∫i c„, Ón
prezent, refuzul de restituire Ói priveaz„ de dreptul de
proprietate asupra acestui imobil. Ei se consider„ victimele
Ónc„lc„rii dreptului lor de proprietate, garantat de art. 1 din
Primul Protocol, redactat astfel:
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale
dreptului interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului
statelor de a adopta legile pe care le consider„ necesare
pentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform interesului
general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor
contribu˛ii sau a amenzilor.“
43. Guvernul arat„ c„ reclaman˛ii nu au niciun bun ∫i
nicio speran˛„ legitim„, Ón sensul jurispruden˛ei Cur˛ii, de a
ob˛ine exerci˛iul dreptului de proprietate asupra acestui
imobil, din moment ce a ie∫it din patrimoniul autorului lor
Ón 1950 ∫i de atunci nu au ob˛inut nicio decizie definitiv„
care s„ dispun„ restituirea.
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55. Reclaman˛ii solicit„, pe baza unui raport de
expertiz„, 462.983 euro, reprezent‚nd valoarea imobilului.
De asemenea, solicit„ 87.300 euro, reprezent‚nd
desp„gubiri pentru lipsa de folosin˛„ a bunului Óntre
noiembrie 2002 ∫i data realiz„rii raportului de expertiz„,
anume noiembrie 2005.
56. Œn plus, reclaman˛ii solicit„ 10.000 euro cu titlu de
prejudiciu moral pentru suferin˛ele ∫i nepl„cerile pe care le-au
cauzat jurisdic˛iile interne ∫i autorit„˛ile administrative prin
respingerea cererilor lor de restituire a imobilului.
57. Guvernul consider„ c„ suma solicitat„ cu titlu de
prejudiciu material nu reprezint„ valoarea real„ a imobilului.
Potrivit unui raport de expertiz„ prezentat, aceast„ valoare
a fost estimat„ la 213.003 euro. Œn ceea ce prive∫te lipsa
de folosin˛„ a bunului, Guvernul subliniaz„ c„, potrivit
jurispruden˛ei Cur˛ii Ón materie, nu trebuie acordat„
reclaman˛ilor nicio repara˛ie cu acest titlu.
58. Œn ceea ce prive∫te prejudiciul moral, Guvernul
apreciaz„ c„ suma solicitat„ este excesiv„ ∫i c„ nu s-a
stabilit nicio leg„tur„ de cauzalitate Óntre prejudiciul pretins
∫i o eventual„ Ónc„lcare a dreptului reclaman˛ilor de acces
la instan˛„.
59. Curtea constat„ c„ Ón spe˛„ singurul temei ce
trebuie re˛inut pentru acordarea satisfac˛iei echitabile const„
Ón faptul c„ reclaman˛ii nu au beneficiat de dreptul de
acces la instan˛„ pentru a revendica un bun imobiliar,
Ónc„lc‚ndu-se art. 6 alin. 1 din Conven˛ie.

62. Reclaman˛ii solicit„ rambursarea sumei de
39.950.276 lei, cu titlu de cheltuieli de judecat„ efectuate
Ón fa˛a jurisdic˛iilor interne ∫i pentru prezentarea cererii Ón
fa˛a Cur˛ii. Au depus mai multe chitan˛e, Ón special pentru
cheltuieli pentru traducere ∫i pentru expertiza realizat„
pentru determinarea prejudiciului material.
63. Guvernul nu se opune ramburs„rii cheltuielilor, cu
condi˛ia ca ele s„ fie justificate, necesare ∫i rezonabile.
Totu∫i, arat„ c„ reclaman˛ii au omis s„ cear„ Ón fa˛a
jurisdic˛iilor interne rambursarea cheltuielilor necesare Ón
procedurile interne. Œn ceea ce prive∫te cheltuielile aferente
procedurii Ón fa˛a Cur˛ii, Guvernul apreciaz„ c„, cu excep˛ia
raportului de expertiz„, chitan˛ele depuse nu demonstreaz„
cheltuielile angajate Ón leg„tur„ direct„ cu cererea
prezentat„ Cur˛ii.
64. Curtea reaminte∫te c„, Ón ceea ce prive∫te art. 41
din Conven˛ie, pot fi rambursate numai cheltuielile pentru
care s-a stabilit c„ au fost efectuate Ón mod real, c„ ele
sunt necesare ∫i c„ au un cuantum rezonabil.
65. Av‚nd Ón vedere elementele care se afl„ Ón posesia
sa, precum ∫i jurispruden˛a Ón materie, Curtea consider„
rezonabil s„ acorde reclaman˛ilor care au beneficiat ∫i de
asisten˛„ juridic„ din partea Consiliului Europei suma total„
de 1.000 euro pentru totalitatea cheltuielilor.

pe

A. Prejudiciu

B. Cheltuieli de judecat„

a

54. Conform prevederilor art. 41 din Conven˛ie
îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o
Ónc„lcare a Conven˛iei sau a protocoalelor sale ∫i dac„
dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite dec‚t
o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri,
Curtea acord„ p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie
echitabil„“.

ite

III. Cu privire la aplicarea art. 41 din Conven˛ie

60. Œn ceea ce prive∫te prejudiciul material pretins,
Curtea nu poate specula cu privire la solu˛ia care s-ar fi
pronun˛at Ón cea de-a doua ac˛iune Ón revendicare dac„
n-ar fi avut loc Ónc„lcarea Conven˛iei.
61. Œn ceea ce prive∫te prejudiciul moral, Curtea
apreciaz„ c„ reclaman˛ii au suferit Ón mod real nepl„ceri ca
urmare a respingerii celei de-a doua ac˛iuni Ón revendicare.
Hot„r‚nd Ón echitate, Curtea le acord„ cu acest titlu, Ón
solidar, suma de 5.000 euro.

tu

52. Œn aceste condi˛ii, Curtea consider„ c„, Ón contextul
cererilor de restituire formulate, reclaman˛ii nu aveau un
îbun“, Ón sensul primei fraze a art. 1 din Primul Protocol.
Œn consecin˛„, garan˛iile acestei dispozi˛ii nu-∫i g„sesc
aplicarea Ón spe˛„.
53. Œn concluzie, nu a avut loc Ónc„lcarea art. 1 din
Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie.

C. Major„ri de Ónt‚rziere

66. Curtea consider„ adecvat s„ stabileasc„ valoarea
major„rilor de Ónt‚rziere Ón raport cu rata dob‚nzii pentru
facilitatea de Ómprumut marginal practicat„ de Banca
Central„ European„, la care se vor ad„uga 3 puncte
procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
C U R T E A,
ŒN UNANIMITATE:

1. hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat art. 6 alin. 1 din Conven˛ie;
2. hot„r„∫te c„ nu a fost Ónc„lcat art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie;
3. hot„r„∫te:
a) ca statul p‚r‚t s„ achite reclaman˛ilor Ón solidar, Ón termen de 3 luni de la data la care hot„r‚rea a r„mas
definitiv„ conform art. 44 alin. 2 din Conven˛ie, 5.000 euro (cinci mii de euro) pentru prejudiciu moral ∫i 1.000 euro
(o mie de euro) pentru cheltuieli de judecat„, plus orice sum„ care ar putea fi datorat„ cu titlu de impozit, sume care
urmeaz„ s„ fie pl„tite Ón lei, conform ratei de schimb aplicabile la data pl„˛ii;
b) c„, Óncep‚nd de la expirarea acestui termen ∫i p‚n„ la efectuarea pl„˛ii, aceste sume vor fi majorate cu o
dob‚nd„ simpl„ egal„ cu rata dob‚nzii pentru facilitatea de Ómprumut marginal a B„ncii Centrale Europene, aplicabil„ Ón
aceast„ perioad„, majorat„ cu 3 puncte procentuale;
4. respinge cererea de satisfac˛ie echitabil„ pentru rest.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris la data de 29 iunie 2006, Ón aplicarea art. 77 alin. 2 ∫i 3
din Regulament.
Boštjan M. Zupančič,
pre∫edinte

Vincent Berger,
grefier

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. 189/19.III.2007

ACTE

ALE

B√NCII

NAﬁIONALE

A

15

ROM¬NIEI

BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

REGULAMENT
privind modificarea ∫i completarea Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 5/2002 privind
clasificarea creditelor ∫i plasamentelor, precum ∫i constituirea, regularizarea ∫i utilizarea
provizioanelor specifice de risc de credit, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 19 ∫i ale art. 72 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea
unor m„suri financiar-fiscale, 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‚niei,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezentul regulament.
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3. Litera a) a articolului 2 va avea urm„torul cuprins:
îa) institu˛ii de credit — b„nci, organiza˛ii cooperatiste de
credit, b„nci de economisire ∫i creditare Ón domeniul locativ
∫i b„nci de credit ipotecar autorizate s„ func˛ioneze
conform prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 99/2006;“
4. Dup„ litera a) a articolului 2 se introduce o nou„
liter„, litera a1), cu urm„torul cuprins:
îa1) institu˛ii financiare nebancare — entit„˛i organizate Ón
conformitate cu prevederile titlului I al Ordonan˛ei
Guvernului nr. 28/2006, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 266/2006, ∫i, dup„ caz, cu cele ale legilor
speciale aplicabile;“
5. Litera b) a articolului 2 va avea urm„torul cuprins:
îb) serviciul datoriei — num„rul de zile de Ónt‚rziere la
plat„ fa˛„ de data scaden˛ei datoriei;“
6. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Creditele ∫i plasamentele se clasific„ Ón
urm„toarele categorii:
a) standard;
b) Ón observa˛ie;
c) substandard;
d) Óndoielnic;
e) pierdere.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), creditele
acordate de institu˛iile de credit altor institu˛ii de credit ∫i
plasamentele constituite la acestea se pot clasifica numai
Ón categoria «standard» sau «pierdere».“
7. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — (1) Clasificarea creditelor ∫i, dup„ caz, a
plasamentelor se face prin aplicarea simultan„ a
urm„toarelor criterii:
a) Ón cazul institu˛iilor de credit:
— serviciul datoriei;
— performan˛a financiar„;
— ini˛ierea de proceduri judiciare;
b) Ón cazul institu˛iilor financiare nebancare:
— serviciul datoriei;
— ini˛ierea de proceduri judiciare.
(2) Coresponden˛a dintre categoriile de clasificare ∫i
criterii este prev„zut„ Ón tabelele nr. 1, 11 ∫i 2 din anexa
care face parte integrant„ din prezentul regulament.“
8. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Creditele acordate de c„tre un Ómprumut„tor
unui debitor ∫i/sau plasamentele constituite la acesta se
Óncadreaz„ Óntr-o singur„ categorie de clasificare, pe baza
principiului declas„rii prin contaminare, respectiv prin luarea
Ón considerare a celei mai slabe dintre categoriile
individuale de clasificare.“
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Art. I. — Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor ∫i plasamentelor,
precum ∫i constituirea, regularizarea ∫i utilizarea
provizioanelor specifice de risc de credit, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 626 din
23 august 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Preambulul va avea urm„torul cuprins:
îAv‚nd Ón vedere prevederile art. 101 alin. (1) ∫i ale art. 150
alin. (1) lit. d) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului,
ale art. 19 ∫i 72 ale titlului I din Ordonan˛a Guvernului
nr. 28/2006 privind reglementarea unor m„suri financiar-fiscale,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 266/2006,
∫i ale pct. 202 din anexa la Ordinul guvernatorului B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei nr. 5/2005 pentru aprobarea
Reglement„rilor contabile conforme cu directivele europene,
aplicabile institu˛iilor de credit, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
prezentul
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2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Prezentul regulament se aplic„ institu˛iilor de
credit persoane juridice rom‚ne ∫i sucursalelor din Rom‚nia
ale institu˛iilor de credit din state ter˛e ∫i, Ón mod
corespunz„tor, institu˛iilor financiare nebancare persoane
juridice rom‚ne ∫i sucursalelor din Rom‚nia ale institu˛iilor
financiare nebancare str„ine, cu excep˛ia celor ce se
Óncadreaz„ Ón prevederile cap. IV, sec˛iunea a 2-a
«Institu˛iile financiare din alte state membre» din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006, Ónscrise Ón Registrul
general deschis la Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, denumite
Ón continuare Ómprumut„tori, ∫i reglementeaz„:
a) Ón cazul institu˛iilor de credit:
— clasificarea creditelor acordate clientelei din afara
sectorului institu˛iilor de credit;
— clasificarea creditelor altor institu˛ii de credit ∫i a
plasamentelor constituite la acestea;
— constituirea, regularizarea ∫i utilizarea provizioanelor
specifice de risc de credit;
b) Ón cazul institu˛iilor financiare nebancare:
— clasificarea creditelor acordate;
— constituirea, regularizarea ∫i utilizarea provizioanelor
specifice de risc de credit.“
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12. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — Œmprumut„torii vor constitui, vor regulariza ∫i
vor utiliza provizioanele specifice de risc ∫i de credit,
utiliz‚nd moneda de exprimare a creditelor ∫i/sau a
plasamentelor pe care le corecteaz„.“
13. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — Œmprumut„torii vor proceda la scoaterea Ón
afara bilan˛ului a sumelor aferente unui credit sau unui
plasament Ón cazul Ón care una din sumele respective
Ónregistreaz„ un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile.“
14. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — Nerespectarea prezentului regulament atrage
aplicarea sanc˛iunilor ∫i/sau a m„surilor prev„zute Ón
Capitolul VII «M„suri de supraveghere ∫i sanc˛iuni» din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006, respectiv
la art. 52 ∫i 53 din titlul I al Ordonan˛ei Guvernului
nr. 28/2006, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 266/2006.“
15. Dup„ articolul 20 1 se introduce un nou articol,
articolul 202, cu urm„torul cuprins:
îArt. 202. — Œn scopul aplic„rii prezentului regulament,
institu˛iile financiare nebancare Óntocmesc norme interne ce
vor fi aprobate la nivelul organelor statutare.“
16. Dup„ tabelul nr. 1 din anex„ se introduce un nou
tabel, tabelul nr. 11, cu urm„torul con˛inut:
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9. Dup„ subpunctul 1.1 al punctului 1 al articolului 9 se
introduce un nou subpunct, subpunctul 1.11, cu urm„torul
cuprins:
î1.11. prin deducerea din expunerea institu˛iei financiare
nebancare fa˛„ de debitor a garan˛iilor acceptate a fi luate
Ón considerare conform Normelor metodologice ale B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei nr. 12/2002 pentru aplicarea
prezentului regulament, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, Ón cazul unui credit clasificat Ón categoria
«standard», «Ón observa˛ie», «substandard», «Óndoielnic».“
10. Dup„ subpunctul 1.2 al punctului 1 al articolului 9
se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.2 1 , cu
urm„torul cuprins:
î1.21. prin luarea Ón considerare a Óntregii expuneri a
institu˛iei financiare nebancare fa˛„ de entitatea de risc,
indiferent de garan˛ii, Ón cazul unui credit clasificat Ón
categoria «pierdere».“
11. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — Œmprumut„torii vor constitui ∫i/sau vor
regulariza lunar provizioanele specifice de risc de credit
aferente creditelor ∫i, dup„ caz, plasamentelor eviden˛iate
Ón sold la finele lunii respective, prin includerea pe
cheltuieli ∫i/sau prin reluarea pe venituri, indiferent de
rezultatul financiar Ónregistrat al perioadei.“
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îTabelul nr. 11 — Criterii de Óncadrare pe categorii de clasificare pentru creditele acordate de
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institu˛iile financiare nebancare
S-au ini˛iat
proceduri
judiciare

Nu s-au ini˛iat
proceduri
judiciare
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Ini˛ierea de
proceduri judiciare
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pierdere
pierdere
pierdere
pierdere
pierdere
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0—15 zile
16—30 de zile
31—60 de zile
61—90 de zile
Minimum 91 de zile
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Serviciul
datoriei
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Art. II. — (1) Prezentul regulament intr„ Ón vigoare Ón
termen de 3 luni de la data public„rii lui Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor ∫i plasamentelor,

standard
Ón observa˛ie
substandard
Óndoielnic
pierdere“
precum ∫i constituirea, regularizarea ∫i utilizarea
provizioanelor specifice de risc de credit, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele aduse prin
prezentul regulament, va fi republicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
Bucure∫ti, 12 martie 2007.
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