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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 119
din 15 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 82 alin. (1), (2), (4) ∫i (5),
art. 86 ∫i art. 104 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor
∫i ale art. 3 alin. (2) ∫i art. 4 lit. b), c) ∫i d) din anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.275/2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004
privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, ∫i ale Legii nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, republicat„, referitoare
la pensiile de serviciu ∫i la acordarea indemniza˛iilor pentru cre∫terea copilului
Ón v‚rst„ de p‚n„ la 2 ani
C U R T E A,
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judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 26 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.787/35/2006, Curtea de Apel Oradea — Sec˛ia
civil„ mixt„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 82 alin. (1), (2), (4)
∫i (5), art. 86 ∫i 104 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor ∫i ale art. 3 alin. (2) ∫i art. 4
lit. b), c) ∫i d) din anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, ∫i ale Legii
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„, referitoare la pensiile de
serviciu ∫i la acordarea indemniza˛iilor pentru cre∫terea
copilului Ón v‚rst„ de p‚n„ la 2 ani. Excep˛ia a fost ridicat„
de Petru Blaga cu prilejul solu˛ion„rii contesta˛iei Ón anulare
formulate Ómpotriva Deciziei civile nr. 315/R din
27 februarie 2006, pronun˛at„ de aceea∫i instan˛„, prin
care s-a respins cererea de acordare a pensiei de serviciu.
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia sus˛ine c„
dispozi˛iile de lege criticate Óncalc„ principiul egalit„˛ii Ón
drepturi consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie,
Óntruc‚t Ón mod discriminatoriu fac diferen˛iere Óntre profesia
de avocat ∫i celelalte profesii de specialitate juridic„
prev„zute de art. 86 din Legea nr. 19/2000 ca activit„˛i
care constituie vechime Ón magistratur„, acestea nefiind
luate Ón calcul la stabilirea vechimii dec‚t Ón cazul
pension„rii judec„torilor ∫i procurorilor din func˛ie.
Curtea de Apel Oradea — Sec˛ia civil„ mixt„ apreciaz„
c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„, Óntruc‚t
dispozi˛iile legale criticate îau caracter discriminatoriu, Ón
condi˛iile Ón care este instituit un tratament diferen˛iat Óntre
persoanele care au exercitat profesia de avocat ∫i cele
care au exercitat profesia de consilier juridic, jurisconsult,
contravenindu-se astfel prevederilor art. 16 alin. (1) ∫i (2)
din Constitu˛ia Rom‚niei“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Patricia Marilena Ionea
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 82 alin. (1), (2), (4) ∫i (5),
art. 86 ∫i art. 104 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor ∫i ale art. 3 alin. (2) ∫i art. 4
lit. b), c) ∫i d) din anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, ∫i ale Legii
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„, referitoare la pensiile de
serviciu ∫i la acordarea indemniza˛iilor pentru cre∫terea
copilului Ón v‚rst„ de p‚n„ la 2 ani, excep˛ie ridicat„ de
Petru Blaga Ón Dosarul nr. 2.787/35/2006 al Cur˛ii de Apel
Oradea — Sec˛ia civil„ mixt„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 82 alin. (1), (2), (4) ∫i (5), art. 86 ∫i 104 din Legea
nr. 303/2004 ca neÓntemeiat„, Óntruc‚t aceste texte de lege
nu contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate de autorul
excep˛iei. De asemenea, consider„ c„, Ón realitate, o parte
din critici vizeaz„ completarea legii, precum ∫i aspecte de
aplicare a acesteia. Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a art. 3 alin. (2) ∫i art. 4 lit. b), c) ∫i d)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.275/2005, pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca inadmisibil„, Óntruc‚t hot„r‚rile
Guvernului nu pot constitui, potrivit art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, obiect al controlului de constitu˛ionalitate.
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile de lege
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei Ól constituie dispozi˛iile art. 82
alin. (1), (2), (4) ∫i (5), art. 86 ∫i 104 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 826 din 13 septembrie 2005, a∫a cum a fost modificat„
prin Legea nr. 29/2006 pentru completarea Legii
nr. 303/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 198 din 2 martie 2006. Din modul Ón care a
fost motivat„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, Ón ceea ce prive∫te art. 104 din Legea
nr. 303/2004, autorul excep˛iei are Ón vedere doar
prevederile alin. (1).
Textele de lege criticate au urm„torul con˛inut:
— Art. 82: î(1) Judec„torii ∫i procurorii cu o vechime de cel
pu˛in 25 de ani Ón magistratur„ beneficiaz„, la Ómplinirea v‚rstei
prev„zute de lege, de pensie de serviciu, Ón cuantum de 80%
din media veniturilor brute realizate Ón ultimele 12 luni de
activitate Ónainte de data pension„rii.
(2) Judec„torii, procurorii, precum ∫i judec„torii financiari ∫i
procurorii financiari care au exercitat aceste func˛ii la Curtea de
Conturi a Rom‚niei sunt pensiona˛i, la cerere, Ónainte de
Ómplinirea v‚rstei prev„zute de lege ∫i beneficiaz„ de pensia
prev„zut„ la alin. (1), dac„ au o vechime de cel pu˛in 25 de ani
numai Ón aceste func˛ii. La calcularea acestei vechimi se iau Ón
considerare ∫i perioadele Ón care judec„torul sau procurorul a
exercitat profesia de avocat, f„r„ ca acestea s„ poat„ fi mai
mari de 10 ani.[...]
(4) De pensia de serviciu beneficiaz„ ∫i judec„torii ∫i
procurorii cu o vechime Ón magistratur„ Óntre 20 ∫i 25 de ani, Ón
acest caz cuantumul pensiei prev„zut la alin. (1) fiind mic∫orat
cu 1% pentru fiecare an care lipse∫te din vechimea integral„.
(5) Persoanele care Óndeplinesc condi˛iile de vechime
prev„zute la alin. (1) ∫i (3) numai Ón func˛ia de judec„tor sau
procuror beneficiaz„ de pensie de serviciu, chiar dac„ la data
pension„rii au o alt„ ocupa˛ie. Œn acest caz, pensia se

ite

C U R T E A,

stabile∫te pe baza drepturilor salariale pe care le are un
judec„tor sau procuror Ón func˛ie Ón condi˛ii identice de vechime
∫i nivel al instan˛ei sau parchetului.“;
— Art. 86: îConstituie vechime Ón magistratur„ perioada Ón
care judec„torul, procurorul, personalul de specialitate juridic„
prev„zut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a Óndeplinit
func˛iile de judec„tor, procuror, personal de specialitate juridic„
Ón fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justi˛ie,
judec„tor financiar, judec„tor financiar inspector, procuror
financiar ∫i consilier Ón sec˛ia jurisdic˛ional„ a Cur˛ii de Conturi,
grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate
juridic„ prev„zut la art. 87 alin. (1), precum ∫i perioada Ón care
a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier
juridic sau a Óndeplinit func˛ii de specialitate juridic„ Ón aparatul
Parlamentului, Administra˛iei Preziden˛iale, Guvernului, Cur˛ii
Constitu˛ionale, Avocatului Poporului, Cur˛ii de Conturi sau al
Consiliului Legislativ.“;
— Art. 104 alin. (1): îJudec„torii ∫i procurorii Ón func˛ie,
precum ∫i personalul de specialitate juridic„ prev„zut la art. 87
alin. (1) care au beneficiat de vechime Ón magistratur„ potrivit
Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ó∫i
p„streaz„ aceast„ vechime.“
Autorul excep˛iei critic„ ∫i dispozi˛iile art. 3 alin. (2) ∫i
art. 4 lit. b), c) ∫i d) din anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, ∫i ale Legii
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„, referitoare la pensiile de
serviciu ∫i la acordarea indemniza˛iilor pentru cre∫terea
copilului Ón v‚rst„ de p‚n„ la 2 ani, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 979 din 3 noiembrie
2005, dispozi˛ii ce reglementeaz„ aplicarea dispozi˛iilor din
Legea nr. 303/2004 privind vechimea Ón magistratur„ ∫i
acordarea pensiei de serviciu.
Œn opinia autorului excep˛iei, dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ principiul egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri,
consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ autorul este nemul˛umit de faptul c„ nu
beneficiaz„ de luarea Ón calculul vechimii Ón magistratur„
pentru acordarea pensiei de serviciu a perioadei c‚t a fost
consilier juridic, de∫i art. 86 din Legea nr. 303/2004 se
refer„ ∫i la aceast„ activitate atunci c‚nd stabile∫te func˛iile
∫i profesiile de specialitate juridic„ ce constituie vechime Ón
magistratur„. Œn acest sens, consider„ c„ se creeaz„ o
discriminare nejustificat„ Óntre persoanele care ies la pensie
din func˛ia de judec„tor sau procuror, ∫i pentru care
perioada c‚t au fost consilieri juridici se ia Ón calcul, ∫i
persoanele care, de∫i au o vechime mare Ón func˛ia de
judec„tor, nu beneficiaz„ de aceast„ asimilare, Óntruc‚t ies
la pensie dintr-o alt„ func˛ie. De asemenea, consider„ c„
este discriminatorie ∫i diferen˛ierea pe care legiuitorul o
face Ón alin. (2) al art. 82 din Legea nr. 303/2004 Óntre
profesia de avocat ∫i celelalte profesii de specialitate
juridic„ prev„zute Ón art. 86 din lege.
Fa˛„ de aceste sus˛ineri, Curtea re˛ine c„, Ón
conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) din Constitu˛ie,
condi˛iile de exercitare a dreptului la pensie, a celorlalte
drepturi de asigur„ri sociale ∫i a altor forme de asisten˛„

tu

Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile art. 82
alin. (1), (2), (4) ∫i (5), art. 86 ∫i art. 104 din Legea
nr. 303/2004 sunt constitu˛ionale, Óntruc‚t nu stabilesc
discrimin„ri, ci instituie un tratament egal pentru toate
persoanele aflate Ón aceea∫i situa˛ie, f„r„ nicio deosebire
pe criterii arbitrare. Arat„ c„, de altfel, autorul excep˛iei nu
critic„ aceste texte de lege pentru ceea ce cuprind, ci
pentru ceea ce lipse∫te din ele. C‚t prive∫te dispozi˛iile din
anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.275/2005, consider„
c„ excep˛ia este inadmisibil„, Óntruc‚t obiect al excep˛iilor
de neconstitu˛ionalitate Ól pot constitui doar legile ∫i
ordonan˛ele ori dispozi˛iile unei legi sau ordonan˛e.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
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pensionare, cele care, de∫i au trecut Óntr-o alt„ activitate,
au Ón func˛ia de judec„tor sau de procuror o vechime de
20 de ani sau chiar de 25 de ani, se afl„, Ón mod evident,
Óntr-o situa˛ie diferit„ fa˛„ de persoanele care la data
Óndeplinirii condi˛iilor de pensionare sunt Óncadrate Ón alte
func˛ii, iar Ón func˛ia de judec„tor sau de procuror nu au
realizat o vechime de cel pu˛in 25 sau 20 de ani. Conform
jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, concordant„ ∫i cu
practica Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului, situa˛ia
obiectiv diferit„ Ón care se afl„ anumite categorii de
persoane justific„ sau chiar impune instituirea prin lege a
unui tratament juridic rezonabil diferen˛iat, f„r„ ca aceasta
s„ reprezinte privilegii ori discrimin„ri“.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate
raportat„ la art. 82 alin. (2), Curtea constat„ c„, de fapt,
autorul excep˛iei dore∫te o completare a textului, Ón sensul
cuprinderii ∫i altor activit„˛i de specialitate juridic„ ce pot fi
luate Ón calculul vechimii Ón magistratur„, al„turi de
activitatea de avocat, aspect ce, potrivit art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 47/1992, nu revine competen˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale.
De altfel, Curtea observ„ c„ autorul excep˛iei se
Óncadreaz„ doar Ón ipoteza prev„zut„ de art. 82 alin. (5),
celelalte dispozi˛ii din Legea nr. 303/2004 nefiindu-i
aplicabile. Astfel, potrivit art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea
nr. 47/1992, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 82 alin. (1), (2) ∫i (4), art. 86 ∫i art. 104 alin. (1) din
Legea nr. 303/2004 urmeaz„ a fi respins„ ca fiind
inadmisibil„.
De asemenea, Curtea constat„ c„ ∫i excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3 alin. (2) ∫i art. 4
lit. b), c) ∫i d) din anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.275/2005 este inadmisibil„, Óntruc‚t, potrivit aceluia∫i
art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, hot„r‚rile
Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de
constitu˛ionalitate.
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social„ sunt stabilite de lege. Astfel, legiuitorul este Ón
drept s„ stabileasc„ ∫i s„ modifice, ori de c‚te ori apare
aceast„ necesitate, condi˛iile ∫i criteriile de acordare a
pensiilor, modul de calcul ∫i cuantumul acestora. De
asemenea, Ón considerarea situa˛iei specifice deosebite a
unor categorii socioprofesionale, legiuitorul poate institui
tratamente juridice diferen˛iate prin condi˛ii ∫i criterii de
acordare derogatorii, c‚t ∫i printr-un mod de calcul ∫i
cuantum diferite ale pensiilor.
Œn categoria pensiilor speciale se Óncadreaz„ ∫i pensia
de serviciu a magistra˛ilor, justificat„ de specificul exercit„rii
func˛iilor de judec„tor ∫i de procuror, de restric˛iile ∫i
incompatibilit„˛ile legale stabilite pentru aceste func˛ii.
La acordarea pensiei de serviciu prev„zute de art. 82
alin. (1) ∫i (4) din Legea nr. 303/2004 se are Ón vedere
Óntreaga vechime realizat„ Ón magistratur„, conform
defini˛iei date de art. 86 din aceea∫i lege, respectiv
activitatea desf„∫urat„ Ón exercitarea cvasitotalit„˛ii
profesiilor de specialitate juridic„. Potrivit alin. (2) al
aceluia∫i articol, pensia de serviciu anticipat„ se acord„
celor care au realizat vechimea prev„zut„ numai Ón func˛iile
de judec„tor ∫i de procuror, dar se pot include Ón aceast„
vechime ∫i cel mult 10 ani de activitate Ón exercitarea
profesiei de avocat. Pentru persoanele care la data
pension„rii nu mai sunt Ón func˛ia de judec„tor sau de
procuror, alin. (5) al art. 82 cere ca, pentru a putea
beneficia de pensia de serviciu, s„ aib„ o vechime de cel
pu˛in 25 de ani numai Ón func˛ia de procuror sau de
judec„tor, f„r„ a putea lua Ón calcul vechimea realizat„ Ón
orice alt„ func˛ie la care se refer„ art. 86 din lege.
Curtea constat„ c„, de∫i este diferen˛iat„, aceast„
reglementare nu este discriminatorie. Astfel, a∫a cum a
ar„tat ∫i prin Decizia nr. 684 din 15 decembrie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 177
din 23 februarie 2006, îpersoanele care se pensioneaz„
din func˛ia de judec„tor sau de procuror, r„m‚n‚nd Ón
aceast„ func˛ie p‚n„ la Óndeplinirea tuturor condi˛iilor de
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 82 alin. (5) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, excep˛ie ridicat„ de Petru Blaga Ón Dosarul nr. 2.787/35/2006 al
Cur˛ii de Apel Oradea — Sec˛ia civil„ mixt„.
2. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 82 alin. (1), (2) ∫i (4), art. 86
∫i art. 104 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor ∫i ale art. 3 alin. (2) ∫i art. 4 lit. b),
c) ∫i d) din anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, ∫i ale Legii nr. 47/1992 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, republicat„, referitoare la pensiile de serviciu ∫i la acordarea
indemniza˛iilor pentru cre∫terea copilului Ón v‚rst„ de p‚n„ la 2 ani, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón acela∫i dosar al
Cur˛ii de Apel Oradea — Sec˛ia civil„ mixt„.
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,
Patricia Marilena Ionea
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. 152
din 22 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 494 alin. 1, 2 ∫i 3 teza Ónt‚i
din Codul civil
Œn motivarea excep˛iei se sus˛ine c„ reglementarea
dreptului proprietarului unui teren de a ob˛ine ridicarea
construc˛iilor edificate cu rea-credin˛„ de c„tre un ter˛, pe
cheltuiala constructorului, precum ∫i desp„gubiri pentru
eventualele daune aduse proprietarului fondului, echivaleaz„
cu o veritabil„ expropriere Ón interes privat, cu
nerespectarea condi˛iei existen˛ei unei drepte ∫i prealabile
desp„gubiri, stabilite de comun acord cu proprietarul. Se
mai arat„ c„ Ón acest mod este Ónc„lcat principiul
constitu˛ional al garant„rii ∫i ocrotirii propriet„˛ii private Ón
mod egal, indiferent de titular, deoarece instituie o
discriminare Óntre proprietarul construc˛iilor ∫i planta˛iilor
edificate pe terenul altuia, care este obligat s„ le ridice pe
cheltuiala proprie, ∫i proprietarul terenului, care este
Óndrept„˛it s„ ob˛in„ desp„gubiri. De asemenea, se arat„
c„ tratamentul juridic diferit acordat constructorului de bun„credin˛„, fa˛„ de constructorul de rea-credin˛„, contravine
principiului constitu˛ional al egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii.
Curtea de Apel Craiova — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, ar„t‚nd
c„ titularul dreptului de proprietate asupra terenului devine
proprietar al construc˛iei, iar constructorul dob‚nde∫te un
drept de crean˛„, potrivit principiului Ómbog„˛irii f„r„ just
temei.
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.
Avocatul Poporului consider„ c„ textul de lege este
constitu˛ional.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

ce

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 494 alin. 1, 2 ∫i alin. 3 teza
Ónt‚i din Codul civil, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îVinifica˛ie ∫i B„uturi Gorj“ — S.A. Ón Dosarul
nr. 5.065/54/2005 (num„r Ón format vechi 1.952/CIV/2005)
al Cur˛ii de Apel Craiova — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal r„spund p„r˛ile Alexandru Magherescu
∫i Ana Popescu, prin avocat, cu delega˛ie la dosar, precum
∫i partea Victor Magherescu, personal ∫i reprezentat de
acela∫i avocat. Lipse∫te autoarea excep˛iei. Procedura de
citare este legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul pe fond, reprezentantul p„r˛ilor
Alexandru Magherescu, Ana Popescu ∫i Victor Magherescu
solicit„ respingerea excep˛iei ca neÓntemeiat„. Œn acest
sens, arat„ c„ textul de lege criticat nu contravine
principiului constitu˛ional al garant„rii ∫i ocrotirii propriet„˛ii
private, iar diferen˛ierea f„cut„ de legiuitor Ón ceea ce
prive∫te constructorul de bun„-credin˛„ sau de rea-credin˛„,
care edific„ o construc˛ie sau planta˛ie pe terenul altuia,
este deplin justificat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textul
de lege criticat nu contravine dispozi˛iilor constitu˛ionale
invocate.

el

or

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Ion Tiuc„
Irina Loredana Gulie

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 18 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 5.065/54/2005 (num„r Ón format vechi
1.952/CIV/2005), Curtea de Apel Craiova — Sec˛ia civil„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 494 alin. 1, 2 ∫i 3
teza Ónt‚i din Codul civil. Excep˛ia a fost ridicat„ de
Societatea Comercial„ îVinifica˛ie ∫i B„uturi Gorj“ — S.A.
Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect ac˛iunea formulat„ Ómpotriva
autoarei excep˛iei pentru obligarea acesteia la ridicarea
construc˛iilor efectuate pe terenul altuia, Ón conformitate cu
prevederile art. 494 din Codul civil.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), 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
prevederile art. 494 alin. 1, 2 ∫i alin. 3 teza Ónt‚i din Codul
civil, potrivit c„rora: îDac„ planta˛iile, construc˛iile ∫i lucr„rile
au fost f„cute de c„tre o a treia persoan„ cu materialele ei,

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Prevederile art. 494 alin. 1, 2 ∫i alin. 3 teza Ónt‚i
reglementeaz„ situa˛ia Ón care planta˛iile ∫i lucr„rile au fost
f„cute de c„tre un ter˛ de rea-credin˛„ cu materiale proprii,
statu‚nd c„ proprietarul terenului poate opta Óntre a p„stra
lucr„rile, cu obliga˛ia de a-l desp„gubi pe constructor, Ón
temeiul principiului c„ nimeni nu se poate Ómbog„˛i f„r„
just temei, sau a-l obliga pe acesta s„ le ridice pe
cheltuiala proprie.
A∫adar, Curtea constat„ c„ autoarea excep˛iei porne∫te
de la o premis„ gre∫it„ atunci c‚nd sus˛ine c„, Ón calitate
de proprietar al construc˛iei edificate cu rea-credin˛„ pe
terenul altuia, nu beneficiaz„ de desp„gubiri pentru
valoarea acestora, ceea ce, Ón opinia sa, contravine
protec˛iei constitu˛ionale ∫i interna˛ionale a dreptului de
proprietate privat„.
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Dimpotriv„, Ón ipoteza reglementat„ de textul de lege
criticat, o ter˛„ persoan„ care a construit cu rea-credin˛„
pe terenul proprietatea alteia nu are dec‚t un drept de
crean˛„ asupra materialelor ∫i lucr„rilor edificate, iar nu un
drept real, Ón spe˛„ un drept de proprietate, astfel Ónc‚t
invocarea Ónc„lc„rii dispozi˛iilor constitu˛ionale referitoare la
dreptul de proprietate privat„, precum ∫i a prevederilor
art. 1 din primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, nu
poate fi re˛inut„.

ite

Pentru acelea∫i considerente, Curtea nu poate re˛ine
nici invocarea Ónc„lc„rii dispozi˛iilor art. 53 din Legea
fundamental„.
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proprietarul p„m‚ntului are dreptul de a le ˛ine pentru d‚nsul,
sau de a Óndatora pe acea persoan„ s„ le ridice.
Dac„ proprietarul p„m‚ntului cere ridicarea planta˛iilor ∫i a
construc˛iilor, ridicarea va urma cu cheltuiala celui ce le-a f„cut;
el poate chiar, dup„ Ómprejur„ri, fi condamnat la dauneinterese pentru prejudiciile sau v„t„m„rile ce a putut suferi
proprietarul locului.
Dac„ proprietarul voie∫te a p„stra pentru d‚nsul acele
planta˛ii ∫i cl„diri, el este dator a pl„ti valoarea materialelor ∫i
pre˛ul muncii, f„r„ ca s„ se ia Ón considera˛ie sporirea valorii
fondului, ocazionat„ prin facerea unor asemenea planta˛ii ∫i
construc˛ii.“
Œn opinia autoarei excep˛iei, prevederile legale criticate
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale cuprinse Ón art. 16 alin. (1)
privind egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor
publice, art. 20 — Tratatele interna˛ionale privind drepturile
omului, art. 44 alin. (1) privind garantarea dreptului de
proprietate, alin. (2) teza Ónt‚i referitoare la garantarea ∫i
ocrotirea Ón mod egal, indiferent de titular, a propriet„˛ii
private, alin. (3) privind exproprierea, alin. (6) ce se refer„
la desp„gubirile ce se cuvin proprietarului Ón caz de
expropriere sau pentru folosirea subsolului unei propriet„˛i
imobiliare de c„tre autoritatea public„ ∫i art. 53 —
Restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i.
De asemenea, sunt invocate prevederile art. 1 din
primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale ∫i ale
art. 14 din aceea∫i Conven˛ie.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate invocat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Prevederile art. 494 din Codul civil sunt incluse Ón
capitolul II — Despre dreptul de accesiune asupra celor unite
∫i Óncorporate cu lucrul ∫i reglementeaz„ accesiunea
imobiliar„ artificial„, ca mod de transmitere a propriet„˛ii Ón
favoarea proprietarului bunului principal, atunci c‚nd o
planta˛ie, construc˛ie sau orice lucrare este edificat„ de un
ter˛, cu materiale proprii, pe terenul altcuiva.
Prin urmare, proprietarul terenului beneficiaz„ de o
prezum˛ie legal„ relativ„ de a fi ∫i proprietarul construc˛iilor
sau planta˛iilor, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 492 din Codul
civil, potrivit c„ruia accesiunea imobiliar„ artificial„ se
realizeaz„ Óntotdeauna Ón folosul proprietarului terenului, ca
bun principal (superficies solo cedit), oricare ar fi valoarea
construc˛iilor sau planta˛iilor edificate.

tu

6

Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea potrivit c„reia tratamentul
juridic diferit acordat proprietarului construc˛iilor sau
planta˛iilor, fa˛„ de proprietarul terenului, pe de o parte, ∫i
constructorului de rea-credin˛„, fa˛„ de constructorul de
bun„-credin˛„, pe de alt„ parte, contravine dispozi˛iilor
art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie, coroborat cu art. 14 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, aceasta nu este Óntemeiat„. Sub acest
aspect, Curtea Constitu˛ional„ a re˛inut, Ón mod constant,
c„ principiul constitu˛ional al egalit„˛ii Ón drepturi nu are
semnifica˛ia unei uniformit„˛i de tratament juridic, a∫a Ónc‚t,
dac„ la situa˛ii egale trebuie s„ corespund„ un tratament
egal, la situa˛ii distincte, tratamentul nu poate fi dec‚t
diferit.

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. 494 alin. 1, 2 ∫i 3 teza Ónt‚i din Codul civil, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îVinifica˛ie ∫i B„uturi Gorj“ — S.A. Ón Dosarul nr. 5.065/54/2005 (num„r Ón format vechi
1.952/CIV/2005) al Cur˛ii de Apel Craiova — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 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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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 157
din 27 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 70 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia
a prevederilor art. 70 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor
Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Antoine Bassmaji, Lucia
Bassmaji ∫i Gabriel Bassmaji Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect
solu˛ionarea recursului Ómpotriva sentin˛ei prin care Curtea
de Apel Bucure∫ti a respins contesta˛ia formulat„ de
Antoine Bassmaji Ómpotriva deciziei de respingere a cererii
de acordare a dreptului de ∫edere permanent„ ∫i stabilire a
domiciliului Ón Rom‚nia, dat„ de Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor — Serviciul pentru str„ini.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ textul de lege criticat Óngr„de∫te
dreptul la liber„ circula˛ie, consfin˛it prin art. 25 din
Constitu˛ie. Œn opinia autorilor, prevederile ce constituie
obiect al excep˛iei nesocotesc necesit„˛ile obiective ale
destinatarilor normei criticate, ne˛in‚nd seama de
posibilitatea apari˛iei unor situa˛ii urgente Ón via˛a lor
familial„, care s„ Ói pun„ Ón imposibilitatea de a respecta
cerin˛ele impuse de aceasta, referitoare la caracterul
continuu al ∫ederii pe teritoriul Rom‚niei timp de 5 ani. Œn
plus, consider„ c„ se mai Óncalc„ ∫i dispozi˛iile art. 26
alin. (1) ∫i art. 48 din Constitu˛ie, Óntruc‚t prevederile
textului criticat favorizeaz„ dezbinarea familiei ∫i abandonul
familial, influen˛‚nd negativ dezvoltarea psihic„ a copiilor.
Se apreciaz„ c„ toate acestea sunt consecin˛a îinstabilit„˛ii
∫i nesiguran˛ei legale a unuia dintre membrii familiei, mai
ales c‚nd acesta este Óntre˛in„torul familiei“. De asemenea,
se mai arat„ c„ dispozi˛iile art. 70 alin. (1) lit. a) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 contravin
prevederilor Declara˛iei Universale a Drepturilor Omului ∫i
pactelor ∫i tratatelor la care Rom‚nia este parte.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia de
contencios administrativ consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile art. 70
alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 194/2002 sunt constitu˛ionale. Precizeaz„ c„ acestea nu
aduc atingere dreptului la liber„ circula˛ie, garantat de
Legea fundamental„, Óntruc‚t, nefiind un drept absolut,
acesta trebuie s„ se exercite Ón condi˛iile stabilite de lege.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 70 alin. (1) lit. a) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul str„inilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Antoine
Bassmaji, Lucia Bassmaji ∫i Gabriel Bassmaji Ón Dosarul
nr. 28.508/2/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia de contencios administrativ.
La apelul nominal r„spund, personal, autorii excep˛iei,
lipsind partea Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor —
Serviciul pentru str„ini, fa˛„ de care procedura de citare a
fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele acord„
cuv‚ntul autorilor excep˛iei.
Antoine Bassmaji Ónvedereaz„ Cur˛ii aspecte concrete
legate de evolu˛ia Ón Rom‚nia a activit„˛ii profesionale ∫i a
vie˛ii sale de familie.
Lucia Bassmaji arat„ c„ textul de lege criticat afecteaz„
destinele oamenilor, influen˛‚ndu-le Ón mod negativ. Œn
acest sens, arat„ c„ str„inului care este membru al unei
familii de cet„˛eni rom‚ni Ói sunt nesocotite drepturi
garantate de Constitu˛ia Rom‚niei, precum dreptul la liber„
circula˛ie, dreptul la munc„ ∫i dreptul la via˛„ intim„,
familial„ ∫i privat„. Precizeaz„ c„ ∫i copiii str„inului, care
au cet„˛enie rom‚n„, sunt afecta˛i de prevederile art. 70
alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 194/2002, fiind priva˛i de armonia ce trebuie s„
domneasc„ Ón familie. De asemenea, arat„ c„ aplicarea
textului de lege amintit nu ˛ine seama de interesul superior
al copiilor, care trebuie s„ prevaleze Ón toate ac˛iunile
autorit„˛ilor publice.
Œn sus˛inerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia depun la dosarul cauzei note scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere ca neÓntemeiat„ a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, consider‚nd c„ textul de lege criticat nu
contravine prevederilor constitu˛ionale invocate de autorii
excep˛iei.
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judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Valentina B„rb„˛eanu

C U R T E A,

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 13 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 28.508/2/2005, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie — Sec˛ia de contencios administrativ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile autorilor excep˛iei, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
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una dintre condi˛iile pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ un
cet„˛ean str„in pentru a i se putea recunoa∫te de c„tre
autorit„˛ile rom‚ne dreptul de a-∫i stabili domiciliul pe
teritoriul Rom‚niei. Astfel, art. 70 alin. (1) lit. a) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 prevede
c„ ∫ederea str„inului pe teritoriul Rom‚niei trebuie s„
Óntruneasc„ dou„ atribute: s„ fie continu„ ∫i s„ fie legal„.
Textul clarific„ Ón˛elesul acestor doi termeni, preciz‚nd Ón
ce Ómprejur„ri ∫ederea poate fi considerat„ continu„ ∫i
legal„.
Autorii excep˛iei Ó∫i fundamenteaz„ critica de
neconstitu˛ionalitate, Ón principal, pe nesocotirea, de c„tre
prevederile textului criticat, a dispozi˛iilor constitu˛ionale
care garanteaz„ dreptul la liber„ circula˛ie. Or, a∫a cum
Ónsu∫i textul art. 25 alin. (1) din Constitu˛ie prevede Ón
fraza a doua, condi˛iile exercit„rii acestui drept se stabilesc
prin lege. De aceea, prin chiar instituirea cerin˛ei
men˛ionate, art. 70 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 apare pe deplin
constitu˛ional, d‚nd substan˛„ exigen˛ei Legii fundamentale.
Condi˛ionarea ob˛inerii de c„tre str„ini a dreptului de
a-∫i stabili domiciliul Ón Rom‚nia de anumite atribute ale
∫ederii acestora pe teritoriul statului rom‚n, Ón intervalul de
timp al ultimilor 5 ani, respectiv continuitatea ∫i legalitatea
∫ederii, este impus„ de ra˛iuni de politic„ Ón domeniul
migra˛iei, de necesitatea, subordonat„ cerin˛elor
constitu˛ionale, a instituirii unui control eficient, dar, Ón
acela∫i timp, democratic, al exercit„rii dreptului de liber„
circula˛ie a str„inilor pe teritoriul Rom‚niei.
Œn ceea ce prive∫te critica prin raportare la prevederile
art. 18 alin. (1) din Constitu˛ie, Curtea constat„ c„ aceasta
nu poate fi re˛inut„, Óntruc‚t dispozi˛iile ce formeaz„ obiect
al excep˛iei de neconstitu˛ionalitate nu aduc Ón niciun fel
atingere principiului constitu˛ional potrivit c„ruia cet„˛enii
str„ini ∫i apatrizii se bucur„ de protec˛ia general„ a
persoanelor ∫i a averilor. Aceasta, deoarece nu afecteaz„
valorile a c„ror ap„rare este subÓn˛eleas„ de textul
constitu˛ional, ∫i anume via˛a, integritatea corporal„,
s„n„tatea, libertatea, demnitatea ∫i patrimoniul str„inului.
Invocarea neconcordan˛ei dintre textul de lege criticat ∫i
prevederile constitu˛ionale ale art. 48 privind organizarea
familiei ∫i cele ale art. 49 alin. (1) referitoare la protec˛ia
copiilor ∫i tinerilor nu prezint„ relevan˛„ Ón solu˛ionarea
prezentei spe˛e, neav‚nd inciden˛„ Ón cauz„.
Œn fine, Ón ceea ce prive∫te raportarea dispozi˛iilor
criticate la prevederi ale Codului familiei ∫i ale Legii
nr. 272/2004 privind protec˛ia ∫i promovarea drepturilor
copilului, Curtea constat„ c„ excedeaz„ competen˛ei sale,
Óntruc‚t examinarea constitu˛ionalit„˛ii unui text de lege are
Ón vedere compatibilitatea acestui text cu dispozi˛iile
constitu˛ionale, iar nu compararea prevederilor mai multor
legi Óntre ele.
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Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 70 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón
Rom‚nia, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, modificat„ ∫i
completat„ prin Legea nr. 482/2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.116 din 27 noiembrie
2004. Textul de lege criticat are urm„torul cuprins:
— Art. 70 alin. (1) lit. a): îCondi˛ii de stabilire a
domiciliului Ón Rom‚nia
(1) Str„inii Ó∫i pot stabili domiciliul Ón Rom‚nia dac„
Óndeplinesc cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) o ∫edere temporar„ continu„ ∫i legal„ Ón ultimii 5 ani
anteriori depunerii cererii, astfel:
(i) ∫ederea va fi considerat„ continu„ atunci c‚nd perioada
de absen˛„ de pe teritoriul Rom‚niei este mai mic„ de 6 luni
consecutive ∫i nu dep„∫e∫te Ón total 10 luni pe Óntreaga
perioad„;
(ii) ∫ederea va fi considerat„ legal„ atunci c‚nd
discontinuit„˛ile Óntre perioadele pentru care s-a acordat
succesiv dreptul de ∫edere sunt mai mici de 30 de zile
consecutive ∫i nu dep„∫esc Ón total 90 de zile pe Óntreaga
perioad„, chiar dac„ au fost sanc˛iona˛i contraven˛ional.“
Œn opinia autorilor excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
textul de lege criticat contravine urm„toarelor dispozi˛ii din
Constitu˛ie: art. 18 alin. (1) care garanteaz„ dreptul
cet„˛enilor str„ini ∫i al apatrizilor de a se bucura de
protec˛ia general„ a persoanelor ∫i a averilor, art. 20
alin. (2) privind prioritatea reglement„rilor interna˛ionale Ón
domeniul drepturilor fundamentale ale omului Ón raport cu
legile interne, art. 25 referitor la dreptul la liber„ circula˛ie
al cet„˛enilor, art. 26 alin. (1) care instituie Ón sarcina
autorit„˛ilor obliga˛ia de a respecta ∫i ocroti via˛a intim„,
familial„ ∫i privat„, art. 48 care reglementeaz„ organizarea
familiei ∫i art. 49 alin. (1) care instituie un regim special
de protec˛ie ∫i de asisten˛„ a copiilor ∫i tinerilor Ón
realizarea drepturilor lor. De asemenea, autorii excep˛iei au
invocat ∫i Ónc„lcarea prevederilor Declara˛iei Universale a
Drepturilor Omului.
Œn plus, autorii fac referire ∫i la prevederile art. 1 din
Codul familiei, care stabilesc c„ statul ocrote∫te c„s„toria
∫i familia ∫i sprijin„ prin m„suri economico-sociale
dezvoltarea ∫i consolidarea familiei, precum ∫i la cele ale
Legii nr. 272/2004 privind protec˛ia ∫i promovarea
drepturilor copilului.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea observ„ c„ textul de lege criticat reglementeaz„
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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. 70 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Antoine Bassmaji, Lucia Bassmaji ∫i
Gabriel Bassmaji Ón Dosarul nr. 28.508/2/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia de contencios administrativ.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 27 februarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent
Valentina B„rb„˛eanu
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 178
din 6 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 50 alin. (2) lit. g) ∫i ale art. 55
alin. (2) lit. c) pct. (ii) ∫i alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia
lit. c) pct. (ii) ∫i alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón
Rom‚nia. Excep˛ia a fost ridicat„ de Zhu Jianhua Óntr-o
cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei ac˛iuni Ón
contencios administrativ.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ textele de lege men˛ionate Óncalc„ dispozi˛iile
art. 44 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, coroborate cu
prevederile art. 1 par. 1 din Protocolul nr. 1 la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, art. 14 din Conven˛ie ∫i ale art. 1 par. 1 din
Protocolul nr. 12 la aceea∫i conven˛ie, îprecum ∫i a
jurispruden˛ei Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului Ón
materie, care instituie ∫i garanteaz„ dreptul de proprietate
privat„ ∫i dreptul persoanei la nediscriminare“. Œn acest
sens, se arat„ c„ îprin refuzul de a li se prelungi dreptul
de ∫edere temporar„ cet„˛enilor str„ini care nu Óndeplinesc
cumulativ condi˛iile generale ∫i cele speciale, Ón func˛ie de
scopul ∫ederii“ ∫i emiterea, Ón consecin˛„, a unei dispozi˛ii
de p„r„sire a teritoriului Rom‚niei, îse limiteaz„ excesiv ∫i
discriminatoriu dreptul constitu˛ional de proprietate al
acestora“. M„sura dispus„ Óncalc„, de asemenea, ∫i
principiul propor˛ionalit„˛ii, consacrat Ón jurispruden˛a Cur˛ii
Europene a Drepturilor Omului, ∫i, Óntruc‚t condi˛iile legale
criticate privesc doar pe cet„˛enii str„ini, sunt apreciate de
autorul excep˛iei ca fiind discriminatorii.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios
administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile art. 50
alin. (2) lit. g) ∫i ale art. 55 alin. (2) lit. c) pct. (ii) ∫i
alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 194/2002 sunt constitu˛ionale. Astfel, acestea nu
contravin principiului nediscrimin„rii, deoarece condi˛iile
cerute se circumscriu scopului pentru care fiecare categorie
de str„ini nominalizat„ de lege solicit„ prelungirea dreptului
de ∫edere temporar„ Ón Rom‚nia ∫i se justific„ prin Ónsu∫i
interesul pretins de solicitant, fiind aplicabile, Ón mod unitar,
tuturor str„inilor afla˛i Ón situa˛ii identice. Œn ceea ce prive∫te
pretinsa Ónc„lcare a dreptului de proprietate, apreciaz„ c„
dispozi˛iile art. 44 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie nu au
inciden˛„ Ón cauz„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 50 alin. (2) lit. g) ∫i ale art. 55
alin. (2) lit. c) pct. (ii) ∫i alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón
Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Zhu Jianhua Ón Dosarul
nr. 1.968/2/2006 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia
a VIII-a contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, personal,
Ónso˛it de interpretul autorizat de limba chinez„, dl. Ioan
Budura, lipsind cealalt„ parte, fa˛„ de care procedura de
citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, partea prezent„
sus˛ine, prin traduc„tor, c„ actul normativ criticat nu este
Ón m„sur„ s„ Ól apere de arbitrariul Autorit„˛ii pentru str„ini,
care a dispus prin decizie p„r„sirea teritoriului Rom‚niei,
f„r„ drept de revenire, Ón condi˛iile Ón care acesta, pe
perioada ∫ederii sale Ón ˛ar„, a realizat investi˛ii importante.
Astfel, este Ónc„lcat dreptul s„u de proprietate privat„ ∫i
apreciaz„ c„ ordonan˛a criticat„ ar trebui modificat„,
solicit‚nd totodat„ admiterea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public arat„ c„ textele de
lege criticate nu relev„ niciun fel de contrarietate fa˛„ de
normele constitu˛ionale ∫i interna˛ionale invocate, ci
reprezint„ consecin˛a fireasc„ a nerespect„rii legii Ón ceea
ce prive∫te condi˛iile cerute pentru acordarea sau
prelungirea dreptului de ∫edere temporar„ Ón Rom‚nia.
Totodat„, potrivit prevederilor cuprinse Ón Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002, decizia Autorit„˛ii pentru
str„ini poate fi atacat„ Ón fa˛a instan˛ei de judecat„
competente, astfel c„ un eventual abuz sau arbitrariu al
acestei autorit„˛i este supus controlului judec„toresc. Œn
consecin˛„, solicit„ respingerea excep˛iei ca neÓntemeiat„.

an

el

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Claudia-Margareta Krupenschi

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 26 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.968/2/2006, Curtea de Apel Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 50 alin. (2) lit. g) ∫i ale art. 55 alin. (2)
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile procurorului
∫i dispozi˛iile de lege criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 50 alin. (2) lit. g) ∫i ale art. 55 alin. (2)
lit. c) pct. (ii) ∫i alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón
Rom‚nia, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, astfel cum au fost
modificate ∫i completate prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 113/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 658 din 25 iulie 2005. Textele de
lege criticate au urm„torul cuprins:
— Art. 50 alin. (2) lit. g) — Condi˛ii de prelungire a
dreptului de ∫edere temporar„: îDreptul de ∫edere temporar„
Ón Rom‚nia se poate prelungi succesiv pentru perioade de
p‚n„ la un an, numai dac„: [...] g) prezint„ dovada asigur„rii
sociale de s„n„tate.“
— Art. 55 alin. (2) lit. c) pct. (ii) ∫i alin. (4) —
Prelungirea dreptului de ∫edere pentru desf„∫urarea de
activit„˛i comerciale: î(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului
de ∫edere temporar„ se pot acorda dac„ str„inul Óndepline∫te
urm„toarele condi˛ii: [...] c) cererile pentru prelungirile ulterioare
ale dreptului de ∫edere temporar„ trebuie Ónso˛ite de
urm„toarele documente: [...] (ii) Ónscrierile de men˛iuni
prev„zute de lege, corespunz„toare modific„rilor intervenite cu
privire la actul constitutiv al societ„˛ii comerciale; [...] (4) Œn
scopul dovedirii Óndeplinirii condi˛iilor financiare prev„zute Ón
prezentul articol, Ministerul Finan˛elor Publice elibereaz„, la
cererea str„inilor, certificate cuprinz‚nd men˛iuni referitoare la:
cifra de afaceri, investi˛ii totale, contul de profit ∫i pierdere,
dividende calculate ∫i pl„tite asocia˛ilor ori reinvestite conform
datelor din situa˛iile financiare.“
Œn motivarea excep˛iei, autorul acesteia invoc„ Ónc„lcarea
dreptului de proprietate privat„ ∫i a principiului
nediscrimin„rii, astfel cum sunt garantate de dispozi˛iile
art. 44 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, coroborate cu
prevederile art. 1 par. 1 din Protocolul nr. 1 la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor

fundamentale, art. 14 din Conven˛ie ∫i ale art. 1 par. 1 din
Protocolul nr. 12 la aceea∫i conven˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, Ón esen˛„, autorul acesteia apreciaz„ c„
textele de lege criticate, prin care sunt reglementate
cerin˛ele generale ∫i specifice necesare prelungirii dreptului
de ∫edere temporar„ Ón Rom‚nia, Ón func˛ie de un
anumit scop urm„rit, sunt excesive, discriminatorii ∫i
dispropor˛ionate cu finalitatea urm„rit„ ∫i Óncalc„ dreptul de
proprietate al unui cet„˛ean str„in care, cum e cazul Ón
spe˛„, a investit Ón Rom‚nia o sum„ important„ de bani.
Curtea constat„ c„ aceste sus˛ineri de neconstitu˛ionalitate nu pot fi re˛inute. Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 194/2002 reglementeaz„ regimul str„inilor Ón
Rom‚nia, astfel c„, evident, se adreseaz„ acestora, iar
criticile pe motivul discrimin„rii pe criterii de origine
na˛ional„ sunt nefondate. De altfel, Ón acest sens Curtea
Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at, de exemplu, prin Decizia
nr. 443 din 30 mai 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006, cu prilejul
solu˛ion„rii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 55 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 194/2002.
C‚t prive∫te criticile de neconstitu˛ionalitate referitoare la
Ónc„lcarea dreptului de proprietate privat„, Curtea observ„
c„ textele de lege examinate nu con˛in norme privind acest
drept ∫i, ca atare, prevederile art. 44 alin. (1) ∫i (2) din
Constitu˛ie, coroborate cu art. 1 par. 1 din Protocolul nr. 1
la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale nu au inciden˛„ Ón cauz„.
Dispozi˛iile de lege criticate nu fac dec‚t s„ enumere
condi˛iile ∫i actele necesare prelungirii dreptului de ∫edere
temporar„ a str„inilor Ón Rom‚nia Ón scopul desf„∫ur„rii de
activit„˛i economice, condi˛ii ce se circumscriu scopului
pentru care fiecare categorie de str„ini nominalizat„ de
lege solicit„ prelungirea dreptului de ∫edere temporar„ Ón
Rom‚nia ∫i se justific„ prin Ónsu∫i interesul pretins de
solicitantul dreptului.
Curtea observ„, de altfel, c„ autorul a invocat prezenta
excep˛ie de neconstitu˛ionalitate Ón cadrul unei contesta˛ii
formulate Ón fa˛a instan˛ei de judecat„ competente
Ómpotriva refuzului Autorit„˛ii pentru str„ini de a-i prelungi
dreptul de ∫edere temporar„ Ón Rom‚nia. Prin urmare,
Curtea constat„, pe de o parte, c„ autorul beneficiaz„ pe
deplin de exercitarea neÓngr„dit„ a drepturilor sale
procesuale, iar, pe de alt„ parte, c„ motivele de
neconstitu˛ionalitate formulate au, Ón realitate, natura unor
argumente de fapt, astfel c„ nu pot fi re˛inute de instan˛a
de contencios constitu˛ional.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 50 alin. (2) lit. g) ∫i ale art. 55
alin. (2) lit. c) pct. (ii) ∫i alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón
Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Zhu Jianhua Ón Dosarul nr. 1.968/2/2006 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a
contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 6 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
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. 189
din 6 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 19 din Legea nr. 168/1999
privind solu˛ionarea conflictelor de munc„
Avocatul Poporului consider„ c„ textul de lege criticat
este constitu˛ional, av‚nd Ón vedere c„ stabilirea procedurii
de conciliere este Ón concordan˛„ cu prevederile
constitu˛ionale, potrivit c„rora condi˛iile ∫i limitele exercit„rii
dreptului la grev„ sunt stabilite prin lege.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere.

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 19 din Legea nr. 168/1999
privind solu˛ionarea conflictelor de munc„, excep˛ie ridicat„
de Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie Gala˛i
Ón Dosarul nr. 3.295/44/2006 al Cur˛ii de Apel Gala˛i —
Sec˛ia contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, consider‚nd c„ textul de lege criticat nu
contravine dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate.

or

fiz
i

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile de lege
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 19 din Legea nr. 168/1999 privind
solu˛ionarea conflictelor de munc„, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie
1999, dispozi˛ii potrivit c„rora îŒn termen de 24 de ore de la
Ónregistrarea sesiz„rii Ministerul Muncii ∫i Protec˛iei Sociale
desemneaz„ delegatul s„u pentru participare la concilierea
conflictului de interese, care are obliga˛ia s„ ia urm„toarele
m„suri:
a) comunicarea sesiz„rii unit„˛ii Ón termen de 48 de ore de
la desemnarea sa;
b) convocarea p„r˛ilor la procedura de conciliere la un
termen ce nu poate dep„∫i 7 zile de la Ónregistrarea sesiz„rii.“
Œn opinia autorului excep˛iei, textul de lege criticat
contravine prevederilor art. 43 alin. (2) din Constitu˛ie,
conform c„rora condi˛iile ∫i limitele exercit„rii dreptului la
grev„ ∫i garan˛iile necesare asigur„rii serviciilor esen˛iale
pentru societate sunt stabilite de lege.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„ esen˛a criticii formulate de autorul acesteia are Ón
vedere obliga˛ia pe care art. 19 din Legea nr. 168/1999 o
creeaz„ Ón sarcina direc˛iilor de munc„, solidaritate social„
∫i familie de a Ónregistra un conflict de interese, chiar ∫i Ón
condi˛iile Ón care acesta s-a declan∫at f„r„ Óndeplinirea
condi˛iilor legale.
Fa˛„ de aceast„ sus˛inere, Curtea consider„ c„ analiza
textului de lege criticat trebuie s„ ˛in„ seama de contextul
Óntregii reglement„ri a procedurii de solu˛ionare a
conflictelor de interese, cuprins„ Ón aceea∫i lege.
Astfel, art. 12—16 din Legea nr. 168/1999
reglementeaz„ detaliat condi˛iile ∫i procedura declan∫„rii
unui conflict de interese. Potrivit art. 17, sindicatul
reprezentativ sau reprezentan˛ii ale∫i ai salaria˛ilor pot
sesiza direc˛ia de munc„, solidaritate social„ ∫i familie
jude˛ean„ numai Ón cazul Ón care conflictul de interese a
fost declan∫at Ón condi˛iile prev„zute de art. 16. Art. 18
stabile∫te condi˛iile pe care sesizarea pentru concilierea
conflictului de interese trebuie s„ le Óndeplineasc„ Ón mod
obligatoriu pentru a fi Ónregistrat„. A∫a fiind, direc˛ia de
munc„, solidaritate social„ ∫i familie va Ónregistra sesizarea
doar dac„ aceasta cuprinde: îa) unitatea la care s-a
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 26 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.295/44/2006, Curtea de Apel Gala˛i — Sec˛ia
de contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 19 din Legea nr. 168/1999 privind
solu˛ionarea conflictelor de munc„. Excep˛ia a fost ridicat„
de Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie Gala˛i
cu prilejul solu˛ion„rii recursului formulat Ómpotriva Sentin˛ei
comerciale nr. 263 din 21 martie 2006, pronun˛at„ de
Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia comercial„, maritim„, fluvial„ ∫i
de contencios administrativ Ón Dosarul nr. 145/CA/2006.
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia sus˛ine, Ón
esen˛„, c„ textul de lege criticat contravine dispozi˛iilor
art. 43 alin. (2) din Constitu˛ie. Œn acest sens, arat„ c„,
prin obliga˛ia ce o instituie pentru direc˛iile de munc„ de a
Ónregistra toate conflictele de interese, creeaz„ posibilitatea
declan∫„rii unor conflicte de interese ∫i implicit exercitarea
dreptului la grev„ chiar ∫i cu nerespectarea condi˛iilor ∫i
etapelor prev„zute de lege.
Curtea de Apel Gala˛i — Sec˛ia de contencios
administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ textul de lege criticat
nu contravine dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate de autorul
excep˛iei. Astfel, arat„ c„ direc˛iile de munc„ nu au nicio
competen˛„ legal„ Ón a aprecia asupra oportunit„˛ii cererii
de declan∫are a unui conflict de interese ori de a se
pronun˛a asupra legalit„˛ii sau naturii juridice a conflictului.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
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declan∫at conflictul de interese, cu indicarea sediului ∫i a
numelui conduc„torului; b) obiectivul conflictului de interese ∫i
motivarea acestuia; c) dovada Óndeplinirii cerin˛elor prev„zute
la art. 14—16; d) indicarea persoanelor delegate s„ reprezinte
la conciliere sindicatul reprezentativ sau, dup„ caz, salaria˛ii.“
Curtea constat„ Óns„ c„, Ón spe˛„, Direc˛ia de Munc„,
Solidaritate Social„ ∫i Familie Gala˛i este nemul˛umit„ de
faptul c„ i-ar reveni obliga˛ia Ónregistr„rii unei sesiz„ri care
prive∫te un conflict de interese declan∫at f„r„ Óndeplinirea
unor condi˛ii legale a c„ror respectare, potrivit competen˛ei
stabilite de lege, acest organ administrativ nu o poate
controla, respectiv cu Ónc„lcarea art. 12 lit. d) din Legea
nr. 168/1999. Aceasta este o chestiune care prive∫te Óns„

aplicarea legii ∫i revine instan˛ei judec„tore∫ti competente
s„ analizeze temeiul legal al refuzului direc˛iei de munc„,
solidaritate social„ ∫i familie de a Ónregistra sesizarea ∫i s„
constate dac„ Ón spe˛„ au fost Óndeplinite sau nu toate
condi˛iile legale de declan∫are ∫i existen˛„ a conflictului de
interese.
Œn consecin˛„, Curtea re˛ine c„ textul de lege supus
controlului de constitu˛ionalitate nu Ónl„tur„ obligativitatea
respect„rii Óntocmai a prevederilor legale referitoare la
declan∫area conflictului de interese ∫i la condi˛iile ∫i limitele
exercit„rii dreptului la grev„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3, art. 11
alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 19 din Legea nr. 168/1999 privind solu˛ionarea
conflictelor de munc„, excep˛ie ridicat„ de Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie Gala˛i Ón Dosarul
nr. 3.295/44/2006 al Cur˛ii de Apel Gala˛i — Sec˛ia contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 6 martie 2007.
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HOT√R¬RE
privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Bucure∫ti la 19 octombrie 2006,
pentru aplicarea Acordului dintre Rom‚nia ∫i Republica Ungar„ Ón domeniul securit„˛ii sociale,
semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2005
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

D

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol
unic.
—
Se
aprob„
Aranjamentul
administrativ, semnat la Bucure∫ti la 19 octombrie
2006, pentru aplicarea Acordului dintre Rom‚nia ∫i

Republica Ungar„ Ón domeniul securit„˛ii sociale,
semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2005 ∫i ratificat
prin Legea nr. 296/2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale
∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul interimar
al afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 28 martie 2007.
Nr. 330.
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ARANJAMENT ADMINISTRATIV
pentru aplicarea Acordului dintre Rom‚nia ∫i Republica Ungar„ Ón domeniul securit„˛ii sociale,
semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2005
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 33 paragraful (1) din Acordul dintre Rom‚nia ∫i Republica Ungar„ Ón domeniul
securit„˛ii sociale, semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2005, autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor contractante, reprezentate
prin:
• pentru Rom‚nia: Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i Ministerul S„n„t„˛ii Publice;
• pentru Republica Ungar„: Ministerul S„n„t„˛ii,
au convenit urm„toarele:

Defini˛ii

or

Œn aplicarea prezentului aranjament administrativ:
1. prin Acord se Ón˛elege Acordul dintre Rom‚nia ∫i
Republica Ungar„ Ón domeniul securit„˛ii sociale, semnat la
Bucure∫ti la 20 octombrie 2005;
2. ceilal˛i termeni folosi˛i au Ón˛elesul atribuit acestora
prin art. 1 din Acord.

ce

ARTICOLUL 1

unei p„r˛i contractante se elibereaz„ la solicitarea
angajatorului sau a lucr„torului independent, dup„ cum
urmeaz„:
— Ón Rom‚nia: de Casa Na˛ional„ de Pensii ∫i Alte
Drepturi de Asigur„ri Sociale;
— Ón Republica Ungar„: de Casa Na˛ional„ de Asigur„ri
de S„n„tate.
Formularul (certificatul) emis este transmis persoanei Ón
cauz„ de c„tre institu˛ia competent„. Institu˛iile p„r˛ilor
contractante men˛ionate Ón acest articol se informeaz„
reciproc asupra num„rului ∫i con˛inutului formularelor
(certificatelor) eliberate.
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PARTEA I
Dispozi˛ii generale

ARTICOLUL 2
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PARTEA a III-a
Dispozi˛ii referitoare la presta˛ii

Cererile de presta˛ii
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ARTICOLUL 4

tu

(1) Dac„ la organismul de leg„tur„ sau la institu˛ia
desemnat„ a unei p„r˛i contractante se depune o cerere
privind acordarea de presta˛ii cuvenite conform legisla˛iei
celeilalte p„r˛i contractante, atunci aceast„ institu˛ie
transmite neÓnt‚rziat cererea organismului de leg„tur„ sau
institu˛iei competente a celeilalte p„r˛i contractante, indic‚nd
data primirii acesteia.
(2) Œmpreun„ cu cererea, organismul de leg„tur„ sau
institu˛ia primei p„r˛i contractante transmite toate acele
documente disponibile care pot fi necesare institu˛iei
competente a celeilalte p„r˛i contractante Ón scopul stabilirii
dac„ solicitantul este sau nu este Óndrept„˛it la acordarea
presta˛iilor solicitate.
(3) Organismul de leg„tur„ sau institu˛ia desemnat„ a
primei p„r˛i contractante certific„ ∫i garanteaz„ c„ datele
personale ale solicitantului, Ónscrise Ón cererea depus„, sunt
justificate cu documente, Ón acest caz nefiind necesar„
transmiterea documentelor justificative. Tipurile de informa˛ii
la care se refer„ acest paragraf vor fi convenite de
organismele de leg„tur„ ale p„r˛ilor contractante.
(4) Pe l‚ng„ cererea ∫i documentele men˛ionate la
paragrafele (1) ∫i (2), organismul de leg„tur„ sau institu˛ia
desemnat„ a primei p„r˛i contractante transmite
organismului de leg„tur„ sau institu˛iei competente a
celeilalte p„r˛i contractante formularul (certificatul) care
con˛ine datele privind perioadele de asigurare care sunt
luate Ón considerare conform legisla˛iei primei p„r˛i
contractante.
(5) Institu˛ia competent„ a celeilalte p„r˛i contractante
analizeaz„ dac„ solicitantul este Óndrept„˛it ∫i transmite
decizia luat„, prin organismul de leg„tur„ sau institu˛ia
desemnat„ solicitantului, organismului de leg„tur„ sau
institu˛iei desemnate a primei p„r˛i contractante,
concomitent cu formularul (certificatul) care con˛ine
perioadele de asigurare pe care le-a luat Ón considerare.
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(1) Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 33 paragraful (2)
din Acord, sunt desemnate ca organisme de leg„tur„
urm„toarele:
• pentru Rom‚nia:
a) pentru pensii, presta˛ii Ón bani ∫i Ón natur„ Ón caz de
accidente de munc„ ∫i boli profesionale — Casa Na˛ional„
de Pensii ∫i Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale;
b) pentru indemniza˛ia de ∫omaj — Agen˛ia Na˛ional„
pentru Ocuparea For˛ei de Munc„;
c) pentru indemniza˛ia pentru incapacitate temporar„ de
munc„ determinat„ de boli obi∫nuite sau de accidente Ón
afara muncii, indemniza˛ia de maternitate, presta˛iile Ón
natur„ Ón caz de boal„ ∫i maternitate — Casa Na˛ional„ de
Asigur„ri de S„n„tate;
• pentru Republica Ungar„:
a) pentru pensii: Direc˛ia Na˛ional„ pentru Asigurarea
Pensiilor;
b) pentru indemniza˛ia de ∫omaj: Oficiul de Ocupare a
For˛ei de Munc„;
c) pentru toate celelalte cazuri: Casa Na˛ional„ de
Asigur„ri de S„n„tate.
(2) Organismele de leg„tur„ faciliteaz„ comunicarea
Óntre institu˛iile p„r˛ilor contractante ∫i au atribu˛iile stabilite
prin prezentul aranjament administrativ. Organismele de
leg„tur„ Ó∫i pot delega competen˛ele stabilite prin prezentul
aranjament administrativ unor institu˛ii desemnate,
inform‚ndu-se reciproc despre aceasta.
(3) Pentru aplicarea Acordului, organismele de leg„tur„
pot comunica direct, precum ∫i cu persoana Ón cauz„ sau
cu reprezentantul acesteia. Organismele de leg„tur„ se
sprijin„ reciproc pentru aplicarea Acordului.

rs
o

Organismele de leg„tur„

PARTEA a II-a
Dispozi˛ii privind legisla˛ia aplicabil„
ARTICOLUL 3
Formularele (certificatele) privind legisla˛ia aplicabil„

Œn cazurile prev„zute la art. 8—10 din Acord, formularul
(certificatul) care atest„ faptul c„ o persoan„ angajat„ sau
un lucr„tor independent r„m‚ne supus„/supus legisla˛iei
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ARTICOLUL 9

Plata presta˛iilor Ón bani

(1) Institu˛iile competente ale p„r˛ilor contractante
pl„tesc presta˛iile Ón bani direct persoanelor Óndrept„˛ite, Ón
conformitate cu legisla˛iile lor interne.
(2) Institu˛iile competente ale p„r˛ilor contractante
pl„tesc presta˛iile Ón bani conform Acordului, f„r„ a-∫i
deduce din acestea costurile administrative.
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(1) Pentru a beneficia de presta˛ii Ón natur„ conform
art. 12 paragraful (1) ∫i art. 14 din Acord, o persoan„ este
obligat„ s„ se Ónregistreze, precum ∫i membrii familiei sale
la institu˛ia locului de domiciliu, prezent‚nd un formular
(certificat) eliberat de institu˛ia competent„, care s„ certifice
c„ are dreptul la aceste presta˛ii Ón natur„ pentru el ∫i
pentru membrii s„i de familie. Dac„ persoana nu prezint„
formularul (certificatul) respectiv, la cererea sa, institu˛ia
locului de domiciliu se poate adresa institu˛iei competente
pentru a-l ob˛ine. Acest formular (certificat) r„m‚ne valabil
p‚n„ Ón ultima zi a valabilit„˛ii specificate pe formular
(certificat) sau at‚t timp c‚t institu˛ia locului de domiciliu nu
a primit notificarea anul„rii sale. Institu˛ia locului de
domiciliu informeaz„ institu˛ia competent„ cu privire la
fiecare Ónregistrare pe care a efectuat-o conform
dispozi˛iilor acestui paragraf.
(2) a) Œn cazul solicit„rii presta˛iilor Ón natur„ conform
art. 12 paragraful (2) din Acord, dreptul la presta˛ii se
dovede∫te prin formularul (certificatul) eliberat de institu˛ia
competent„.
b) Dac„ Ón momentul acord„rii presta˛iilor persoana Ón
cauz„ nu a prezentat formularul (certificatul), solicitantul,
prestatorul sau institu˛ia locului de re∫edin˛„ se poate
adresa institu˛iei competente Ón scopul ob˛inerii ulterioare a
formularului (certificatului).
(3) Pentru a beneficia de presta˛ii Ón natur„ Ón baza
art. 12 paragraful (5) din Acord, persoana este obligat„ s„
prezinte institu˛iei locului de domiciliu din Rom‚nia un
formular (certificat) care s„ certifice c„ a primit aprobarea
institu˛iei competente din Republica Ungar„ s„ se
deplaseze pe teritoriul Rom‚niei pentru a beneficia de un
tratament corespunz„tor st„rii sale. Acest formular
(certificat) eliberat de institu˛ia competent„ indic„ durata
maxim„ pe parcursul c„reia presta˛iile Ón natur„ pot fi
acordate.

(1) Prin presta˛iile prev„zute la art. 12 paragraful (3) din
Acord se Ón˛elege presta˛iile a c„ror valoare, Ón momentul
acord„rii presta˛iilor, dep„∫e∫te suma de 100 euro
exprimat„ Ón moneda na˛ional„, calculat„ pe baza cursului
valutar oficial.
(2) Dispozitivele medicale de mare valoare ∫i alte
presta˛ii substan˛iale Ón natur„ sunt acordate pe baza
aprob„rii institu˛iei competente, cu excep˛ia cazurilor de
urgen˛„.
(3) Institu˛ia p„r˛ii contractante pe al c„rei teritoriu se
acord„ presta˛iile trimite Ón acest sens un formular
(certificat) institu˛iei pe cheltuiala c„reia se acord„
presta˛iile.

an

Acordarea presta˛iilor Ón natur„
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ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 8
Acordarea dispozitivelor medicale de mare valoare
∫i a altor presta˛ii substan˛iale Ón natur„

pe

Organismul de leg„tur„ sau institu˛ia desemnat„ a unei
p„r˛i contractante, la cererea organismului de leg„tur„ sau
a institu˛iei competente a celeilalte p„r˛i contractante sau la
cererea solicitantului, elibereaz„ formularul (certificatul)
privind incapacitatea temporar„ de munc„ a persoanei Ón
cauz„.

a

Informa˛ii privind incapacitatea temporar„ de munc„

efectueaz„ Ón euro la cursul valutar oficial din ziua emiterii
cererii de decontare.
(5) Œn cazul refuzului de plat„ a cererii de decontare,
acesta este comunicat p‚n„ la expirarea termenului
convenit pentru plat„.
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ARTICOLUL 5

tu
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ARTICOLUL 10
Totalizarea perioadelor de asigurare Ón cazul acord„rii
indemniza˛iei de ∫omaj

Œn vederea stabilirii dreptului la indemniza˛ia de ∫omaj
prin aplicarea art. 25 paragraful (1) din Acord, perioadele
de asigurare realizate, precum ∫i perioadele Ón care au fost
acordate indemniza˛ii de ∫omaj conform legisla˛iilor celor
dou„ p„r˛i contractante se certific„ de c„tre institu˛ia
competent„ printr-un formular (certificat) care este prezentat
de c„tre persoana Ón cauz„ institu˛iei care stabile∫te
presta˛ia. Dac„ persoana Ón cauz„ nu prezint„ formularul
(certificatul), organismul de leg„tur„ al p„r˛ii contractante
solicit„ transmiterea acestui formular (certificat).

ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 11

Rambursarea cheltuielilor presta˛iilor Ón natur„

Schimbul de informa˛ii ∫i date statistice

(1) Cheltuielile pentru presta˛iile acordate persoanelor
men˛ionate la art. 12, 14 ∫i 17 din Acord sunt prezentate
de fiecare organism de leg„tur„ al unei p„r˛i contractante
celuilalt organism de leg„tur„, pentru fiecare trimestru.
(2) Cererea de decontare a acestor cheltuieli este
trimis„ dup„ expirarea fiec„rui trimestru al anului, dar nu
mai t‚rziu de 3 ani, ∫i va fi solu˛ionat„ Ón termen de 6 luni
de la primire.
(3) Rambursarea cheltuielilor se face de c„tre
organismele de leg„tur„ ale fiec„rei p„r˛i contractante prin
plata integral„ a cheltuielilor.
(4) Organismele de leg„tur„ ale p„r˛ilor contractante
exprim„ cheltuielile aferente presta˛iilor Ón natur„ Ón
moneda na˛ional„ proprie. Decontarea acestor cheltuieli se

(1) Organismele de leg„tur„ ale p„r˛ilor contractante
efectueaz„ anual schimb de situa˛ii statistice privind sumele
achitate de c„tre institu˛iile competente ale p„r˛ilor
contractante Ón baza Acordului. Aceste situa˛ii statistice
con˛in num„rul beneficiarilor ∫i suma total„ rezultat„ din
achitarea cheltuielilor aferente presta˛iilor, defalcat„ pe tipuri
de presta˛ii.
(2) Dac„ o persoan„ are dreptul la o presta˛ie conform
legisla˛iilor ambelor p„r˛i contractante, institu˛iile competente
ale acestora se vor informa Ón privin˛a tuturor situa˛iilor
importante legate de acea presta˛ie, Ón m„sura Ón care au
cuno∫tin˛„ despre acestea, Ón special privind:
a) stabilirea, suspendarea sau sistarea oric„rei presta˛ii;
b) certificarea unor noi perioade de asigurare;
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c) Ónceperea sau continuarea unei activit„˛i salariale ori
independente;
d) rec„s„torirea so˛ului supravie˛uitor;
e) decesul persoanei Óndrept„˛ite la presta˛ii;
f) schimbarea domiciliului sau a re∫edin˛ei;
g) ob˛inerea unei noi cet„˛enii.

15

legisla˛ii, admiterea unui formular care con˛ine o solicitare
de presta˛ii, stabilit Ón conformitate cu legisla˛ia celeilalte
p„r˛i contractante, dac„ aceast„ solicitare nu este
comunicat„ cu formularul convenit.
ARTICOLUL 13
Intrarea Ón vigoare

PARTEA A IV-A
Dispozi˛ii diverse

(1) Œn baza prezentului aranjament administrativ,
organismele de leg„tur„ ale p„r˛ilor contractante vor
conveni formularele (certificatele) ∫i procedurile necesare
aplic„rii Acordului.
(2) Institu˛ia competent„ sau organismul de leg„tur„ al
unei p„r˛i contractante poate refuza, cu respectarea propriei

(1) Autorit„˛ile competente Ó∫i notific„ reciproc c„ au fost
Óndeplinite procedurile interne necesare intr„rii Ón vigoare a
aranjamentului administrativ. Prezentul aranjament
administrativ intr„ Ón vigoare Ón prima zi dup„ primirea
ultimei notific„ri.
(2) Prezentul aranjament administrativ se va aplica de
la data intr„rii Ón vigoare a Acordului ∫i Ó∫i Ónceteaz„
valabilitatea la data Óncet„rii valabilit„˛ii Acordului.
Semnat la Bucure∫ti la 19 octombrie 2006, Ón dou„
exemplare originale, Ón limbile rom‚n„ ∫i maghiar„, ambele
texte fiind egal autentice.

Pentru autorit„˛ile competente din Rom‚nia,

Pentru autorit„˛ile competente din Republica Ungar„,

Gheorghe Barbu,

Terenyi Janos,

ARTICOLUL 12
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Formulare (certificate) ∫i proceduri

ambasadorul Republicii Ungare la Bucure∫ti
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
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ORDIN
privind aprobarea Instruc˛iunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea opera˛iunilor
necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor PHARE,
ISPA ∫i SAPARD

D

es

Œn baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile art. II din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
Rom‚niei de c„tre Comunitatea European„, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are aferente acestora,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile pentru stabilirea
procedurii privind efectuarea opera˛iunilor necesare pentru
acoperirea de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA Ón cadrul
programelor PHARE, ISPA ∫i SAPARD, cuprinse Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Direc˛ia general„ Autoritatea de Plat„, Direc˛ia
general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a sistemului de decont„ri
Ón sectorul public, Direc˛ia general„ de programare
bugetar„ ∫i coordonarea politicilor publice sectoriale,

Direc˛ia Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE, Ministerul
Integr„rii Europene, Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, agen˛iile de implementare ISPA transporturi,
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ∫i
Agen˛ia de Pl„˛i pentru Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 martie 2007.
Nr. 454.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√

INSTRUCﬁIUNI
pentru stabilirea procedurii privind efectuarea opera˛iunilor necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat
a pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor PHARE, ISPA ∫i SAPARD
Finan˛elor Publice, prin intermediul c„reia fondurile Uniunii
Europene sunt transferate c„tre beneficiar;
— agen˛iile de implementare (Ministerul Integr„rii
Europene ∫i Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei, Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE) —
organisme de implementare din cadrul administra˛iei
na˛ionale, responsabile cu organizarea ∫i desf„∫urarea
licita˛iilor, a contract„rilor ∫i cu efectuarea pl„˛ilor, precum
∫i cu implementarea tehnic„, Ón cazul proiectelor de
sprijinire a investi˛iilor, a proiectelor de dezvoltare
institu˛ional„ ∫i, dac„ se prevede explicit, a altor proiecte.
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1. Deschiderea ∫i func˛ionarea conturilor
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Œn scopul asigur„rii fluxurilor financiare necesare
acoperirii de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA Ón cadrul
programelor PHARE se vor derula opera˛iuni prin contul
curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca
Na˛ional„
a
Rom‚niei
(cont
nr.
IBAN
RO19TREZ99923540155XXXXX).
1.1. Agen˛iile de implementare PHARE deschid la
Activitatea de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a
Municipiului Bucure∫ti contul 50.92.01 îDisponibil din sume
de la bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul
Programelor PHARE“.
1.2. Func˛iunea contului 50.92.01 îDisponibil din sume
de la bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul
Programelor PHARE“
Aceste conturi se vor credita cu:
— sumele alocate de la bugetul de stat pentru
acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor PHARE;
— sumele returnate de c„tre beneficiari/contractori c„tre
agen˛iile de implementare,
∫i se debiteaz„ cu:
— sumele alocate de la bugetul de stat pentru
acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor PHARE, virate
de agen˛iile de implementare PHARE Ón conturile
contractorilor/beneficiarilor deschise la societatea bancar„;
— sumele alocate de la bugetul de stat pentru
acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor PHARE care
provin din finan˛area bugetar„ a anului curent, returnate de
agen˛iile de implementare PHARE;
— sumele alocate de la bugetul de stat pentru
acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul Programelor PHARE care
provin din finan˛area bugetar„ a anilor preceden˛i, returnate
Ón contul de venituri ale bugetului de stat 20.30.01.03
îRestituiri de fonduri din finan˛area bugetar„ a anilor
preceden˛i“.
Disponibilit„˛ile aflate Ón soldul contului 50.92.01
îDisponibil din sume de la bugetul de stat pentru
acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul Programelor PHARE“ se
reporteaz„ la sf‚r∫itul anului bugetar ∫i se utilizeaz„ cu
aceea∫i destina˛ie Ón anul bugetar urm„tor.
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Conform prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/1999 cu privire
la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Rom‚niei
de c„tre Comunitatea European„, precum ∫i a fondurilor de
cofinan˛are aferente acestora, Ón bugetul de stat, la pozi˛ia
Fondul Na˛ional de Preaderare, sunt prev„zute sumele
pentru acoperirea pl„˛ii TVA aferente livr„rilor de bunuri,
prest„rilor de servicii ∫i execu˛iei de lucr„ri, finan˛ate,
integral sau par˛ial, din contribu˛ia financiar„ a Uniunii
Europene ∫i/sau din cofinan˛area aferent„, ai c„ror
beneficiari sunt autorit„˛i ale administra˛iei publice centrale
∫i locale, unit„˛i subordonate, Ón coordonarea acestora,
organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate public„
cu personalitate juridic„ care func˛ioneaz„ Ón domeniul
dezvolt„rii regionale, organisme neguvernamentale,
nonprofit, cu personalitate juridic„, Compania Na˛ional„ de
Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. ∫i
Compania Na˛ional„ de C„i Ferate — C.F.R. — S.A.
Œn sensul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 11/2007, din categoria unit„˛ilor subordonate
sau Ón coordonarea autorit„˛ilor administra˛iei publice
centrale ∫i locale — cu excep˛ia Companiei Na˛ionale de
Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. ∫i a
Companiei Na˛ionale de C„i Ferate — C.F.R. — S.A. —
nu fac parte persoanele juridice cu scop lucrativ, indiferent
de forma de organizare.
Prezentele instruc˛iuni se aplic„, f„r„ a prejudicia
prevederile legisla˛iei fiscale Ón vigoare, urm„toarelor
categorii de contracte: servicii, lucr„ri, achizi˛ii de bunuri,
scheme de grant, Ónfr„˛ire institu˛ional„.
Agen˛iile de implementare efectueaz„ pl„˛ile c„tre
contractori ∫i, respectiv, c„tre bugetul de stat pe baza
facturilor sau a deconturilor speciale de TVA ∫i Ón cazul
beneficiarilor de achizi˛ii intracomunitare a c„ror valoare
este mai mare de 10.000 euro.
Beneficiarii au obliga˛ia s„ prezinte agen˛iei de
implementare documentele necesare pentru plata TVA ∫i Ó∫i
asum„ Óntreaga responsabilitate cu privire la realitatea
cheltuielilor justificative incluse Ón documentele prezentate
agen˛iei de implementare.
Pe baza prezentelor instruc˛iuni, agen˛iile de
implementare vor elabora proceduri interne.
I. Acoperirea de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA Ón cadrul
programelor PHARE
Institu˛iile reprezent‚nd structuri de implementare a
programelor PHARE sunt urm„toarele:
— Direc˛ia general„ Autoritatea de Plat„/Fondul Na˛ional —
entitate cu rol de trezorerie din cadrul Ministerului
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3. Stabilirea procedurii pentru acoperirea de la bugetul de
stat a pl„˛ii TVA pentru componentele de coeziune economic„ ∫i
social„ ale programelor PHARE gestionate de Ministerul
Integr„rii Europene, ca agen˛ie de implementare PHARE
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2.1.1. Direc˛ia Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE, ca
agen˛ie de implementare PHARE, Ó∫i stabile∫te temeinic ∫i
fundamentat necesit„˛ile trimestriale de sume necesare
acoperirii de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA, determinate
ca urmare a contractelor Óncheiate (∫i planificat a fi
semnate Ón cursul trimestrului urm„tor) ∫i prezint„ Ón acest
sens responsabilului na˛ional cu autorizarea finan˛„rii
PHARE ∫i Direc˛iei generale Autoritatea de Plat„/Fondul
Na˛ional o not„ justificativ„ Ónso˛it„ de anexa nr. 2 la
prezentele instruc˛iuni, Ón a doua decad„ a lunii anterioare
celei pentru care se solicit„ sumele. Nota justificativ„ se
supune controlului financiar preventiv propriu.
2.1.2. Pe baza documentelor justificative primite de la
Direc˛ia Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE, ca agen˛ie
de implementare PHARE, Autoritatea de Plat„ Óntocme∫te
cererea de deschidere de credite bugetare necesare
acoperirii de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA, cu Óncadrarea
Ón limitele aloca˛iilor bugetare anuale/trimestriale pentru anul
curent aprobate pentru sumele necesare acoperirii pl„˛ii
TVA, Ónso˛it„ de nota de fundamentare prin care se
stabilesc pentru luna urm„toare, temeinic ∫i fundamentat,
necesit„˛ile de acoperire a pl„˛ii TVA de la bugetul de stat,
necesit„˛i bazate pe previziunile privind fluxul de numerar
aferente fiec„rui memorandum de finan˛are PHARE ∫i pe
previziuni privind evolu˛ia cursului leu/euro al societ„˛ii
bancare, ˛in‚nd cont de soldul contului Ón lei 50.92.01
îDisponibil din sume de la bugetul de stat pentru
acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul Programelor PHARE“ cont
deschis pe numele Direc˛iei Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare
PHARE. Proiectul de cerere de deschidere de credite,
Ónso˛it de nota de fundamentare, se supune vizei de
control financiar preventiv ∫i se prezint„ spre aprobare,
p‚n„ la data de 25 a lunii curente, responsabilului na˛ional
cu autorizarea finan˛„rii PHARE — ordonator principal de
credite pentru finan˛area din pozi˛ia bugetar„ îFond
Na˛ional de Preaderare“.
2.1.3. Œn baza cererii aprobate de ordonatorul principal
de credite, Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a
sistemului de decont„ri Ón sectorul public efectueaz„
deschiderea creditelor bugetare aferente cofinan˛„rii, de la
capitolul 54.01 îAlte servicii publice generale“, subcapitolul
04 îFondul Na˛ional de Preaderare“, articolul 55.01
îTransferuri interne“, alineatul 14 îFondul Na˛ional de
Preaderare“, conform metodologiei Ón vigoare, p‚n„ la data
de Ónt‚i a lunii pentru care se solicit„ deschiderea
creditelor.
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2.1. Deschiderea de c„tre Direc˛ia general„ Autoritatea de
Plat„/Fondul Na˛ional a creditelor bugetare necesare acoperirii de la

Ónso˛it„ de ordonan˛area de plat„ Ón baza c„reia Direc˛ia
general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a sistemului de decont„ri
Ón sectorul public emite ordinul de plat„ pentru transferul
din contul general al Trezoreriei Statului (cont IBAN
RO19TREZ99923540155XXXXX), deschis la Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei, al sumelor de la bugetul de stat,
necesare acoperirii pl„˛ii TVA Ón contul 50.92.01 îDisponibil
din sume de la bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii
TVA Ón cadrul Programelor PHARE“, cont deschis pe
numele Direc˛iei Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE, la
Activitatea de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a
Municipiului Bucure∫ti. Ordonan˛area acestor pl„˛i se
efectueaz„ cu viza prealabil„ de control financiar preventiv.
2.2.2. Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a
sistemului de decont„ri Ón sectorul public Óntocme∫te ordinul
de plat„ ∫i Ól transmite prin intermediul sistemului electronic
de pl„˛i p‚n„ la ora 12 a primei zile lucr„toare urm„toare
datei la care a primit nota de lichidare ∫i ordonan˛area de
plat„ specificate la pct. 2.2.1.
2.2.3. Activitatea de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a
Municipiului Bucure∫ti pune la dispozi˛ia Direc˛iei Oficiul de
Pl„˛i ∫i Contractare PHARE extrasele de cont care
confirm„ alimentarea contului 50.92.01 îDisponibil din sume
de la bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul
Programelor PHARE“, Ón prima zi lucr„toare urm„toare
datei credit„rii acestui cont.

tu

2. Transferul sumelor necesare acoperirii pl„˛ii TVA de la
bugetul de stat la Direc˛ia Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE
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2.2. Transferul la Direc˛ia Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE, ca
agen˛ie de implementare PHARE, al sumelor de la bugetul de stat
necesare acoperirii pl„˛ii TVA

2.2.1. Œn baza sumelor solicitate la deschiderea
creditelor bugetare, prev„zut„ la pct. 2.1.1, Autoritatea de
Plat„ Óntocme∫te ∫i transmite o not„ de lichidare semnat„
de responsabilul na˛ional cu autorizarea finan˛„rii PHARE,

Pentru ca Ministerul Integr„rii Europene s„ poat„
beneficia de fondurile de la bugetul de stat prev„zute Ón
bugetul Ministerului Finan˛elor Publice — îAc˛iuni generale“,
Ón pozi˛ia global„ — îFond Na˛ional de Preaderare“,
destinate acoperirii de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA Ón
cadrul programelor PHARE, se stabile∫te urm„toarea
procedur„:
3.1. Suplimentarea bugetului Ministerului Integr„rii Europene

3.1.1. Ministerul Integr„rii Europene, Ón calitate de
agen˛ie de implementare pentru programele PHARE, Ó∫i
stabile∫te, temeinic ∫i fundamentat, necesit„˛ile trimestriale
de la bugetul de stat pentru acoperirea de la bugetul de
stat a pl„˛ii TVA, pe baza previziunii fluxului de numerar
(conform anexei nr. 2 la prezentele instruc˛iuni) determinat
ca urmare a contractelor Óncheiate (∫i planificate a fi
semnate Ón cursul trimestrului urm„tor), ∫i Óntocme∫te o
not„ de fundamentare conform anexei nr. 1 la prezentele
instruc˛iuni. Nota de fundamentare, Ónso˛it„ de previziunea
fluxului de numerar, se Ónainteaz„ pentru a fi semnat„ de
c„tre ordonatorul de credite sau de persoana delegat„.
Valoarea Ón lei solicitat„ se ob˛ine pornind de la sumele Ón
euro previzionate la plat„ Ón trimestrul urm„tor, la care se
aplic„ cursul de schimb leu/euro al B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei, valabil Ón penultima zi lucr„toare a lunii
anterioare celei Ón care se efectueaz„ cererea de
suplimentare a bugetului Ministerului Integr„rii Europene, la
care se adaug„ procentul destinat finan˛„rii diferen˛elor
nefavorabile care apar din aplicarea cursului de schimb
leu/euro al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din luna Ón care
Ministerul Integr„rii Europene efectueaz„ plata c„tre
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care se aplic„ cursul de schimb utilizat la cererea de
suplimentare a bugetului propriu, la care se adaug„
procentul destinat finan˛„rii diferen˛elor nefavorabile care
apar din aplicarea cursului de schimb leu/euro al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei din luna Ón care Ministerul Integr„rii
Europene efectueaz„ plata c„tre beneficiari/contractori sau
furnizori (conform prevederilor contractuale) ori a cursului
utilizat de societatea bancar„ fa˛„ de cursul leu/euro al
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei utilizat la cererea de
suplimentare a bugetului a Ministerului Integr„rii Europene.
3.2.2. Ministerul Integr„rii Europene transmite
Ministerului Finan˛elor Publice cererea de deschidere de
credite ∫i documentele de fundamentare precizate la
pct. 3.2.1, Ónso˛ite de o adres„ de Ónaintare semnat„ de
persoanele autorizate.
3.2.3. La solicitarea Ministerului Integr„rii Europene ∫i Ón
limita sumelor suplimentate potrivit pct. 3.1.1—3.1.4,
Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a sistemului de
decont„ri Ón sectorul public efectueaz„ lunar deschiderea
creditelor bugetare aferente sumelor pentru acoperirea de
la bugetul de stat a pl„˛ii TVA, cu avizul Direc˛iei generale
de programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor publice
sectoriale, conform metodologiei Ón vigoare, p‚n„ la data
de 10 a lunii pentru care se solicit„ deschiderea creditelor.
3.2.4. Dup„ deschiderea creditelor bugetare, Ministerul
Integr„rii Europene poate efectua pl„˛i de la bugetul de
stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor
PHARE, din contul 23 îCheltuieli ale bugetului de stat“,
capitolul 80.01 îAc˛iuni generale economice, comerciale ∫i
de munc„“, titlul 55 îAlte transferuri“.
3.2.5. Œn baza documentelor descrise anterior, Ministerul
Integr„rii Europene Óntocme∫te ordonan˛area de plat„,
semnat„ de ordonatorul de credite sau de persoana
delegat„ ∫i vizat„ de controlorii financiari preventivi, ∫i
ordinele de plat„ prin care se vireaz„, Ón limita creditelor
bugetare deschise, din contul de finan˛are 23.80.01.55xx,
sumele ce reprezint„ acoperirea pl„˛ii TVA de la bugetul
de stat, Ón contul 50.92.01 îDisponibil din sume de la
bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul
Programelor PHARE“, cont deschis pe numele Ministerului
Integr„rii Europene la Activitatea de Trezorerie ∫i
Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti.
3.2.6. Activitatea de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a
Municipiului Bucure∫ti pune la dispozi˛ia Ministerului
Integr„rii Europene extrasele de cont care confirm„
alimentarea contului 50.92.01 îDisponibil din sume de la
bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul
Programelor PHARE“ Ón prima zi lucr„toare urm„toare datei
credit„rii acestui cont.
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beneficiari/contractori sau furnizori (conform prevederilor
contractuale) sau a cursului utilizat de societatea bancar„
fa˛„ de cursul leu/euro al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
utilizat la cererea de suplimentare a bugetului a Ministerului
Integr„rii Europene.
3.1.2. Pe baza notei de fundamentare men˛ionate la
pct. 3.1.1, care se supune controlului financiar preventiv
propriu al Ministerului Integr„rii Europene, Ministerul
Integr„rii Europene Óntocme∫te cererea de suplimentare a
bugetului propriu, care se supune controlului financiar
preventiv propriu al Ministerului Integr„rii Europene ∫i este
semnat„ de ordonatorul de credite sau de persoana
delegat„. Aceast„ cerere, Ónso˛it„ de nota de fundamentare
∫i de previziunea fluxului de numerar, se transmite
Ministerului Finan˛elor Publice — respectiv Direc˛iei
generale de programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor
publice sectoriale — p‚n„ la data de 15 a lunii anterioare
trimestrului pentru care se solicit„ sumele, Ón vederea
supliment„rii bugetului propriu cu sumele de la bugetul de
stat, necesare pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor PHARE.
3.1.3. Pe baza acestei solicit„ri, Direc˛ia general„ de
programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor publice
sectoriale Óntocme∫te documenta˛ia necesar„, pe care, cu
avizul Direc˛iei generale a Fondului Na˛ional de Preaderare,
o supune spre aprobare conducerii Ministerului Finan˛elor
Publice, respectiv secretarului de stat coordonator al
Direc˛iei generale de programare bugetar„ ∫i coordonarea
politicilor publice sectoriale.
3.1.4. Œn baza documenta˛iei Óntocmite de Direc˛ia
general„ de programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor
publice sectoriale, Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice
∫i a sistemului de decont„ri Ón sectorul public opereaz„
modific„rile aprobate Ón bugetul Ministerului Finan˛elor
Publice — îAc˛iuni generale“, titlul 55 îAlte transferuri“,
articolul 55.01 îTransferuri interne“, alineatul 55.01.14 îFond
Na˛ional de Preaderare“, capitolul 54.01 îAlte servicii
publice generale“, subcapitolul 54.01.04 îFondul Na˛ional de
Preaderare“ ∫i Ón bugetul Ministerului Integr„rii Europene la
titlul 55.01 îTransferuri interne“, alineatul 55.01.08
îPrograme PHARE“, capitolul 80.01 îAc˛iuni generale
economice, comerciale ∫i de munc„“, subcapitolul
80.01.01.10 îPrograme de dezvoltare regional„ ∫i social„“.

tu
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3.2. Deschiderea creditelor bugetare de c„tre Ministerul Integr„rii
Europene pentru acoperirea pl„˛ii TVA

3.2.1. Dup„ introducerea modific„rilor Ón bugetul propriu,
Ministerul Integr„rii Europene transmite lunar Ministerului
Finan˛elor Publice, p‚n„ la data de 25 a lunii curente,
cererea de deschidere de credite bugetare necesare pl„˛ii
TVA Ón cadrul programelor PHARE, pentru luna urm„toare,
Ón baza prognozelor fluxului de numerar pentru luna
urm„toare. De asemenea, pentru fundamentarea cererii de
deschidere de credite bugetare, Ministerul Integr„rii
Europene Óntocme∫te nota justificativ„, prin care se
stabilesc pentru luna urm„toare, temeinic ∫i fundamentat,
necesit„˛ile de acoperire de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA,
semnat„ de ordonatorul de credite sau de persoana
delegat„. Cererea de deschidere de credite bugetare se
Ónainteaz„ la viz„ controlului financiar preventiv propriu.
Valoarea Ón lei solicitat„ se ob˛ine pornindu-se de la
sumele Ón euro previzionate la plat„ Ón luna urm„toare, la

3.3. Stabilirea procedurii pentru acoperirea de la bugetul de stat a
pl„˛ii TVA pentru componentele programelor PHARE gestionate de
Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, ca agen˛ie de
implementare PHARE

Pentru ca Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei s„ poat„ beneficia de fondurile de la bugetul de
stat prev„zute Ón bugetul Ministerului Finan˛elor Publice —
îAc˛iuni generale“, Ón pozi˛ia global„ — îFond Na˛ional de
Preaderare“, destinate acoperirii de la bugetul de stat a
pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor PHARE, va utiliza
procedura descris„ la pct. 3.1.1—3.1.4 ∫i 3.2.1—3.2.6.
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4.1. Pe baza extraselor contului 50.92.01 îDisponibil din
sume de la bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón
cadrul Programelor PHARE“ (de disponibil din sume de la
bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul
programelor PHARE ale agen˛iilor de implementare PHARE
∫i pentru care sumele destinate acoperirii de la bugetul de
stat a pl„˛ii TVA sunt prev„zute Ón bugetul Ministerului
Finan˛elor Publice — îAc˛iuni generale“, Ón pozi˛ia global„ —
îFond Na˛ional de Preaderare“) ∫i pe baza sumelor Ón euro
reprezent‚nd TVA (care urmeaz„ s„ fie pl„tite
beneficiarilor/contractorilor), autorizate la plat„, agen˛ia de
implementare PHARE Óntocme∫te urm„toarele documente:
— ordonan˛area de plat„, supus„ vizei de control
financiar preventiv ∫i semnat„ de ordonatorul de credite
sau de persoana delegat„;
— ordinele de plat„ prin care se vireaz„ sumele Ón lei
reprezent‚nd sumele destinate acoperirii TVA de la bugetul
de stat Ón contul 50.92.01 îDisponibil din sume de la
bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul
Programelor PHARE“, Ón conturile Ón lei ale
beneficiarilor/contractorilor. Sumele Ónscrise Ón ordinele de
plat„ se determin„ prin calcularea echivalentului Ón lei al
sumelor Ón euro necesare pentru acoperirea de la bugetul
de stat a pl„˛ii TVA, care trebuie transferate
contractorilor/beneficiarilor sau furnizorilor, conform
prevederilor contractuale. Valoarea Ón lei se ob˛ine
pornindu-se de la sumele Ón euro autorizate la plat„, la
care se aplic„ cursul de schimb leu/euro al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei, valabil Ón penultima zi lucr„toare a
lunii anterioare celei Ón care se efectueaz„ plata.
4.2. Œn faza de lichidare se verific„ existen˛a
angajamentelor, agen˛iile de implementare PHARE
determin„/verific„ realitatea sumei datorate, verific„
condi˛iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza
documentelor justificative ∫i acord„ îbun de plat„“, pentru
care semneaz„ persoana autorizat„ din cadrul direc˛iilor de
specialitate ale agen˛iei de implementare.
4.3. Ordinele de plat„, Óntocmite ∫i semnate de
persoanele Ómputernicite, se depun de agen˛ia de
implementare la Activitatea de Trezorerie ∫i Contabilitate
Public„ a Municipiului Bucure∫ti.
II. Acoperirea de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA
Ón cadrul Programului ISPA
Institu˛iile reprezent‚nd structuri de implementare a
m„surilor ISPA sunt:
— Ón domeniul mediului: Ministerul Finan˛elor Publice —
Direc˛ia Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE;
— Ón domeniul transporturilor: Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Compania Na˛ional„ de
Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. ∫i
Compania Na˛ional„ de C„i Ferate — C.F.R. S.A.

Na˛ional„
a
Rom‚niei
(cont
nr.
IBAN
RO19TREZ99923540155XXXXX).
Institu˛iile reprezent‚nd structuri de implementare a
Programului ISPA Ón domeniul transporturilor deschid la
Activitatea de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a
Municipiului Bucure∫ti urm„toarele conturi:
a) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului:
— contul 23 îCheltuieli ale bugetului de stat“, capitolul
84.01 îTransporturi“, titlul 55 îAlte transferuri“;
b) agen˛iile de implementare pentru m„surile ISPA din
domeniul mediului ∫i transporturilor:
— un cont 50.92.02 îDisponibil din sume de la bugetul
de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul Programului
ISPA“, al fiec„rei agen˛ii de implementare.
5.2. Func˛iunea contului 50.92.02 îDisponibil din sume
de la bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul
Programului ISPA“.
Aceste conturi se vor credita cu:
— sumele alocate de la bugetul de stat pentru
acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor ISPA;
— sumele returnate de c„tre beneficiari/contractori c„tre
agen˛iile de implementare;
∫i se debiteaz„ cu:
— sumele alocate de la bugetul de stat pentru
acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor ISPA, virate de
agen˛iile
de
implementare
ISPA
Ón
conturile
contractorilor/beneficiarilor deschise la societatea bancar„;
— sumele alocate de la bugetul de stat pentru
acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor ISPA, care
provin din finan˛area bugetar„ a anului curent, returnate de
agen˛iile de implementare ISPA Ón contul curent general al
Trezoreriei Statului (cont 36.11.80000302) deschis la Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei;
— sumele alocate de la bugetul de stat pentru
acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul programelor ISPA, care
provin din finan˛area bugetar„ a anilor preceden˛i, returnate
Ón contul de venituri ale bugetului de stat 20.30.01.03
îRestituiri din finan˛area bugetar„ a anilor preceden˛i“.
Disponibilit„˛ile aflate Ón soldul contului 50.92.02
îDisponibil din sume de la bugetul de stat pentru
acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul Programului ISPA“ se
reporteaz„ la sf‚r∫itul anului bugetar ∫i se utilizeaz„ cu
aceea∫i destina˛ie Ón anul bugetar urm„tor.
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4. Efectuarea de c„tre agen˛iile de implementare PHARE a
pl„˛ilor c„tre contractori din sumele destinate acoperirii de la
bugetul de stat a pl„˛ii TVA

5. Deschiderea ∫i func˛ionarea conturilor

5.1. Œn scopul asigur„rii fluxurilor financiare necesare
acoperirii de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA Ón cadrul
Programului ISPA, se vor derula opera˛iuni prin contul
curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca

6. Transferul sumelor necesare acoperirii pl„˛ii TVA de la
bugetul de stat la Direc˛ia Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE

Pentru ca Direc˛ia Oficiul de Pl„˛i ∫i Contractare PHARE
s„ poat„ beneficia de fondurile de la bugetul de stat
prev„zute Ón bugetul Ministerului Finan˛elor Publice —
îAc˛iuni generale“, Ón pozi˛ia global„ — îFond Na˛ional de
Preaderare“, destinate acoperirii de la bugetul de stat a
pl„˛ii TVA Ón cadrul Programului ISPA, va utiliza procedura
descris„ la pct. 2.1—2.2.
7. Transferul sumelor necesare acoperirii pl„˛ii TVA de la
bugetul de stat la agen˛iile de implementare din domeniul
transporturilor
7.1. Suplimentarea

bugetului

Ministerului

Transporturilor,

Construc˛iilor ∫i Turismului

7.1.1. Agen˛iile de implementare pentru m„surile ISPA
din domeniul transporturilor Ó∫i stabilesc, temeinic ∫i
fundamentat, necesit„˛ile trimestriale de sume de la bugetul
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Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a sistemului de
decont„ri Ón sectorul public efectueaz„ lunar deschiderea
creditelor bugetare aferente sumelor de la bugetul de stat,
necesare acoperirii pl„˛ii TVA, cu avizul Direc˛iei generale
de programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor publice
sectoriale, conform metodologiei Ón vigoare, p‚n„ la data
de 10 a lunii pentru care se solicit„ deschiderea creditelor.
7.2.3. Dup„ deschiderea creditelor bugetare, Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului poate efectua
cheltuieli de la bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA
Ón cadrul Programului ISPA, din contul 23 îCheltuieli ale
bugetului de stat“ — la capitolul 84.01 îTransporturi“,
subcapitolul 84.01.03 îTransport rutier“ sau 84.01.04
îTransport feroviar“, articolul 55 îAlte transferuri“, alineatul
55.01.09 îPrograme ISPA“.
7.3. Transferul la agen˛iile de implementare pentru m„surile ISPA
din domeniul transporturilor al sumelor de la bugetul de stat necesare
acoperirii pl„˛ii TVA Ón cadrul Programului ISPA
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7.3.1. Œn baza sumelor solicitate de agen˛iile de
implementare pentru m„surile ISPA din domeniul
transporturilor la deschiderea creditelor bugetare, Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Óntocme∫te
ordinele de plat„ prin care se vireaz„, Ón limita creditelor
bugetare deschise, din contul 23 îCheltuielile bugetului de
stat“, capitolul 84.01 îTransporturi“, subcapitolul 84.01.03
îTransport rutier“ sau 84.01.04 îTransport feroviar“, articolul 55
îAlte transferuri“, alineatul 55.01.09 îPrograme ISPA“,
sumele de la bugetul de stat, necesare acoperirii pl„˛ii TVA
Ón conturile 50.xx de disponibil al fiec„rei agen˛ii de
implementare. Ordonan˛area acestor pl„˛i se semneaz„ de
c„tre ordonatorul principal de credite cu viza prealabil„ de
control financiar preventiv propriu.
7.3.2. Activitatea de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a
Municipiului Bucure∫ti pune la dispozi˛ia agen˛iei de
implementare pentru m„surile ISPA din domeniul
transporturilor extrasele de cont care confirm„ alimentarea
contului 50.92.02 îDisponibil din sume de la bugetul de
stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA Ón cadrul Programului
ISPA“, Ón prima zi lucr„toare urm„toare datei credit„rii
acestor conturi.
III. Acoperirea de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA Ón
cadrul Programului SAPARD
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de stat necesare acoperirii pl„˛ii TVA pe baza prognozei
fluxului de numerar determinat ca urmare a contractelor
Óncheiate (∫i planificat a fi semnate Ón cursul trimestrului
urm„tor) ∫i prezint„ Ón acest sens Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului o not„ de
fundamentare Ónso˛it„ de anexa nr. 1 la prezentele
instruc˛iuni, Ón prima decad„ a lunii anterioare trimestrului
pentru care se solicit„ sumele. Nota justificativ„ se supune
controlului financiar preventiv propriu.
7.1.2. Pe baza documentelor justificative primite de la
agen˛iile de implementare pentru m„surile ISPA din
domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului solicit„ Ministerului Finan˛elor
Publice, respectiv Direc˛iei generale de programare
bugetar„ ∫i coordonarea politicilor publice sectoriale, p‚n„
la data de 15 a lunii anterioare trimestrului pentru care se
solicit„ sumele, suplimentarea bugetului propriu cu sumele
de la bugetul de stat necesare acoperirii pl„˛ii TVA Ón
cadrul Programului ISPA. Cererea de suplimentare a
bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, vizat„ de controlul financiar preventiv propriu ∫i
semnat„ de ordonatorul principal de credite, va fi Ónso˛it„
de anexele nr. 1 ∫i 2 la prezentele instruc˛iuni.
7.1.3. Pe baza acestei solicit„ri, Direc˛ia general„ de
programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor publice
sectoriale Óntocme∫te documenta˛ia necesar„, pe care, cu
avizul Autorit„˛ii de Plat„, o supune spre aprobare
conducerii Ministerului Finan˛elor Publice, respectiv
secretarului de stat coordonator al Direc˛iei generale de
programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor publice
sectoriale.
7.1.4. Œn baza documenta˛iei Óntocmite de Direc˛ia
general„ de programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor
publice sectoriale, Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice
∫i a sistemului de decont„ri Ón sectorul public opereaz„
modific„rile aprobate Ón bugetul Ministerului Finan˛elor
Publice — îAc˛iuni generale“, titlul 55 îAlte transferuri“,
articolul 55.01 îTransferuri interne“, alineatul 55.01.14 îFond
Na˛ional de Preaderare“, capitolul 54.01 îAlte servicii
publice generale“, subcapitolul 54.01.04 îFondul Na˛ional de
Preaderare“ ∫i Ón bugetul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, la capitolul 84.01 îTransporturi“,
subcapitolele 84.01.03 îTransport rutier“ sau subcapitolul
84.01.04 îTransport feroviar“, articolul 55 îAlte transferuri“,
alineatul 55.01.09 îPrograme ISPA“.
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7.2. Deschiderea creditelor bugetare de c„tre Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pentru fondurile de la
bugetul de stat necesare acoperirii pl„˛ii TVA

7.2.1. Dup„ introducerea modific„rilor Ón bugetele
ordonatorilor principali de credite, Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului transmite lunar Ministerului
Finan˛elor Publice, p‚n„ la data de 25 a lunii curente,
cererea de deschidere de credite bugetare necesare
acoperirii de la bugetul de stat a pl„˛ii TVA Ón baza
prognozelor fluxului de numerar pentru luna urm„toare,
aferente fiec„rei m„suri, primite de la agen˛iile de
implementare pentru m„surile ISPA din domeniul
transporturilor. Cererea de deschidere de credite bugetare
a Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului se
supune controlului financiar preventiv propriu ∫i delegat.
7.2.2. La solicitarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i Ón limita sumelor transferate,

8. Suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale

8.1. Agen˛ia de Pl„˛i pentru Dezvoltare Rural„ ∫i
Pescuit (APDRP) — institu˛ie public„ Ón subordinea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale — Ó∫i
stabile∫te temeinic ∫i fundamentat necesit„˛ile trimestriale
de sume de la bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii
TVA, pe baza prognozei fluxului de numerar determinat ca
urmare a contractelor Óncheiate, ∫i prezint„ Ón acest sens
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale o
not„ justificativ„ Ónso˛it„ de anexa nr. 1 la prezentele
instruc˛iuni, Ón prima decad„ a lunii anterioare trimestrului
pentru care se solicit„ sumele. Acest document se supune
controlului financiar preventiv propriu al APDRP.
8.2. Pe baza documentelor justificative primite de la
APDRP, Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale solicit„ Ministerului Finan˛elor Publice — respectiv
Direc˛iei generale de programare bugetar„ ∫i coordonarea
politicilor publice sectoriale —, p‚n„ la data de 15 a lunii
anterioare trimestrului pentru care se solicit„ sumele,
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9.3. Dup„ deschiderea creditelor bugetare, Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale poate efectua
cheltuieli de la bugetul de stat pentru acoperirea pl„˛ii TVA
Ón cadrul Programului SAPARD, din contul 23 îCheltuieli
ale bugetului de stat“, capitolul 83.01 îAgricultur„,
silvicultur„, piscicultur„ ∫i v‚n„toare“, titlul îAlte transferuri“
cod 55.01.10 Programul SAPARD.
9.4. Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
dispune transmiterea sumelor de la bugetul de stat
necesare acoperirii pl„˛ii TVA Ón contul 50.16.01 al APDRP
concomitent cu ordinul de plat„ prin care transfer„
cofinan˛area aferent„.
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8.4. Œn baza documenta˛iei Óntocmite de Direc˛ia
general„ de programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor
publice sectoriale, Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice
∫i a sistemului de decont„ri Ón sectorul public opereaz„
modific„rile aprobate Ón bugetul Ministerului Finan˛elor
Publice — îAc˛iuni generale“, titlul 55 îAlte transferuri“,
articolul 55.01 îTransferuri interne“, alineatul 55.01.14 îFond
Na˛ional de Preaderare“, capitolul 54.01 îAlte servicii
publice generale“, subcapitolul 54.01.04 îFondul Na˛ional de
Preaderare“ ∫i Ón bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale, la capitolul 83.01 îAgricultur„,
silvicultur„, piscicultur„ ∫i v‚n„toare“, titlul îAlte transferuri“
cod 55.01.10 Programul SAPARD.

9.2. La solicitarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, Ón limita sumelor transferate, Direc˛ia
general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a sistemului de decont„ri
Ón sectorul public efectueaz„ lunar deschiderea creditelor
bugetare aferente sumelor pentru acoperirea de la bugetul
de stat a pl„˛ii TVA, cu avizul Direc˛iei generale de
programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor publice
sectoriale, conform metodologiei Ón vigoare, p‚n„ la data
de 10 a lunii curente.

ite

8.3. Pe baza acestei solicit„ri, Direc˛ia general„ de
programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor publice
sectoriale Óntocme∫te documenta˛ia necesar„, pe care, cu
avizul Autorit„˛ii de Plat„, o supune spre aprobare
conducerii Ministerului Finan˛elor Publice, respectiv
secretarului de stat coordonator al Direc˛iei generale de
programare bugetar„ ∫i coordonarea politicilor publice
sectoriale.

9.1. Dup„ introducerea modific„rilor Ón buget, Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale transmite lunar
Ministerului Finan˛elor Publice p‚n„ la data de 25 a lunii
curente, cererea de deschidere de credite bugetare
necesare acoperirii pl„˛ii TVA de la bugetul de stat Ón
cadrul Programului SAPARD, pentru luna urm„toare, Ón
baza prognozei fluxului de numerar pentru luna urm„toare,
primit„ de la APDRP. Cererea de deschidere de credite
bugetare a Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale se supune controlului financiar preventiv propriu.
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suplimentarea bugetului propriu cu sumele de la bugetul de
stat necesare acoperirii pl„˛ii TVA Ón cadrul Programului
SAPARD. Cererea de suplimentare a bugetului Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, vizat„ de
controlul financiar preventiv propriu ∫i semnat„ de
ordonatorul principal de credite, va fi Ónso˛it„ de anexele
nr. 1 ∫i 2 la prezentele instruc˛iuni.
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9. Deschiderea creditelor bugetare de c„tre Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pentru fondurile de la
bugetul de stat necesare acoperirii pl„˛ii TVA

NOT√ DE FUNDAMENTARE
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ANEXA Nr. 1
la instruc˛iuni

privind solicitarea sumelor aferente pl„˛ii TVA Ón cadrul Programului SAPARD
pe trimestrul ...................... anul ........................
Valoare (lei)

1. Sume aferente pl„˛ii TVA suplimentate anterior .....................
2. Pl„˛i TVA efectuate cumulat din sumele suplimentate anterior
(la sf‚r∫itul lunii a doua a trimestrului curent)
3. Disponibilit„˛i
(1—2)
4. Sume pentru plata TVA care necesit„ a fi pl„tite
Ón trimestrul urm„tor (inclusiv sume preliminate pe ultima lun„
a trimestrului curent)
5. Sume pentru plata TVA necesare a fi suplimentate
pe trimestrul ..................
(4—3)

Ordonator principal de credite,
................................................
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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NOT√ DE FUNDAMENTARE

privind solicitarea sumelor aferente pl„˛ii TVA Ón cadrul Programului ISPA
din domeniul ...................., pe trimestrul ................ anul ..................
Valoare
euro
lei

Titlul ∫i codul m„surii ...........................
Autoritatea de implementare .................
Sume aferente pl„˛ii TVA suplimentate anterior
Pl„˛i TVA efectuate cumulat din sumele suplimentate anterior
(la sf‚r∫itul lunii a doua a trimestrului curent)
5. Disponibilit„˛i (la sf‚r∫itul lunii anterioare datei Óntocmirii
cererii de suplimentare)
6. Sume pentru plata TVA care necesit„ a fi pl„tite
Ón trimestrul urm„tor (inclusiv sume preliminate pe ultima lun„
a trimestrului curent)
7. Sume pentru plata TVA necesare a fi suplimentate
pe trimestrul ..............................
(6—5)
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Ordonator principal de credite,
...............................................
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Pentru pct. 3 ∫i 7 nu se calculeaz„ valoarea Ón euro.
Pentru pct. 4, echivalentul Ón euro se calculeaz„ utiliz‚ndu-se cursurile de schimb ale B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei aplicabile la datele pl„˛ilor c„tre beneficiari.
Pentru pct. 5, echivalentul Ón euro se calculeaz„ utiliz‚ndu-se cursul de schimb al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei aplicabil la data Óntocmirii cererii de suplimentare a bugetului propriu al
ministerului de resort, cu precizarea cursului de schimb.
Pentru pct. 6, echivalentul Ón lei se calculeaz„ utiliz‚ndu-se cursul de schimb al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei aplicabil la data Óntocmirii cererii de suplimentare a bugetului propriu al
ministerului de resort, cu precizarea cursului de schimb.
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NOT√ DE FUNDAMENTARE
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privind solicitarea sumelor aferente pl„˛ii TVA Ón cadrul Programului PHARE ......................,
implementat de ................., pe trimestrul .............. anul .................
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Valoare
euro
lei
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1. Sume aferente pl„˛ii TVA suplimentate anterior
(cumulat pe total program)
2. Pl„˛i TVA efectuate cumulat din sumele suplimentate anterior
(la sf‚r∫itul lunii a doua a trimestrului curent)
3. Disponibilit„˛i
(1—2)
4. Sume pentru plata TVA care necesit„ a fi pl„tite
Ón trimestrul urm„tor (inclusiv sume preliminate pe ultima lun„
a trimestrului curent)
5. Sume pentru plata TVA necesare a fi suplimentate
pe trimestrul ......................
(4—3)
Ordonator principal de credite,
................................................
N O T √:

Pentru pct. 1 ∫i 5 nu se calculeaz„ valoarea Ón euro.
Pentru pct. 2, echivalentul Ón euro se calculeaz„ utiliz‚ndu-se cursurile de schimb ale B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei aplicabile la datele pl„˛ilor c„tre beneficiari.
Pentru pct. 3, echivalentul Ón euro se calculeaz„ utiliz‚ndu-se cursul de schimb al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei aplicabil la data Óntocmirii cererii de suplimentare a bugetului propriu al
ministerului de resort, cu precizarea cursului de schimb.
Pentru pct. 4, echivalentul Ón lei se calculeaz„ utiliz‚ndu-se cursul de schimb al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei aplicabil la data Óntocmirii cererii de suplimentare a bugetului propriu al
ministerului de resort, cu precizarea cursului de schimb.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 2
la instruc˛iuni
PHARE — AGENﬁIE DE IMPLEMENTARE:

PREVIZIUNEA

fluxului de numerar de TVA pentru perioada ..........................
— euro —
Subprogram/proiect/
subproiect/contract
Cod

Titlu

Pl„˛i cumulative
TVA p‚n„ la
sf‚r∫itul lunii
Contractor
anterioare

Valoare contract
Valoare
contract
cu TVA

Total

TVA
de pl„tit

Prognoza TVA pentru 12 luni
luna 1

Euro

Lei

luna 2

Euro Lei*) Euro

Lei*)

luna 12
Euro Lei*)

TOTAL

Data ...........................

ce

Directorul Agen˛iei de implementare,
..............................................................

or
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Anexa nr. 2 se va completa pe fiecare surs„ de finan˛are (fonduri U.E., confinan˛are buget de stat, cofinan˛are
buget local).
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PREVIZIUNEA
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AGENﬁIA DE PL√ﬁI PENTRU DEZVOLTARE RURAL√ ™I PESCUIT:

pe

fluxului de numerar de TVA pentru perioada ..........................

a

— euro —

ite

Pl„˛i cumulative
TVA p‚n„ la
sf‚r∫itul lunii
Contractor
anterioare

Prognoza TVA pentru 12 luni

M„sura

TVA
de pl„tit

luna 1
Euro

Lei

luna 2

Euro Lei*) Euro

Lei*)

luna 12
Euro Lei*)
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Valoare
contract
cu TVA

Total
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Valoare contract

Data ...........................
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Directorul Agen˛iei,
.................................
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Anexa nr. 2 se va completa pe fiecare surs„ de finan˛are (fonduri U.E., confinan˛are buget de stat, cofinan˛are
buget local).
ISPA — AGENﬁIE DE IMPLEMENTARE:

PREVIZIUNEA

fluxului de numerar de TVA pentru perioada ......
— euro —
M„sura/contract

Cod

Titlu

Pl„˛i cumulative
TVA p‚n„ la
sf‚r∫itul lunii
Contractor
anterioare

Valoare contract

Total

Valoarea
contract
cu TVA

TVA
de pl„tit

Prognoza TVA pentru 12 luni
luna 1

Euro

Lei

luna 2

Euro Lei*) Euro

Lei*)

luna 12
Euro Lei*)

TOTAL

Directorul Agen˛iei de implementare,
Data ...........................
..............................................................
Anexa nr. 2 se va completa pe fiecare surs„ de finan˛are (fonduri U.E., confinan˛are buget de stat, cofinan˛are
buget local).
*) A fost folosit cursul de schimb al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din data de ... = ... lei/euro, la care a fost ad„ugat 5% (marja de eroare),
rezult‚nd un curs valutar final de ... lei/euro.
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MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 2.210/2006
privind depunerea declara˛iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distan˛„
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 81 alin. (1) ∫i ale art. 196 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
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certificatului digital“, aflat pe site-ul Ministerului Finan˛elor
Publice, portalul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„.
(5) Modelul ∫i con˛inutul formularului 140 îCerere pentru
ob˛inerea certificatului digital“ sunt prev„zute Ón anexa nr. 1
la prezentul ordin.
(6) Cererea pentru ob˛inerea certificatului digital se
completeaz„, se transmite electronic ∫i se listeaz„ prin
func˛ionalit„˛ile puse la dispozi˛ie de serviciul îDepunere
declara˛ii“.
Exemplarul listat, semnat ∫i ∫tampilat de c„tre
contribuabil, conform legii, se depune de c„tre persoana
Ómputernicit„ pentru semnarea declara˛iilor fiscale, Óntr-un
interval de 30 de zile lucr„toare de la transmiterea
electronic„ a cererii, la direc˛ia general„ a finan˛elor publice
jude˛ean„ sau, dup„ caz, la Direc˛ia General„ a Finan˛elor
Publice a Municipiului Bucure∫ti, Ón a c„rei raz„ teritorial„
contribuabilul Ó∫i are domiciliul fiscal.
(7) Cererea Ón format h‚rtie va fi Ónso˛it„ de urm„toarele
documente:
— actul de autorizare a func˛ion„rii contribuabilului, Ón
original ∫i copie;
— documentul de identitate al solicitantului, Ón original ∫i
copie;
— documentul eliberat de contribuabil, din care rezult„
dreptul solicitantului de a semna declara˛iile fiscale pentru
contribuabil.
(8) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verific„
realitatea datelor Ónscrise Ón cerere, iar copiile documentelor
prezentate ∫i documentul privind dreptul solicitantului de a
semna declara˛iile fiscale se anexeaz„ la cerere.
(9) Informa˛iile necesare pentru ridicarea certificatului
digital se transmit persoanei solicitante, prin po∫ta
electronic„, la adresa men˛ionat„ Ón cererea pentru
ob˛inerea certificatului digital.“
5. Articolul 4 se abrog„.
6. Articolul 5 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — (1) Certificatul digital este valabil o perioad„
de 3 ani.
(2) ReÓnnoirea certificatului digital se solicit„ de c„tre
titularul acestuia, prin completarea ∫i depunerea formularului
140 îCerere pentru ob˛inerea certificatului digital“,
urm‚ndu-se procedura prev„zut„ la art. 3 alin. (6)—(9).
(3) Revocarea certificatului digital se solicit„ de titularul
acestuia prin completarea ∫i transmiterea formularului 141
îCerere pentru revocarea certificatului digital“, aflat pe
site-ul Ministerului Finan˛elor Publice, portalul Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„. Cererea pentru
revocarea certificatului digital se transmite prin mijloace
electronice de transmitere la distan˛„, prin func˛ionalit„˛ile
puse la dispozi˛ie de serviciul îDepunere declara˛ii“.
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Art. I. — Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 2.210/2006 privind depunerea declara˛iilor fiscale prin
mijloace electronice de transmitere la distan˛„, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 74 din
31 ianuarie 2007, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(1) Urm„toarele declara˛ii fiscale pot fi depuse prin
mijloace electronice de transmitere la distan˛„:
— Declara˛ia privind obliga˛iile de plat„ la bugetul
general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
— Declara˛ia rectificativ„, cod 14.13.01.00/r;
— Declara˛ia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
— Decontul de tax„ pe valoarea ad„ugat„, cod
14.13.01.02;
— Decontul special de tax„ pe valoarea ad„ugat„, cod
14.13.01.02/s;
— Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03.“
2. La articolul 1, alineatul (3) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de
transmitere la distan˛„ a declara˛iilor fiscale, contribuabilii
utilizeaz„ serviciul îDepunere declara˛ii“ existent pe site-ul
Ministerului Finan˛elor Publice, portalul Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„.“
3. La articolul 1, dup„ alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(31) Completarea ∫i transmiterea declara˛iilor prev„zute
la alin. (1) se efectueaz„ Ón conformitate cu instruc˛iunile
de utilizare a serviciului îDepunere declara˛ii“, utiliz‚ndu-se
formularele de declara˛ii fiscale existente pe site-ul
Ministerului Finan˛elor Publice, portalul Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„.“
4. Articolul 3 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Pentru utilizarea metodei de depunere a
declara˛iilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere
la distan˛„, contribuabilii au obliga˛ia solicit„rii certificatului
digital.
(2) Certificatul digital se elibereaz„ gratuit de c„tre
Ministerul Finan˛elor Publice, pe numele persoanelor
Ómputernicite pentru semnarea declara˛iilor fiscale.
(3) Certificatul digital pentru depunerea declara˛iilor
fiscale prin mijloace electronice este utilizat de c„tre
contribuabil numai Ón rela˛ia cu organul fiscal.
(4) Solicitarea certificatului digital se face prin
Ónregistrarea persoanei Ómputernicite pentru semnarea
declara˛iilor ca utilizator al serviciului îDepunere declara˛ii“
∫i depunerea formularului 140 îCerere pentru ob˛inerea
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la Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 2.210/2006
privind depunerea declara˛iilor fiscale prin mijloace
electronice de transmitere la distan˛„, depuse de c„tre
contribuabili anterior datei intr„rii Ón vigoare a prezentului
ordin, r„m‚n valabile.
(2) Œn termen de 5 zile lucr„toare de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentului ordin, contribuabilii prev„zu˛i la
alin. (1) vor transmite, prin mijloace electronice de
transmitere la distan˛„, formularul 140 îCerere pentru
ob˛inerea certificatului digital“, conform instruc˛iunilor de
utilizare a serviciului îDepunere declara˛ii“.
Art. III. — Anexele nr. 1 ∫i 2 la Ordinul ministrului
finan˛elor publice nr. 2.210/2006 se Ónlocuiesc cu anexa
nr. 1*) la prezentul ordin ∫i, respectiv, anexele nr. 3, 4 ∫i 5
se Ónlocuiesc cu anexa nr. 2*) la prezentul ordin.
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Art. IV. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor ∫i
contribu˛iilor din cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei din
cadrul Ministerului Finan˛elor Publice, Direc˛ia General„ a
Finan˛elor Publice a Municipiului Bucure∫ti, Direc˛ia
General„ a Finan˛elor Publice a Jude˛ului Ilfov, precum ∫i,
dup„ caz, direc˛iile de spcialitate din cadrul Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
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a

Art. V. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

tu

(4) Modelul ∫i con˛inutul formularului 141 îCerere pentru
revocarea certificatului digital“ sunt prev„zute Ón anexa
nr. 2 la prezentul ordin.
(5) Œn situa˛ia Ón care revocarea certificatului digital se
solicit„ de o persoan„ diferit„ de persoana pentru care
acesta a fost eliberat, Cererea pentru revocarea
certificatului digital se depune Ón format h‚rtie, semnat ∫i
∫tampilat de c„tre contribuabil, conform legii, la direc˛ia
general„ a finan˛elor publice jude˛ean„ sau, dup„ caz, la
Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti, Ón a c„rei raz„ teritorial„ contribuabilul Ó∫i are
domiciliul fiscal. Cererea va fi Ónso˛it„ de urm„toarele
documente:
— actul de autorizare a func˛ion„rii contribuabilului, Ón
original ∫i copie;
— documentul de identitate al persoanei care solicit„
revocarea certificatului digital, Ón original ∫i copie;
— documentul eliberat de contribuabil, din care rezult„
dreptul persoanei solicitante de a revoca certificatul digital.
(6) Œn situa˛ia Ón care certificatul digital nu este folosit o
perioad„ mai mare de un an, revocarea se face, din oficiu,
de c„tre organul fiscal.“
7. Articolul 6 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Declara˛ia depus„ prin mijloace electronice
se prezum„ a fi semnat„ de c„tre persoana Ómputernicit„
pentru semnarea declara˛iilor fiscale, a c„rei semn„tur„ a
fost ata∫at„ declara˛iei, conform certificatului digital utilizat.“
Art. II. — (1) Cererile pentru ob˛inerea certificatului
digital, Óntocmite potrivit modelului prev„zut Ón anexa nr. 1
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Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

iv

in

fo

rm

Bucure∫ti, 3 aprilie 2007.
Nr. 521.
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*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 1
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ANEXA Nr. 2
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MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei pentru urm„rirea realiz„rii de c„tre operatorii economici
a obiectivelor prev„zute la art. 15 alin. (1) ∫i (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.406/2004
privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
Av‚nd Ón vedere prevederile art. II din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.313/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Hot„r‚rii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, precum ∫i ale art. 15 alin. (1) ∫i (2) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
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complet„rile ulterioare, denumit„ Ón continuare
metodologie, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

an

Art. 1. — Se aprob„ Metodologia pentru urm„rirea
realiz„rii de c„tre operatorii economici a obiectivelor
prev„zute la art. 15 alin. (1) ∫i (2) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea
vehiculelor scoase din uz, cu modific„rile ∫i
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Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu

ANEX√
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Bucure∫ti, 2 aprilie 2007.
Nr. 625.
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METODOLOGIE
pentru urm„rirea realiz„rii de c„tre operatorii economici a obiectivelor prev„zute la art. 15 alin. (1) ∫i (2)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
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1. Œn scopul monitoriz„rii atingerii obiectivelor prev„zute
la art. 15 alin. (1) ∫i (2) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din
uz, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, operatorii
economici trebuie s„ completeze formularele din anexa
nr. 2 la hot„r‚re, pentru vehicule scoase din uz Óncep‚nd
cu data de 1 ianuarie 2006.
2. Stocurile de vehicule scoase din uz, existente pe
teritoriul Rom‚niei Ónainte de 1 ianuarie 2006, trebuie
tratate Ón conformitate cu celelalte prevederi ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 2.406/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, dar nu intr„ Ón calculul obiectivelor prev„zute la
art. 15 alin. (1) ∫i (2) din respectiva hot„r‚re.
3. Œn vederea verific„rii corectitudinii datelor prev„zute Ón
anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.406/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, operatorii economici
au obliga˛ia de a pune la dispozi˛ia autorit„˛ilor teritoriale
pentru protec˛ia mediului informa˛ii privind stocurile
existente, potrivit formularelor din anexa nr. 1 la prezenta
metodologie. Aceste formulare trebuie completate pentru
anul precedent ∫i transmise autorit„˛ilor teritoriale pentru
protec˛ia mediului p‚n„ la data de 15 martie a anului Ón
curs.
4. Œn cazul Ón care la completarea formularelor din
anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.406/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se folose∫te estimarea

con˛inutului de metal prev„zut„ la art. 15 alin. (61) din
hot„r‚re, se utilizeaz„ urm„toarele valori:
a) masa medie estimat„ a vehiculului scos din uz (Wi)
este de 830 kg;
b) con˛inutul de metal estimat (cm) al unui vehicul scos
din uz, conform art. 15 alin. (62) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.406/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
este de 75% din masa medie estimat„ a vehiculului scos
din uz;
c) procentul de reutilizare a componentelor nemetalice
(u) este de 3,4%;
d) procentul de reciclare a lichidelor (rl) este de 0,7%;
e) procentul de valorificare energetic„ a lichidelor (vl)
este de 1%;
f) procentul de reciclare a anvelopelor (r a ) este de
1,2%;
g) procentul de valorificare energetic„ a anvelopelor (va)
este de 2,4%;
h) procentul de reciclare al sticlei (rs) este de 1,4%.
5. Formularele din anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.406/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
completeaz„ conform instruc˛iunilor prev„zute Ón anexa
nr. 2 la prezenta metodologie.
6. Valorile de la pct. 4 se actualizeaz„ prin ordin al
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, Ón termen de
14 luni de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, a prezentului ordin.
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ANEXA Nr. 1
la metodologie
EVIDENﬁA

vehiculelor scoase din uz ∫i a stocurilor de materiale ∫i componente provenite din tratarea acestora
1. Vehicule scoase din uz care au fost Ónmatriculate Ón Rom‚nia, pentru care s-a emis certificat de distrugere ∫i
care au fost tratate sau se afl„ pe stoc la sf‚r∫itul anului pentru care se face raportarea
Categoria
vehiculului
(M1 sau N1)1)

Anul
fabrica˛iei
(Ónainte de
1980 sau
dup„ 1980)

Marca1)

Total

—

Colectate (buc„˛i)

Tratate (buc„˛i) WT

Stoc (buc„˛i)2)

—

Datele se completeaz„ conform c„r˛ii de identitate a vehiculului.
Stoc existent la sf‚r∫itul anului pentru care se face raportarea. La 1 ianuarie 2007 stocul este cel de la 31 decembrie 2006.

ce

1)
2)

Masa proprie
a vehiculului
(tone)1)

an

el

or

Pentru
valorificare
energetic„
(S*)C1)

Pentru reciclare
(S*)B1)

Pentru valorificare
total„
(S*)D1 = S*)
B1 + S*)C1)

Pentru eliminare
S*)E1

rs
o

Pentru reutilizare
(S*)A)

fiz
i

2. Stocuri de materiale provenite de la depoluarea ∫i dezmembrarea vehiculelor scoase din uz (Ón tone)
Stocuri de materiale
de la
depoluare
∫i dezmembrare**)

pe

Baterii

ite

a

Lichide (excluz‚nd
combustibilul)

ra

tu

Filtre de ulei

ăr
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g

Alte materiale de la depoluare
(excluz‚nd combustibilul)

rm

Catalizatori
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Componente metalice
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cl

Componente mari de plastic

tin

es

Alte materiale provenite de la
dezmembrare

at

ex

Sticl„

D

Total

3. Stocuri de materiale provenite de la tocarea/m„run˛irea vehiculelor scoase din uz (Ón tone pe an)
Stocuri de materiale
de la
tocare/m„run˛ire**)

Pentru
reciclare
(S*)B2)

Pentru valorificare
energetic„
(S*)C2)

Pentru valorificare
total„ (S*)D2 = S*)
B2 + S*)C2)

Pentru eliminare S*)E2

Materiale feroase (o˛el)
Materiale neferoase (aluminiu, cupru, zinc,
plumb etc.)
Frac˛ie u∫oar„ rezultat„ Ón urma toc„rii/m„run˛irii
Altele
Total
S* = stoc
**) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 856/2002 privind eviden˛a gestiunii de∫eurilor ∫i pentru
aprobarea listei cuprinz‚nd de∫eurile, inclusiv de∫eurile periculoase.
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ANEXA Nr. 2
la metodologie

INSTRUCﬁIUNI
de completare a formularelor prev„zute Ón anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.406/2004
privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
1. Materiale provenite de la depoluarea ∫i dezmembrarea vehiculelor scoase din uz (Ón tone pe an)
Reutilizare
(A)

Materiale de la depoluare ∫i dezmembrare*)

Valorificare
energetic„
(C1)

Reciclare
(B1)

Valorificare
total„
(D1 = B1 + C1)

Eliminare
E1

Baterii
Lichide (excluz‚nd combustibilul)
Filtre de ulei

ce

Alte materiale de la depoluare
(excluz‚nd combustibilul)

fiz
i

Catalizatori

el

or

Componente metalice

an

Anvelope

pe

rs
o

Componente mari de plastic

a

Sticl„

ra

tu

ite

Alte materiale provenite
de la dezmembrare
Total

ii
g

u x Wi x WT (rl + ra + rs)

x

ăr

Wi x WT

(vl + va) x Wi (rl + ra+ rs+ vl
x WT
+ va) x W i x W T

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

Wi = masa individual„ a vehiculului, definit„ ca masa medie la gol a vehiculului;
WT = num„rul total de vehicule scoase din uz tratate.

tin

at

2. Materiale provenite de la tocarea/m„run˛irea vehiculelor scoase din uz (Ón tone pe an)
Reciclare
(B2)

D

es

Materiale de la tocare/m„run˛ire*)

Valorificare
energetic„
(C2)

Valorificare
total„
(D2 = B2 + C2)

Eliminare
E2

Materiale feroase (o˛el)

cm x Wi x
(WT — EXP)

—

cm x Wi x
(WT — EXP)

Materiale neferoase (aluminiu, cupru, zinc, plumb etc.)

Incluse Ón cm

—

Incluse Ón cm

—

Vfu

—

Efu

Vfu

cm x Wi x
(WT — EXP)
+ Vfu

Efu

Frac˛ie u∫oar„ rezultat„ Ón urma toc„rii/m„run˛irii

—

Altele
cm x Wi x
(WT — EXP)

Total

EXP = num„rul vehiculelor scoase din uz exportate;
Vfu = masa frac˛iei u∫oare valorificat„ energetic;
Efu = masa frac˛iei u∫oare eliminate.

*) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 856/2002 privind eviden˛a gestiunii de∫eurilor ∫i pentru
aprobarea listei cuprinz‚nd de∫eurile, inclusiv de∫eurile periculoase.
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3. Monitorizarea vehiculelor scoase din uz (p„r˛ilor vehiculelor scoase din uz) exportate pentru tratare (Ón tone
pe an)
Total vehiculelor
scoase din uz (p„r˛ilor vehiculelor
scoase din uz)
(exportate care au fost
valorificate
energetic (F2)

EXPxWi

cm x EXP x Wi + Rexp

Totalul vehiculelor
scoase din uz
(p„r˛ilor vehiculelor scoase din uz)
exportate care
au fost eliminate
(F3)

Vexp

F3

Rexp = masa materialelor nemetalice exportate pentru reciclare;
Vexp = masa materialelor nemetalice exportate pentru valorificare energetic„.

ce

Masa total„ a vehiculelor care sunt
exportate pentru fiecare ˛ar„*)

Totalul vehiculelor
scoase din uz (p„r˛ilor
vehiculelor scoase din uz)
exportate care
au fost reciclate
(F1)

el

or

fiz
i

*) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 856/2002 privind eviden˛a gestiunii de∫eurilor ∫i pentru
aprobarea listei cuprinz‚nd de∫eurile, inclusiv de∫eurile periculoase.

Total valorificare
(D1+D2+F2)

Total reutilizare ∫i reciclare
(X1=A+B1+B2+F2)

pe

Total reciclare
(B1+B2+F1)

Total reutilizare ∫i valorificare
(X2=A+D1+D2+F2)

ii
g

ra

tu

ite

a

Reutilizare
(A)

rs
o

an

4. Monitorizarea cantit„˛ii totale de materiale reutilizate, reciclate, valorificate (Ón tone pe an)

%

%

X1/W1

X2/W1

ex

cl

us

W1 (masa total„ a vehiculelor tratate) =
WTxWi = 0,83 WT

iv

in

fo

rm

ăr

WT (num„rul total de vehicule scoase
din uz tratate) = ...

at

COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
ASIGUR√RILOR

tin

ALE

A

D

es

ACTE

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

DECIZIE
privind autorizarea func˛ion„rii ca broker de asigurare a Societ„˛ii Comerciale
îFIRST INSURANCE — BROKER DE ASIGURARE“ S.R.L.
Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale normelor emise Ón aplicarea acesteia,
Ón baza hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 23 martie 2007 prin care s-a
aprobat cererea Societ„˛ii Comerciale îFIRST INSURANCE — BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L. de ob˛inere a
autoriza˛iei de func˛ionare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor decide:
Art. 1. — Societatea Comercial„ îFIRST INSURANCE —
BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L. cu sediul Ón
municipiul Bucure∫ti, Calea C„l„ra∫ilor nr. 165, bl. 38,
sc. 2, et. 1, ap. 7, sectorul 3, Ónregistrat„ Ón registrul
comer˛ului cu nr. J40/20412/2006, cod unic de Ónregistrare

19616460/2006 este autorizat„ s„ func˛ioneze ca broker de
asigurare av‚nd ca obiect de activitate numai activitatea de
broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea
asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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obliga˛ia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor copii ale documentelor care atest„ plata ratelor
primei de asigurare aferente contractului de asigurare de
r„spundere civil„ profesional„, pe m„sura achit„rii
acestora.

Art. 2. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii Ón Registrul brokerilor de
asigurare.
Art. 3. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
Bucure∫ti, 30 martie 2007.
Nr. 175.

´

fiz
i
or

rs
o

an

el

Alian˛a Dreptate ∫i Adev„r Partidul Na˛ional Liberal-Partidul Democrat
Venituri din cotiza˛ii ale membrilor =
0
Venituri din dona˛ii
= 83.023,12 lei
Venituri din contribu˛ii
=
5.430 lei
Venituri din alte surse
= 143.812 lei,

ce

CUANTUMUL TOTAL
al sumelor provenite din finan˛„rile private ale partidelor politice Ón anul 2006, conform Legii nr. 334/2006
privind finan˛area activit„˛ii partidelor politice ∫i a campaniilor electorale

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

din care persoane fizice ∫i juridice care au dep„∫it 10 salarii minime pe ˛ar„:
Iordan Constantin — CNP: 1541127038622, Mioveni, Arge∫, cet„˛enie rom‚n„,
Ch.9006078/19.06.2006
= 10.000 lei
Ch.9006079/22.06.2006
= 5.000 lei
Ch.9006080/26.06.2006
= 5.000 lei
Ch.9006081/28.06.2006
= 5.000 lei
Ch.9006082/6.07.2006
= 5.000 lei

iv

in

fo

Mele∫canu Teodor — CNP: 1410310400334, Prahova, cet„˛enie rom‚n„,
Ch./04.2006 = 3.663,32 lei

D

es

tin

at

ex

cl

us

S.C. EURO MEDIA GRUP — CF: 6717307, R‚mnicu V‚lcea,
Ch.9007268/23.08.2006 = 3.550,87 lei
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