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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 140
din 20 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„
alin. 1 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de
Liliana P„limariu Óntr-un litigiu av‚nd ca obiect solu˛ionarea
unui recurs Ómpotriva sentin˛ei prin care s-a respins ca
inadmisibil„ pl‚ngerea formulat„ Ómpotriva unei ordonan˛e
de infirmare a scoaterii de sub urm„rire penal„.
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia apreciaz„, Ón
esen˛„, c„ textul legal criticat Óncalc„ dispozi˛iile
constitu˛ionale ∫i conven˛ionale sus-men˛ionate, Óntruc‚t nu
toate persoanele nemul˛umite pot ataca un act al
procurorului, discriminarea dintre acestea se produce
datorit„ limit„rii solu˛iilor ce pot fi atacate Ón justi˛ie, jocul
solu˛iilor de neÓncepere ∫i reluare a urm„ririi penale nu
asigur„ un proces echitabil solu˛ionat Óntr-un termen
rezonabil, se produce o restr‚ngere a dreptului de a
exercita calea de atac a pl‚ngerii Ón justi˛ie ∫i justi˛ia nu se
Ónf„ptuie∫te prin instan˛ele de judecat„, nemaifiind unic„,
egal„ ∫i impar˛ial„ pentru to˛i. Se mai arat„ c„, neput‚nduse cenzura actele procurorului, care se afl„ Ón subordinea
ministrului justi˛iei, Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti, se
Óncalc„ prevederile art. 1 alin. (4) ∫i (5) din Constitu˛ie.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„
apreciaz„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind
neÓntemeiat„. Œn sus˛inerea acestei opinii, se arat„ c„ textul
contestat este expresia Deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 486 din 2 decembrie 1997 ∫i reglementeaz„ Óntr-o
manier„ unitar„ controlul asupra m„surilor luate ∫i a actelor
efectuate de procuror, finalizate prin solu˛ii de netrimitere Ón
judecat„, asigur‚nd verificarea acestora de c„tre instan˛a
de judecat„. Acest control exercitat prin instan˛ele
judec„tore∫ti, fiind esen˛a accesului liber la justi˛ie, asigur„
toate garan˛iile procesuale. Totodat„, se invoc„, Ón
sus˛inerea opiniei prezentate, jurispruden˛a Ón materie a
Cur˛ii Constitu˛ionale.
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
ridicate.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, se arat„ c„ textul criticat nu cuprinde nicio dispozi˛ie
cu caracter retroactiv, se aplic„ Ón mod egal tuturor
persoanelor aflate Ón ipoteza normei juridice, f„r„ nicio
discriminare, ∫i asigur„ accesul la justi˛ie Ón cauzele Ón care
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 278 1 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Liliana P„limariu Ón
Dosarul nr. 30.056/1/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, personal
∫i asistat de ap„r„tor, lipsind cealalt„ parte, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul autorului excep˛iei solicit„ admiterea
acesteia, ar„t‚nd, Ón esen˛„, c„ solu˛iile procurorului de
reluare a urm„ririi penale nu pot fi atacate Ón fa˛a
instan˛elor de judecat„. Se mai apreciaz„ c„ textul criticat
contravine art. 1 alin. (4) ∫i (5), art. 15 alin. (1), art. 16,
21, 53 ∫i 124 din Constitu˛ie, datorit„ existen˛ei sistemului
discre˛ionar al parchetului, care poate abuza de puterea sa
prin solu˛iile succesive de reluare a urm„ririi penale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
inadmisibil„, Óntruc‚t, Ón realitate, se dore∫te modificarea
textului dedus controlului de constitu˛ionalitate. Œn subsidiar,
apreciaz„ c„ Ón toate cazurile c‚nd procurorul spune
dreptul exist„ o cenzur„ din partea instan˛ei de judecat„,
Óns„ toate celelalte acte ale sale nu sunt supuse acestui
control. Totodat„, se mai sus˛ine c„ o situa˛ie de fapt
particular„, precum cea din spe˛„, nu poate prejudicia cu
nimic asupra constitu˛ionalit„˛ii textului de lege criticat.
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an

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Iuliana Nedelcu
Benke Károly

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 16 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 30.056/1/2005, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie — Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„
cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781
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Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate critic„
reglementarea art. 2781 din Codul de procedur„ penal„,
Óntruc‚t nu asigur„ posibilitatea atac„rii Ón instan˛„ a actelor
procurorului prin care acesta dispune reluarea urm„ririi
penale. Curtea re˛ine c„ prin critica de neconstitu˛ionalitate
se are Ón vedere completarea textului art. 2781 din Codul
de procedur„ penal„, solu˛ia legislativ„ Ón cauz„
nemul˛umindu-l pe autorul excep˛iei din prisma a ceea ce
nu cuprinde. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, aceasta îse pronun˛„ numai asupra
constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la care a fost sesizat„, f„r„
a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.
Œn consecin˛„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„
urmeaz„ s„ fie respins„ ca inadmisibil„, neintr‚nd Ón
competen˛a Cur˛ii Constitu˛ionale modificarea actului supus
controlului s„u Ón sensul dorit de autorul excep˛iei.
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Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„,
astfel cum au fost modificate, dar cu p„strarea solu˛iei
legislative ini˛iale, prin Legea nr. 356/2006, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 677 din
7 august 2006, ∫i au urm„torul cuprins:

Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:

rs
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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.

Totodat„, se consider„ c„ sunt Ónc„lcate ∫i prevederile
art. 6 par. 1 privind dreptul la un proces echitabil din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.

pe

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, sus˛inerile p„r˛ii prezente,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:

a

C U R T E A,

Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 1 alin. (4) ∫i (5)
privind principiul separa˛iei ∫i echilibrului puterilor Ón stat,
respectiv suprema˛ia Constitu˛iei, ale art. 15 alin. (1) privind
universalitatea, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea Ón
drepturi, ale art. 21 alin. (1)—(3) privind accesul liber la
justi˛ie ∫i dreptul la un proces echitabil solu˛ionat Óntr-un
termen rezonabil, ale art. 53 privind restr‚ngerea
exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i, ale art. 124
alin. (1) ∫i (2) privind Ónf„ptuirea justi˛iei ∫i ale art. 126
alin. (1) privind instan˛ele judec„tore∫ti.

ite

Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.

judece cauza Ón prim„ instan˛„. Pl‚ngerea poate fi f„cut„ ∫i
Ómpotriva dispozi˛iei de netrimitere Ón judecat„ cuprinse Ón
rechizitoriu.“

tu

procurorul a emis acte de netrimitere Ón judecat„. Se mai
apreciaz„ c„ p„r˛ile care se pl‚ng Ómpotriva ordonan˛ei sau
rezolu˛iei de netrimitere Ón judecat„ au posibilitatea s„
demonstreze at‚t caracterul incomplet al urm„ririi penale,
c‚t ∫i aprecierea eronat„ a probelor pe care s-a Óntemeiat
solu˛ia emis„ de procuror. Totodat„, se sus˛ine c„ textul
contestat este o concretizare a principiului constitu˛ional al
realiz„rii justi˛iei prin instan˛ele judec„tore∫ti.
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îDup„ respingerea pl‚ngerii f„cute conform art. 275—278
Ómpotriva rezolu˛iei de neÓncepere a urm„ririi penale sau a
ordonan˛ei ori, dup„ caz, a rezolu˛iei de clasare, de scoatere
de sub urm„rire penal„ sau de Óncetare a urm„ririi penale, date
de procuror, persoana v„t„mat„, precum ∫i orice alte persoane
ale c„ror interese legitime sunt v„t„mate pot face pl‚ngere, Ón
termen de 20 de zile de la data comunic„rii de c„tre procuror a
modului de rezolvare, potrivit art. 277 ∫i 278, la judec„torul de
la instan˛a c„reia i-ar reveni, potrivit legii, competen˛a s„

Pentru considerentele expuse mai sus, 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,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„
penal„, excep˛ie ridicat„ de Liliana P„limariu Ón Dosarul nr. 30.056/1/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia
penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din 20 februarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

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

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 179
din 6 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. I punctul 39
cuprins Ón titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i justi˛iei,
precum ∫i unele m„suri adiacente
nr. 2.248D/2006, nr. 2.249D/2006, nr. 2.250D/2006,
nr. 2.251D/2006, nr. 2.252D/2006, nr. 2.253D/2006,
nr. 2.254D/2006, nr. 2.255D/2006, nr. 2.256D/2006,
nr. 2.316D/2006, nr. 2.317D/2006, nr. 2.318D/2006,
nr. 2.319D/2006, nr. 2.393D/2006 ∫i nr. 2.394/2006 au
con˛inut identic, pune Ón discu˛ie, din oficiu, problema
conex„rii cauzelor.
Autorii excep˛iei prezen˛i ∫i reprezentantul Ministerului
Public sunt de acord cu m„sura conex„rii dosarelor.
Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.249D/2006,
nr. 2.250D/2006, nr. 2.251D/2006, nr. 2.252D/2006,
nr. 2.253D/2006, nr. 2.254D/2006, nr. 2.255D/2006,
nr. 2.256D/2006, nr. 2.316D/2006, nr. 2.317D/2006,
nr. 2.318D/2006, nr. 2.319D/2006, nr. 2.393D/2006 ∫i
nr. 2.394/2006 la Dosarul nr. 2.248D/2006, care a fost
primul Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele acord„
cuv‚ntul pe fond.
Autorii excep˛iei prezen˛i solicit„ admiterea acesteia
astfel cum a fost invocat„ Ón fa˛a instan˛ei de judecat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
inadmisibil„, ar„t‚nd c„ autorii excep˛iei invoc„ o problem„
de interpretare ∫i aplicare a legii de c„tre instan˛a de
judecat„, iar nu una de constitu˛ionalitate.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. I punctul 39 cuprins Ón titlul VI al Legii
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i
justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, excep˛ie ridicat„
de Maria Cojocaru Ón Dosarul nr. 1.570/RC/2006 al
Tribunalului Neam˛ — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón dosarele
nr. 2.249D/2006, nr. 2.250D/2006, nr. 2.251D/2006,
nr. 2.252D/2006, nr. 2.253D/2006, nr. 2.254D/2006,
nr. 2.255D/2006, nr. 2.256D/2006, nr. 2.316D/2006,
nr. 2.317D/2006, nr. 2.318D/2006, nr. 2.319D/2006,
nr. 2.393D/2006 ∫i nr. 2.394/2006. Excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ de Vasile Crudu, Emilia
Ciobanu, Ana CÓrj„ ∫i Vasile CÓrj„, Dumitru Ignat, Ana
CÓrj„, Virginia Bobescu ∫i Constantin Dun„roaia, Toader
Ciucanu, Elena Ignat, Petrea T„nase ∫i Ana T„nase, Petru
B„l„nescu, Mihai Valica, Zenovia Cojocaru, Elisabeta Iosub,
Vasile Lupu ∫i, respectiv, Gheorghe Nevoie, prin procurator
Mihaela Nevoie, Ón dosarele nr. 1.439/RC/2006,
nr. 1.449/RC/2006, nr. 1.447/RC/2006, nr. 1.464/RC/2006,
nr. 1.674/RC/2006, nr. 1.753/RC/2006, nr. 1.525/RC/2006,
nr. 1.470/RC/2006, nr. 1.568/RC/2006, nr. 1.459/RC/2006,
nr. 2.038/RC/2006, nr. 1.761/RC/2006, nr. 1.193/RC/2006,
∫i, respectiv, nr. 1.476/RC/2006 ale Tribunalului Neam˛ —
Sec˛ia civil„.
La apelul nominal r„spund autorii excep˛iei Vasile
Crudu, Dumitru Ignat, Virginia Bobescu, Constantin
Dun„roaia, Elena Ignat, Zenovia Cojocaru ∫i Elisabeta
Iosub, personal. Lipsesc celelalte p„r˛i, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent arat„ c„ autoarea excep˛iei Ana
CÓrj„ a depus note scrise prin care solicit„ admiterea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate invocate Ón Dosarul
nr. 2.252D/2006. De asemenea, partea Comisia local„
Borca pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor solicit„ Ón scris admiterea excep˛iei invocate Ón
dosarele nr. 2.250D/2006, nr. 2.252D/2006 ∫i
nr. 2.256D/2006.
Curtea, av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de
neconstitu˛ionalitate care fac obiectul dosarelor
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Irina Loredana Gulie

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 16 octombrie 2006, 30 octombrie
2006 ∫i 27 noiembrie 2006, pronun˛ate Ón dosarele
nr. 1.570/RC/2006, nr. 1.439/RC/2006, nr. 1.449/RC/2006,
nr. 1.447/RC/2006, nr. 1.464/RC/2006, nr. 1.674/RC/2006,
nr. 1.753/RC/2006, nr. 1.525/RC/2006, nr. 1.470/RC/2006,
nr. 1.568/RC/2006, nr. 1.459/RC/2006, nr. 2.038/RC/2006,
nr. 1.761/RC/2006, nr. 1.193/RC/2006 ∫i nr. 1.476/RC/2006,
Tribunalul Neam˛ — Sec˛ia civil„ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. I punctul 39 cuprins Ón titlul VI al Legii
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i
justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Maria Cojocaru, Vasile
Crudu, Emilia Ciobanu, Ana CÓrj„ ∫i Vasile CÓrj„, Dumitru
Ignat, Ana CÓrj„, Virginia Bobescu ∫i Constantin Dun„roaia,
Toader Ciucanu, Elena Ignat, Petrea T„nase ∫i Ana
T„nase, Petru B„l„nescu, Mihai Valica, Zenovia Cojocaru,
Elisabeta Iosub, Vasile Lupu ∫i, respectiv, Gheorghe
Nevoie, prin procurator Mihaela Nevoie, Ón cauze av‚nd ca
obiect judecarea recursului formulat de prefectul jude˛ului
Neam˛ Ómpotriva unor sentin˛e civile pronun˛ate de
Judec„toria Bicaz, prin care s-a dispus reconstituirea
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procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól reprezint„
prevederile art. I punctul 39 cuprins Ón titlul VI din Legea
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i
justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie
2005, potrivit c„rora:
î39. Articolul 36 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
«Art. 36. — Persoanelor fizice c„rora li s-a stabilit dreptul de
proprietate prin Ómpropriet„rire, cu ocazia aplic„rii Legii
nr. 187/1945 pentru Ónf„ptuirea reformei agrare, dar c„rora nu
li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau c„rora
atribuirea le-a fost anulat„ li se vor acorda terenurile respective
Ón limita suprafe˛elor disponibile sau desp„gubiri.»“
Autorii excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea dispozi˛iilor
constitu˛ionale cuprinse Ón art. 15 alin. (2) referitoare la
neretroactivitatea legii, cu excep˛ia legii penale sau
contraven˛ionale mai favorabile, ∫i Ón art. 16 alin. (1)
privind egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor
publice.
Analiz‚nd aceste sus˛ineri, Curtea constat„ c„ autorii
excep˛iei invoc„, Ón fapt, o problem„ de interpretare ∫i
aplicare a legii de c„tre instan˛ele de judecat„, deduc‚nd
din aceast„ interpretare o prezumtiv„ Ónc„lcare a
dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate.
Or, potrivit dispozi˛iilor art. 2 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, î(2) Sunt neconstitu˛ionale prevederile actelor
prev„zute la alin. (1), care Óncalc„ dispozi˛iile sau principiile
Constitu˛iei.“, astfel Ónc‚t o problem„ de interpretare ∫i
aplicare a legii pe fondul cauzei deduse solu˛ion„rii
instan˛ei judec„tore∫ti nu intr„ Ón sfera controlului de
constitu˛ionalitate.
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dreptului de proprietate privat„ asupra unor terenuri cu
vegeta˛ie forestier„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ prevederile art. 36 din Legea nr. 1/2000
instituiau posibilitatea constituirii dreptului de proprietate ∫i
pentru persoanele Óndrept„˛ite la Ómpropriet„rire Ón temeiul
Legii nr. 187/1945 ∫i Ónscrise ca atare Ón tabelele nominale.
Art. I punctul 39 cuprins Ón titlul VI al Legii nr. 247/2005 a
modificat dispozi˛iile art. 36 din Legea nr. 1/2000, Ón sensul
c„ sunt Óndrept„˛ite la reconstituirea dreptului de proprietate
numai acele persoane c„rora li s-a stabilit efectiv dreptul
de proprietate prin Ómpropriet„rire, cu ocazia aplic„rii Legii
nr. 187/1945, dar nu li s-a atribuit efectiv terenul sau
c„rora atribuirea le-a fost anulat„. Autorii excep˛iei sus˛in
c„ textul de lege criticat este neconstitu˛ional, Ón m„sura Ón
care se interpreteaz„ c„ acesta este aplicabil ∫i cererilor
de reconstituire a dreptului de proprietate Ón baza art. 36
din Legea nr. 1/2000, formulate Ónainte de modificarea
acestuia, dar nesolu˛ionate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare
a legii de modificare.
Tribunalul Neam˛ — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece
aceasta vizeaz„ o problem„ de interpretare ∫i aplicare a
legii de c„tre instan˛ele de judecat„, ce nu intr„ Ón sfera
controlului de constitu˛ionalitate.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierile de sesizare au fost comunicate pre∫edin˛ilor
celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i
Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de
vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textele de lege
criticate sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
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examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile

CURTEA

D

es

tin

at

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,
CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. I punctul 39 cuprins Ón titlul VI al
Legii nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, excep˛ie ridicat„
de Maria Cojocaru, Vasile Crudu, Emilia Ciobanu, Ana CÓrj„ ∫i Vasile CÓrj„, Dumitru Ignat, Ana CÓrj„, Virginia Bobescu ∫i
Constantin Dun„roaia, Toader Ciucanu, Elena Ignat, Petrea T„nase ∫i Ana T„nase, Petru B„l„nescu, Mihai Valica,
Zenovia Cojocaru, Elisabeta Iosub, Vasile Lupu ∫i, respectiv, Gheorghe Nevoie, prin procurator Mihaela Nevoie, Ón
dosarele nr. 1.570/RC/2006, nr. 1.439/RC/2006, nr. 1.449/RC/2006, nr. 1.447/RC/2006, nr. 1.464/RC/2006,
nr. 1.674/RC/2006, nr. 1.753/RC/2006, nr. 1.525/RC/2006, nr. 1.470/RC/2006, nr. 1.568/RC/2006, nr. 1.459/RC/2006,
nr. 2.038/RC/2006, nr. 1.761/RC/2006, nr. 1.193/RC/2006, ∫i, respectiv, nr. 1.476/RC/2006 ale Tribunalului Neam˛ —
Sec˛ia civil„.
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,
Irina Loredana Gulie
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Petru Armean
din func˛ia de secretar de stat la Ministerul S„n„t„˛ii Publice
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Petru Armean din func˛ia de
secretar de stat la Ministerul S„n„t„˛ii Publice, Ónregistrat„ sub nr. 5/2022
din 13 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ce

primul-ministru emite prezenta decizie:

el

or
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Petru Armean se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul S„n„t„˛ii Publice.

an

PRIM-MINISTRU

rs
o

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ra
ii
g

ăr

Bucure∫ti, 13 aprilie 2007.
Nr. 87.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
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ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor referitoare
la unele m„suri de protec˛ie cu privire la produsele de origine animal„ importate din China
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 66.230 din 23 martie 2007, Óntocmit de Direc˛ia de igien„ ∫i s„n„tate public„
veterinar„ din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 215/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ ∫i
pentru siguran˛a alimentelor referitoare la unele m„suri de
protec˛ie cu privire la produsele de origine animal„
importate din China, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor

jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei
2002/994/CE referitoare la unele m„suri de protec˛ie cu
privire la produsele de origine animal„ importate din China,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 348 din 21 decembrie 2002, p. 154.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram
Bucure∫ti, 2 aprilie 2007.
Nr. 94.
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ANEX√

NORMA SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
referitoare la unele m„suri de protec˛ie cu privire la produsele de origine animal„ importate din China
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veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor, Ónso˛ite de o
declara˛ie a autorit„˛ii competente chineze Ón care este
men˛ionat faptul c„ fiecare transport a fost supus Ónainte
de expediere unui examen de laborator Ón m„sur„ s„
asigure faptul c„ produsele Ón cauz„ nu reprezint„ pericol
pentru s„n„tatea public„. Acest examen de laborator
trebuie s„ fie efectuat, Ón special, pentru a se detecta
prezen˛a de cloramfenicol ∫i nitrofuran ∫i metaboli˛i ai
acestora. Rezultatele examenelor de laborator trebuie s„ fie
incluse Ón declara˛ie.
Art. 4. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor informeaz„ Comisia European„
asupra m„surilor ce se aplic„ comer˛ului pentru a le alinia
cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor.

el

Art. 1. — Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor se aplic„ pentru toate produsele de
origine animal„ importate din China, destinate consumului
uman sau folosite ca hran„ pentru animale.
Art. 2. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor interzice importurile
produselor men˛ionate la art. 1.
(2) Prin derogare de la alin. (1), este autorizat importul
de produse men˛ionate Ón anexa la prezenta norm„
sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor, Ón
conformitate cu condi˛iile specifice de s„n„tate a animalelor
∫i s„n„tate public„ aplicabile produselor Ón cauz„ ∫i cu
art. 3, Ón cazul produselor men˛ionate la cap. II din anexa
la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.
Art. 3. — Este autorizat importul de loturi de produse
men˛ionate la cap. II din anexa la prezenta norm„ sanitar„
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CAPITOLUL II
Lista produselor de origine animal„ destinate consumului
uman sau folosite ca hran„ pentru animale, autorizate
pentru a fi importate Ón Comunitatea European„, care
trebuie s„ fie Ónso˛ite de declara˛ia la care se face referire
la art. 3 din norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor
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CAPITOLUL I
Lista produselor de origine animal„ destinate consumului
uman sau utiliz„rii ca hran„ pentru animale, autorizate
s„ fie importate Ón Comunitatea European„ f„r„ s„ fie
Ónso˛ite de declara˛ia la care se face referire la art. 3 din
norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

rs
o

an

ANEX√
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

1. Produse ob˛inute din acvacultur„
2. Creve˛i decoji˛i ∫i/sau procesa˛i
3. Raci din specia Procambrus clarkii captura˛i prin
activit„˛i de pescuit Ón ap„ dulce natural„
4. Intestine
5. Carne de iepure
6. Miere
7. L„pti∫or de matc„
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1. Produse din pescuit, except‚nd:
a) produsele ob˛inute din acvacultur„;
b) creve˛i decoji˛i ∫i/sau procesa˛i;
c) raci din specia Procambrus clarkii captura˛i prin
activit„˛i de pescuit Ón ap„ dulce natural„
2. Gelatin„
3. Hran„ pentru animale de companie, a∫a cum este
reglementat Ón Regulamentul Parlamentului European ∫i al
Consiliului nr. 1774/2002/CE

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind modificarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind controlul pestei porcine africane
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 17.083 din 10 aprilie 2007, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„ din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 215/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale

privind controlul pestei porcine africane, publicat Ón

Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 426 ∫i 426 bis

nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

din 17 mai 2006, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
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(iv) rezultatelor anchetei epidemiologice efectuate Ón
conformitate cu art. 8 din prezenta norm„
sanitar„ veterinar„;“.
5. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îb) s„ furnizeze informa˛ii Comisiei Europene ∫i
celorlalte state membre ale Uniunii Europene privind
cazurile confirmate ulterior la porcii s„lbatici Óntr-o zon„
infectat„ cu pest„ porcin„ african„, Ón conformitate cu
art. 16 alin. (3) lit. a) ∫i alin. (4) din prezenta norm„
sanitar„ veterinar„.“
6. La articolul 4, alineatul (2) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Atunci c‚nd exploata˛ia este inspectat„ de un medic
veterinar oficial, trebuie, de asemenea, s„ se efectueze o
verificare a registrului ∫i a m„rcilor de identificare a
porcinei, men˛ionate la art. 4 ∫i 5 din Norma sanitar„
veterinar„ privind identificarea ∫i Ónregistrarea suinelor,
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 238/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 879 din 27 octombrie 2006, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 92/102/CEE.“
7. La articolul 4 alineatul (3), litera e) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îe) niciun sortiment de carne, produse de porc, material
seminal, ovule sau embrioni, furaje pentru animale,
ustensile, materiale ori de∫euri susceptibile de a transmite
pesta porcin„ african„ s„ nu poat„ p„r„si exploata˛ia f„r„
o autorizare provenit„ de la autoritatea sanitar„ veterinar„
competent„; nu pot fi scoase din exploata˛ie carne,
produse de porc, material seminal, ovule sau embrioni
pentru comer˛ intracomunitar;“.
8. La articolul 4 alineatul (4), litera a) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îa) poate aplica m„surile prev„zute la art. 5 alin. (1) din
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„, Ón exploata˛ia
men˛ionat„ la alin. (3). Cu toate acestea, c‚nd consider„
c„ permit condi˛iile, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor poate s„ limiteze
aplicarea acestor m„suri numai la porcinele suspecte de a
fi infectate sau contaminate cu virusul pestei porcine
africane ∫i la partea exploata˛iei Ón care au fost ˛inute
acestea, cu condi˛ia ca aceste porcine s„ fi fost ad„postite,
cazate ∫i hr„nite complet separat de alte porcine din
exploata˛ie; Ón orice caz, atunci c‚nd porcinele sunt ucise,
trebuie s„ se preleve un num„r suficient de probe pentru a
se confirma sau exclude prezen˛a virusului pestei porcine
africane, Ón conformitate cu manualul de diagnostic;“.
9. La articolul 4 alineatul (4), litera b) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îb) poate stabili temporar o zon„ de control Ón jurul
exploata˛iei men˛ionate la alin. (3). Œn exploata˛iile de
porcine din interiorul acestei zone trebuie s„ se aplice
c‚teva sau toate m„surile men˛ionate la alin. (1) sau (3).“
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1. Articolul 4 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Prezentul ordin constituie transpunerea
Directivei Consiliului 2002/60/CE de stabilire a prevederilor
specifice pentru controlul pestei porcine africane ∫i modific„
Directiva 92/119/CEE privitoare la boala Teschen ∫i pesta
porcin„ african„, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 192 din 20 iulie 2002,
p. 27, a∫a cum a fost ultima oar„ modificat„ prin Directiva
Consiliului 2006/104/CE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 363 din 20 decembrie
2006, p. 352—367.“
2. La articolul 5, alineatul (2) se abrog„.
Art. II. — Norma sanitar„ veterinar„ privind controlul
pestei porcine africane, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 99/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 426 ∫i 426 bis din 17 mai 2006,
se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2, litera c) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îc) exploata˛ie — orice cl„dire agricol„ sau de alt„
natur„, situat„ pe teritoriul Rom‚niei ori al unui alt stat
membru al Uniunii Europene, unde sunt ˛inute sau crescute
porcine, permanent ori temporar; aceast„ defini˛ie nu
include abatoare, mijloace de transport ∫i suprafe˛e
Ómprejmuite unde sunt ˛inu˛i ∫i pot fi v‚na˛i porci s„lbatici;
aceste suprafe˛e Ómprejmuite trebuie s„ fie de o m„rime ∫i
o structur„ ce fac inaplicabile m„surile stabilite la art. 5
alin. (1);“.
2. La articolul 2, litera p) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îp) ucidere Ónseamn„ uciderea porcinelor Ón Ón˛elesul
art. 2 lit. f) din Norma sanitar„ veterinar„ privind protec˛ia
animalelor Ón timpul sacrific„rii ∫i uciderii, aprobat„ prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 180/2006, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 721 din
23 august 2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 93/119/CEE.“
3. La articolul 2, litera q) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îq) sacrificare — t„ierea porcinelor Ón Ón˛elesul art. 2
lit. g) din norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 180/2006, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 93/119/CEE.“
4. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îa) s„ notifice boala ∫i s„ furnizeze informa˛ii Comisiei
Europene ∫i celorlalte state membre ale Uniunii Europene,
Ón conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta norm„ sanitar„
veterinar„, asupra:
(i) focarelor de pest„ porcin„ african„ ce sunt
confirmate Ón exploata˛ii;
(ii) cazurilor de pest„ porcin„ african„ ce sunt
confirmate la abator sau Ón mijloacele de
transport;
(iii) cazurilor primare de pest„ porcin„ african„ ce
sunt confirmate la porcii s„lbatici;
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17. La articolul 10 alineatul (3) litera f), punctul (iv) se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(iv) carnea proasp„t„ de la aceste porcine trebuie s„
fie prelucrat„ sau marcat„ cu marca special„ ∫i prelucrat„
separat conform regulilor stabilite Ón Regulamentul
Parlamentului European ∫i al Consiliului Uniunii Europene
nr. 853/2004/CE; acestea trebuie efectuate Óntr-o
Óntreprindere desemnat„ de autoritatea sanitar„ veterinar„
competent„; carnea trebuie s„ fie expediat„ c„tre
Óntreprinderea amintit„, cu condi˛ia ca transportul s„ fie
sigilat Ónainte de plecare ∫i s„ r„m‚n„ sigilat pe toat„
durata transportului.“
18. La articolul 10, alineatul (5) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(5) Cu toate acestea, prin derogare de la prevederile
alin. (1) lit. g) ∫i alin. (2) ∫i (4), perioadele de 40 ∫i 45 de
zile pot fi reduse la 30 de zile dac„, Ón conformitate cu
manualul de diagnostic, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor a aplicat un
program intensiv de testare ∫i prelevare, f„c‚nd posibil„
excluderea prezen˛ei pestei porcine africane Ón exploata˛ia
Ón cauz„.“
19. La articolul 13, alineatul (2) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) La reintroducerea porcinelor trebuie s„ se ˛in„ cont
de tipul de cre∫tere practicat Ón exploata˛ia Ón cauz„,
conform uneia dintre procedurile stabilite la alin. (3), (4),
(5) ∫i (6).“
20. La articolul 15 alineatul (2) litera b), punctul (viii) se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(viii) porcinele, materialul seminal al acestora, embrionii
sau ovulele destinate comer˛ului intracomunitar s„ nu fie
deplasate din zona infectat„;“.
21. La articolul 15 alineatul (2), litera e) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îe) atunci c‚nd astfel de test„ri prezint„ rezultate
negative Ón ceea ce prive∫te pesta porcin„ african„,
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ aplice m„surile stabilite de
prevederile Regulamentului Parlamentului European ∫i al
Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE.“
22. La articolul 16, alineatul (3) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(3) Dac„ aceste amendamente privesc redefinirea zonei
infectate, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ informeze f„r„ Ónt‚rziere
Comisia European„ ∫i celelalte state membre ale Uniunii
Europene despre aceste amendamente.“
23. La articolul 16 alineatul (6) litera g), punctul (ii) se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(ii) inspec˛ia efectuat„ de un medic veterinar oficial ∫i
pe test„ri de laborator, dup„ cum sunt prev„zute Ón
manualul de diagnostic; carcasele tuturor animalelor g„site
pozitive trebuie s„ fie procesate sub supraveghere sanitar„
veterinar„ oficial„; c‚nd astfel de test„ri arat„ rezultate
negative Ón ceea ce prive∫te pesta porcin„ african„,
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ aplice m„surile stabilite de
prevederile Regulamentului Parlamentului European ∫i al
Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE.“
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10. La articolul 4, alineatul (5) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(5) Odat„ adoptate, m„surile prev„zute la alin. (3) nu
trebuie ridicate p‚n„ c‚nd nu a fost exclus„ oficial
prezen˛a pestei porcine africane.“
11. La articolul 9, alineatul (2) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Œn zonele men˛ionate la alin. (1) trebuie s„ fie
aplicate m„surile men˛ionate la art. 10 ∫i 11.“
12. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îa) c‚t mai cur‚nd posibil, efectuarea unui recens„m‚nt
al tuturor exploata˛iilor; dup„ stabilirea zonei de protec˛ie,
aceste exploata˛ii trebuie s„ fie inspectate de un medic
veterinar oficial Ón cel mult 7 zile, pentru a efectua o
examinare clinic„ a porcinelor ∫i pentru a verifica registrul
∫i m„rcile de identificare a porcinelor, men˛ionate la art. 4
∫i 5 din norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 238/2006, ce transpune
Directiva Consiliului 92/102/CEE;“.
13. La articolul 10 alineatul (1) litera g), punctul (iv) se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(iv) Ón situa˛ia Ón care se face uz de prevederea lit. g),
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ informeze imediat Comisia
European„ prin Comitetul Veterinar Permanent.“
14. La articolul 10, partea introductiv„ a alineatului (2)
se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(2) Œn condi˛iile men˛ionate la alin. (3), atunci c‚nd
interdic˛iile prev„zute la alin. (1) sunt men˛inute peste
40 de zile datorit„ apari˛iei focarelor ulterioare de boal„ ∫i,
ca urmare, apar probleme de bun„stare a animalelor sau
de alt„ natur„, legate de cazarea porcinelor, autoritatea
sanitar„ veterinar„ competent„ poate, Ón urma solicit„rii
motivate a proprietarului, s„ autorizeze transportul de
porcine dintr-o exploata˛ie din interiorul zonei de protec˛ie,
pentru a fi transportate direct c„tre:“.
15. La articolul 10 alineatul (3), litera a) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îa) un medic veterinar oficial s„ fi efectuat o examinare
clinic„ a porcinelor din exploata˛ie, Ón special a celor ce
vor fi transportate, incluz‚nd m„surarea temperaturii
corpului, conform procedurilor stabilite de manualul de
diagnostic ∫i verificare a Ónregistr„rii ∫i m„rcii de identificare
a porcinelor, men˛ionat„ la art. 4 ∫i 5 din norma sanitar„
veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 238/2006, ce transpune Directiva Consiliului
92/102/CEE;“.
16. La articolul 10 alineatul (3), litera b) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îb) verific„rile ∫i examin„rile men˛ionate la lit. a) s„ nu
fi prezentat vreo dovad„ de pest„ porcin„ african„ ∫i s„
fie conforme cu norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 238/2006, ce
transpune Directiva Consiliului 92/102/CEE.“
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i) dac„ boala a fost confirmat„ la porci s„lbatici, la
porcinele dintr-o exploata˛ie, abator sau mijloc de transport;
j) localizarea geografic„ unde a fost confirmat focarul
sau cazul de pest„ porcin„ african„;
k) m„surile aplicate pentru controlul bolii.“
28. La anexa nr. 1 la norma sanitar„ veterinar„, punctul 4
se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î4. Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ se asigure c„ informa˛iile
furnizate Ón conformitate cu pct. 1, 2 ∫i 3 cu referire la
orice focar sau caz de pest„ porcin„ african„ dintr-o
exploata˛ie, abator sau mijloc de transport sunt urmate, c‚t
mai cur‚nd posibil, de un raport scris c„tre Comisia
European„ ∫i c„tre celelalte state membre ale Uniunii
Europene; acest raport trebuie s„ includ„ cel pu˛in:
a) data la care porcinele din exploata˛ie, abator sau
mijloc de transport au fost ucise, iar carcasele acestora
prelucrate;
b) rezultatele test„rilor efectuate pe probe prelevate
atunci c‚nd porcinele au fost ucise;
c) num„rul de porcine ucise ∫i prelucrate, num„rul de
porcine ce urmeaz„ s„ fie t„iate la o dat„ ulterioar„,
precum ∫i data-limit„ stabilit„ pentru t„ierea acestora Ón
situa˛ia Ón care a fost aplicat„ derogarea prev„zut„ la
art. 6 alin. (1);
d) toate informa˛iile legate de originea posibil„ a bolii
sau, dac„ aceasta a fost precizat„, de originea real„ a
acesteia;
e) informa˛ii despre sistemul de control stabilit pentru a
asigura implementarea efectiv„ a m„surilor pentru controlul
mi∫c„rilor de animale stabilite la art. 10 ∫i 11;
f) Ón cazul unui focar primar sau al unui caz de pest„
porcin„ african„ Óntr-un abator ori Óntr-un mijloc de
transport, tipul genetic al virusului responsabil pentru focar
sau pentru caz;
g) atunci c‚nd porcinele au fost ucise Ón exploata˛ii de
contact sau Ón exploata˛ii ce con˛in porcine suspectate ca
fiind infectate cu virus de pest„ porcin„ african„, informa˛ii
privind:
(i) data uciderii ∫i num„rul de porcine ucise din
fiecare categorie ∫i Ón fiecare exploata˛ie;
(ii) leg„tura epidemiologic„ dintre focarul sau cazul
de pest„ porcin„ african„ ∫i fiecare exploata˛ie
de contact ori alte motive ce au indus
suspiciunea c„ pesta porcin„ african„ este
prezent„ Ón fiecare exploata˛ie suspectat„;
(iii) rezultatele test„rilor de laborator efectuate pe
probe prelevate de la porcinele din exploata˛ii ∫i
c‚nd astfel de porcine au fost ucise; c‚nd
porcinele din exploata˛iile de contact nu au fost
ucise, trebuie furnizate informa˛ii asupra
motivelor acestei decizii.“
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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24. La articolul 16 alineatul (6), litera i) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îi) programele de supraveghere ∫i m„surile de prevenire
aplicabile exploata˛iilor situate Ón zona definit„ ∫i, dac„ este
necesar, Ón Ómprejurimile acesteia, inclusiv transportul ∫i
mi∫carea animalelor Ón interiorul, din ∫i c„tre aceast„ zon„;
aceste m„suri trebuie s„ includ„ cel pu˛in interdic˛ia
mi∫c„rii din zona infectat„ pentru comer˛ul intracomunitar a
porcinelor, a materialului seminal, a embrionilor sau a
ovulelor acestora ∫i pot include o interdic˛ie temporar„ a
produc˛iei de porcine ∫i a Ónfiin˛„rii de noi exploata˛ii:“.
25. La articolul 16, alineatul (7) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(7) Un raport referitor la situa˛ia epidemiologic„ Ón zona
definit„ ∫i la rezultatele planului de eradicare trebuie
transmis la fiecare 6 luni Comisiei Europene ∫i celorlalte
state membre ale Uniunii Europene, conform procedurii
comunitare.“
26. La articolul 22, alineatul (4) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(4) Cu toate acestea, unele func˛ii ale centrului na˛ional
de control al bolii pot fi delegate centrului local de control
al bolii ce opereaz„ la nivel jude˛ean sau la un alt nivel,
dup„ cum prevede art. 2 alin. (2) lit. p) din Norma sanitar„
veterinar„ privind problemele de s„n„tate a animalelor ce
afecteaz„ comer˛ul intracomunitar cu animale din speciile
bovine ∫i suine, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 61/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2006, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
64/432/CEE, sau la un alt nivel, cu condi˛ia de a nu
compromite obiectivele centrului na˛ional de control al bolii.“
27. La anexa nr. 1 la norma sanitar„ veterinar„, punctul 1
se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î1. Œn termen de 24 de ore de la confirmarea oric„rui
focar primar de boal„, unui caz primar la porci s„lbatici
sau unui caz la un abator ori Ón mijloace de transport,
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ notifice prin intermediul
Sistemului de notificare a bolilor animalelor, stabilit Ón
conformitate cu art. 5 din Norma sanitar„ veterinar„ privind
notificarea bolilor animalelor, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 77/2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ce transpune Directiva Comisiei
82/894/CEE:
a) data expedierii;
b) ora expedierii;
c) numele statului — Rom‚nia;
d) numele bolii;
e) num„rul focarului sau al cazului;
f) data la care a fost suspectat„ pesta porcin„ african„;
g) data confirm„rii;
h) metodele utilizate pentru confirmare;
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HOT√R¬RI ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului de promovare
Ón func˛ii de conducere a grefierilor
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 134 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere art. 45—47 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instan˛elor judec„tore∫ti ∫i al parchetelor de pe l‚ng„ acestea, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t „ r „ ∫ t e:

ce

integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art.1. — Se aprob„ Regulamentul privind organizarea ∫i
desf„∫urarea concursului de promovare Ón func˛ii de
conducere a grefierilor, cuprins Ón anexa care face parte
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Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor Anton Pandrea
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Bucure∫ti, la 29 martie 2007.
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REGULAMENT
privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului de promovare Ón func˛ii de conducere a grefierilor
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CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

Art. 1. — Promovarea Ón func˛ii de conducere de primgrefier, grefier ∫ef, grefier ∫ef sec˛ie sau de grefier
informatician-∫ef se face prin concurs de verificare a
preg„tirii profesionale ∫i a aptitudinilor manageriale ale
candida˛ilor.
Art. 2. — Concursul de promovare Ón func˛iile prev„zute
la art. (1) se organizeaz„ anual sau ori de c‚te ori este
nevoie la nivelul Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
Direc˛iei Na˛ionale Anticorup˛ie, cur˛ilor de apel ∫i
parchetelor de pe l‚ng„ cur˛ile de apel, potrivit dispozi˛iilor
art. 45—47 din Legea nr. 567/2004 privind statutul
personalului auxiliar de specialitate al instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i al parchetelor de pe l‚ng„ acestea, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare ∫i ale prezentului
regulament.
Art. 3. — Concursul const„ Ón sus˛inerea urm„toarelor
probe:
a) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea
atribu˛iilor manageriale specifice func˛iei pentru care
candideaz„;
b) testare scris„ privind verificarea preg„tirii profesionale.
Art. 4. — Data concursului pentru promovarea Ón func˛ii
de conducere a grefierilor se anun˛„ cu 30 de zile Ónainte,
prin afi∫are la sediul instan˛elor sau parchetelor care
organizeaz„ concursul ∫i publicarea anun˛ului pe pagina de
internet a acestora.
Art. 5. — Tematica pentru concurs se stabile∫te anual,
de colegiul de conducere al instan˛ei sau parchetului care
organizeaz„ concursul ∫i cuprinde subiecte din legisla˛ia
care reglementeaz„ statutul personalului auxiliar de

specialitate, regulamentele de ordine interioar„ ale
instan˛elor ∫i parchetelor de pe l‚ng„ acestea, precum ∫i
no˛iuni generale de procedur„ penal„ ∫i/sau de procedur„
civil„.
Art. 6. — (1) Œn cazul concursului pentru promovare Ón
func˛ia de grefier informatician-∫ef, tematica pentru concurs
va cuprinde subiecte prin care s„ se asigure verificarea
cuno∫tin˛elor Ón domeniul informatic.
(2) Tematica pentru concursul organizat de cur˛ile de
apel ∫i parchetele de pe l‚ng„ acestea va fi stabilit„ cu
sprijinul Direc˛iei de exploatare a tehnologiei informa˛iei din
cadrul Ministerului Justi˛iei, respectiv al compartimentului
informatic din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
(3) Pentru numirea Ón func˛ia de informatician-∫ef Ón
cadrul Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Parchetului de pe
l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i Direc˛iei
Na˛ionale Anticorup˛ie tematica va fi stabilit„ cu sprijinul
unor speciali∫ti Ón domeniul informatic, desemna˛i de
pre∫edintele instan˛ei sau conduc„torul parchetului.
CAPITOLUL II
Condi˛ii pentru Ónscrierea la concurs
Art. 7. — Poate participa la concursul pentru
promovarea Ón func˛ii de conducere a grefierilor ∫i grefierilor
informaticieni persoana care Óndepline∫te urm„toarele
condi˛ii:
a) are o vechime de cel pu˛in 3 ani Ón func˛ia de
grefier, respectiv de grefier informatician; Ón cazul grefierilor
cu studii superioare juridice este necesar„ o vechime de
minimum 6 luni Ón func˛ia de grefier;
b) are o activitate profesional„ deosebit„, evaluat„ cu
calificativul îfoarte bine“ Ón ultimii 3 ani, respectiv 6 luni;
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c) nu a fost sanc˛ionat„ disciplinar dup„ acordarea
ultimului calificativ.
Art. 8. — Œndeplinirea condi˛iilor prev„zute la art. 7 se
constat„ prin raport Óntocmit de pre∫edintele instan˛ei ori de
conduc„torul parchetului unde candidatul Ó∫i desf„∫oar„
activitatea.
Art. 9. — (1) Candidaturile se depun la instan˛ele sau,
dup„ caz, la parchetele care organizeaz„ concursul cu cel
pu˛in 15 zile Ónainte de data concursului, Ónso˛ite de
raportul prev„zut la art. 8, precum ∫i orice alte acte pe
care candidatul le consider„ ca fiind relevante.
(2) Proiectul referitor la exercitarea atribu˛iilor
manageriale specifice func˛iei pentru care candideaz„ se
depune la instan˛a sau parchetul care organizeaz„
concursul, cu cel pu˛in 7 zile Ónainte de data desf„∫ur„rii
concursului, at‚t pe suport h‚rtie, c‚t ∫i Ón format
electronic.
CAPITOLUL III
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Art. 10. — (1) Colegiul de conducere al instan˛ei sau
parchetului care organizeaz„ concursul nume∫te comisia de
organizare, alc„tuit„ din pre∫edinte ∫i 2 membri, judec„tori
sau, dup„ caz, procurori. Œn m„sura Ón care este posibil Ón
comisiile de organizare vor fi numi˛i ∫i formatori ai ™colii
Na˛ionale de Grefieri.
(2) Œn cazul concursului pentru numirea Ón func˛ie a
grefierului informatician-∫ef organizat de cur˛ile de apel ∫i
parchetele de pe l‚ng„ acestea, unul din cei doi membri ai
comisiei va fi un specialist Ón informatic„ din cadrul
Direc˛iei de exploatare a tehnologiei informa˛iei din
Ministerul Justi˛iei, respectiv al compartimentului informatic
din Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, desemnat prin ordin al ministrului justi˛iei sau, dup„
caz, al procurorului general al Parchetului de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
(3) Pentru numirea Ón func˛ia de grefier informatician-∫ef
Ón cadrul Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Parchetului de
pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i Direc˛iei
Na˛ionale Anticorup˛ie, unul din cei doi membri ai comisiei
va fi un specialist Ón domeniul informatic, propus de
pre∫edintele instan˛ei sau conduc„torul parchetului.
Art. 11. — Comisia de organizare are, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii:
1. centralizeaz„ cererile de Ónscriere la concurs,
Óntocme∫te listele de Ónscriere, verific„ Óndeplinirea de c„tre
candida˛i a condi˛iilor legale de participare la concurs,
Óntocme∫te ∫i afi∫eaz„ lista candida˛ilor care Óndeplinesc ∫i
a celor care nu Óndeplinesc condi˛iile legale de participare
la concurs;
2. controleaz„ ∫i Óndrum„ ac˛iunile privind organizarea ∫i
desf„∫urarea concursului;
3. prime∫te de la comisia de examinare lucr„rile scrise,
borderourile individuale de notare, borderoul centralizator ∫i
procesele-verbale cuprinz‚nd notele acordate de aceast„
comisie at‚t la proba scris„ c‚t ∫i la sus˛inerea proiectului;
4. calculeaz„ mediile generale ∫i Óntocme∫te listele
finale;
5. ia m„suri pentru afi∫area la sediile instan˛elor ∫i
parchetelor organizatoare, precum ∫i pentru publicarea pe
paginile de internet ale acestora a listelor cu rezultatele
concursului.
Art. 12. — (1) Intrarea candida˛ilor Ón s„lile de concurs,
pentru proba scris„, se face pe baza listelor Óntocmite
pentru fiecare sal„ ∫i a actului de identitate.
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(2) Candida˛ii care nu se afl„ Ón sal„ Ón momentul
deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai
sus˛ine proba scris„.
(3) Œnainte de comunicarea subiectelor, candida˛ii Ónscriu
numele ∫i prenumele pe col˛ul foii ce urmeaz„ s„ fie lipit
la predarea lucr„rii, dup„ care se aplic„ ∫tampila instan˛ei
sau a parchetului care organizeaz„ concursul.
(4) Plicul cu subiectele de concurs este desf„cut de un
candidat care semneaz„ ∫i procesul-verbal Óncheiat Ón ziua
sus˛inerii probei scrise.
(5) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probei scrise, Ón s„lile
de concurs au acces numai membrii comisiei de organizare
∫i persoanele care supravegheaz„ desf„∫urarea
concursului.
(6) Œn vederea elabor„rii lucr„rii scrise, candida˛ii
primesc coli de h‚rtie av‚nd ∫tampila instan˛ei sau a
parchetului. Redactarea lucr„rilor se va face numai cu
cerneal„ sau cu past„ de culoare albastr„.
(7) La expirarea timpului prev„zut pentru sus˛inerea
probei scrise, candida˛ii predau lucrarea, sub semn„tur„,
comisiei de organizare a concursului.
(8) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probei scrise este
interzis„ p„r„sirea s„lii de concurs de c„tre candida˛i. Œn
cazuri excep˛ionale, p„r„sirea temporar„ a s„lii de concurs
se face numai cu Ónso˛itor.
(9) Orice fraud„ dovedit„ se sanc˛ioneaz„ cu eliminarea
din concurs. Œn aceste cazuri se Óntocme∫te un procesverbal cu privire la constat„rile f„cute ∫i la m„surile luate,
iar lucrarea se anuleaz„ cu men˛iunea îfraud„“. Procesulverbal se comunic„ pre∫edintelui comisiei de organizare a
concursului.
Art. 13. — (1) Corectarea lucr„rilor scrise se efectueaz„
de o comisie de examinare constituit„ potrivit dispozi˛iilor
art. 10, care se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(2) Membrii comisiei de organizare a concursului nu pot
fi membri ai comisiei de examinare.
Art. 14. — (1) Proba scris„ se noteaz„ cu note de la
1 la 10. Nota 1 se acord„ Ón situa˛ia Ón care punctajul
ob˛inut este mai mic sau egal cu aceast„ not„.
(2) Pe timpul corect„rii, col˛ul lucr„rii nu se desigileaz„.
Notele acordate se Ónscriu Ón borderou sub semn„tura
celor care le-au acordat ∫i apoi pe lucrare. Nota final„ a
probei scrise o reprezint„ media aritmetic„ a notelor
ob˛inute la fiecare subiect.
(3) Lucr„rile corectate se predau comisiei de organizare
a concursului Ón vederea alc„tuirii listei de clasificare a
candida˛ilor la proba scris„.
Art. 15. — (1) Rezultatele probei scrise se afi∫eaz„ la
sediul instan˛ei sau al parchetului care a organizat
concursul, ∫i se public„ pe paginile de internet ale
acestora.
(2) Œn termen de 48 de ore de la data afi∫„rii
rezultatelor, candida˛ii nemul˛umi˛i pot formula contesta˛ie
cu privire la nota ob˛inut„ la proba scris„.
(3) Contesta˛iile se depun la sediul instan˛ei sau al
parchetului care a organizat concursul ∫i se solu˛ioneaz„
de o comisie de contesta˛ii desemnat„ de colegiul de
conducere al instan˛ei sau parchetului care a organizat
concursul. Dispozi˛iile art. 10 ∫i 13 privind componen˛a,
num„rul membrilor comisiei ∫i incompatibilitatea acestora se
aplic„ Ón mod corespunz„tor. Nota ob˛inut„ la contesta˛ie
nu poate fi mai mic„ dec‚t nota contestat„.
(4) Rezultatele contesta˛iilor se afi∫eaz„ la sediul
instan˛ei sau al parchetului care a organizat concursul ∫i
se public„ pe paginile de internet ale acestora.
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Art. 17. — (1) Œn termen de 48 de ore de la afi∫area
rezultatelor la sus˛inerea proiectului, comisia de organizare
a concursului stabile∫te media final„ ob˛inut„ de candida˛i,
care este media aritmetic„ a notelor ob˛inute la cele dou„
probe ∫i Óntocme∫te tabelul de clasificare a candida˛ilor, pe
care Ól afi∫eaz„ la sediul instan˛elor ∫i parchetelor
organizatoare ∫i Ól transmite spre publicare pe paginile de
internet ale acestora.
(2) Sunt declara˛i admi∫i, Ón limita posturilor scoase la
concurs, candida˛ii care au ob˛inut cel pu˛in media 7, f„r„
ca la vreuna dintre probe s„ fi ob˛inut o not„ mai mic„ de 5.
(3) La medii egale vor fi declara˛i admi∫i candida˛ii care
au ob˛inut nota mai mare la proba scris„.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale
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Art. 18. — Candida˛ii declara˛i admi∫i la concursul de
promovare sunt numi˛i Ón func˛iile de conducere pentru
care au candidat, Ón condi˛iile legii, prin decizie a
pre∫edintelui Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, a
procurorului general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, a procurorului ∫ef al Direc˛iei
Na˛ionale Anticorup˛ie, a pre∫edintelui cur˛ii de apel sau,
dup„ caz, a procurorului general al parchetului de pe l‚ng„
curtea de apel.
Art. 19— Lucr„rile scrise ∫i rezultatele concursului se
anexeaz„ la dosarele personale ale candida˛ilor declara˛i
admi∫i.
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Art. 16 - (1) Candida˛ii sus˛in oral, Ón fa˛a comisiei de
examinare, proiectul referitor la exercitarea atribu˛iilor
manageriale specifice func˛iei pentru care candideaz„.
(2) Œn aprecierea sus˛inerii proiectului vor fi avute Ón
vedere, Ón principal, urm„toarele criterii:
a) capacitatea de organizare, capacitatea rapid„ de
decizie, autoperfec˛ionarea, capacitatea de analiz„, sintez„,
previziune, strategie ∫i planificare pe termen scurt, mediu
∫i lung, ini˛iativa ∫i capacitatea de adaptare rapid„;
b) Óndeplinirea atribu˛iilor prev„zute de lege ∫i
regulamente, cunoa∫terea acestora ∫i capacitatea de a le
pune Ón practic„;
c) comportamentul ∫i comunicarea cu judec„torii,
procurorii, personalul auxiliar, justi˛iabilii, persoanele
implicate Ón actul de justi˛ie, alte institu˛ii, mass-media,
asigurarea accesului la informa˛iile de interes public din
cadrul instan˛ei ∫i transparen˛a actului de conducere;
d) folosirea adecvat„ a resurselor umane ∫i materiale,
evaluarea necesit„˛ilor, gestionarea situa˛iilor de criz„,
raportul resurse investite — rezultate ob˛inute, gestionarea
informa˛iilor, organizarea preg„tirii ∫i perfec˛ion„rii
profesionale ∫i repartizarea sarcinilor personalului auxiliar
de specialitate din subordine.
(3) Nota final„ la sus˛inerea proiectului reprezint„ media
aritmetic„ a notelor acordate de fiecare membru al comisiei
de examinare.
(4) Rezultatele sus˛inerii proiectului se public„ pe
paginile de internet ale instan˛elor sau ale parchetelor care
au organizat concursul, ∫i se afi∫eaz„ la sediile acestora.
(5) Rezultatele sus˛inerii proiectului sunt definitive ∫i nu
pot fi contestate.
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HOT√R¬RE
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului
pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instan˛elor judec„tore∫ti
∫i al parchetelor de pe l‚ng„ acestea
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 134 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere art. 8 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i al parchetelor de pe l‚ng„ acestea, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind organizarea
∫i desf„∫urarea concursului pentru ocuparea posturilor
vacante de grefieri informaticieni din cadrul instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i al parchetelor de pe l‚ng„ acestea, cuprins
Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 92/2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 266
din 31 martie 2005, se abrog„.
Art. 3. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor Anton Pandrea
Bucure∫ti, 29 martie 2007.
Nr. 184.
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ANEX√

REGULAMENT
privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni
din cadrul instan˛elor judec„tore∫ti ∫i al parchetelor de pe l‚ng„ acestea
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Art. 1. — (1) Ocuparea posturilor vacante de grefieri
informaticieni din cadrul instan˛elor judec„tore∫ti ∫i al
parchetelor de pe l‚ng„ acestea se face prin concurs,
organizat de fiecare curte de apel sau fiecare parchet de
pe l‚ng„ curtea de apel ori, dup„ caz, de Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie sau Direc˛ia Na˛ional„ Anticorup˛ie.
(2) Cur˛ile de apel ∫i parchetele de pe l‚ng„ acestea
organizeaz„ concursul pentru ocuparea posturilor vacante
de grefieri informaticieni din circumscrip˛iile lor, cu sprijinul
Direc˛iei de exploatare a tehnologiei informa˛iei din cadrul
Ministerului Justi˛iei sau, dup„ caz, al compartimentului
informatic din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
(3) Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Parchetul de pe
l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i Direc˛ia
Na˛ional„ Anticorup˛ie organizeaz„ concursul pentru
ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni, cu
sprijinul compartimentului informatic din cadrul acestora.
Art. 2. — (1) La concursul pentru ocuparea posturilor
vacante de grefieri informaticieni se poate Ónscrie persoana
care Óndepline∫te urm„toarele condi˛ii:
a) are cet„˛enia rom‚n„, domiciliul Ón Rom‚nia ∫i
capacitate deplin„ de exerci˛iu;
b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal ∫i se
bucur„ de o bun„ reputa˛ie;
c) cunoa∫te limba rom‚n„;
d) este apt„, din punct de vedere medical, pentru
exercitarea func˛iei;
e) are studii superioare de specialitate Ón domeniul
informatic, automatic, cibernetic, matematic, electronic sau
electrotehnic.
(2) Condi˛ia prev„zut„ la alin. (1) lit. e) se consider„
Óndeplinit„ ∫i de c„tre absolven˛ii de studii superioare Ón
domeniul tehnic sau economic care au urmat Ón timpul
studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de
informatic„, cu avizul Direc˛iei de exploatare a tehnologiei
informa˛iei din cadrul Ministerului Justi˛iei sau al
compartimentului informatic din cadrul Œnaltei Cur˛i de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie ori al Direc˛iei Na˛ionale Anticorup˛ie,
dup„ caz.
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scoase la concurs se afi∫eaz„ la sediul instan˛ei sau al
parchetului care organizeaz„ concursul ∫i se aduc la
cuno∫tin˛„ public„ printr-un comunicat de pres„ cu cel pu˛in
45 de zile Ónainte de data stabilit„ pentru concurs.
(2) Œn cazul concursului organizat de Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, de Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i de Direc˛ia Na˛ional„ Anticorup˛ie,
informa˛iile prev„zute la alin. (1) se public„ ∫i pe pagina
de internet a acestora, iar Ón cazul concursului organizat de
cur˛ile de apel ori de parchetele de pe l‚ng„ cur˛ile de
apel, informa˛iile se public„ at‚t pe paginile de internet ale
acestora, c‚t ∫i pe pagina de internet a Ministerului Justi˛iei
sau, dup„ caz, a Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i se afi∫eaz„ la sediul tribunalelor ori al
parchetelor de pe l‚ng„ tribunale, care au scos la concurs
posturi vacante.
Art. 4. — (1) Cererile de Ónscriere la concurs se depun
cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de data acestuia la sediul
instan˛ei sau, dup„ caz, al parchetului care organizeaz„
concursul.
(2) Œn cazul concursurilor organizate de cur˛ile de apel
sau de parchetele de pe l‚ng„ acestea, cererile se pot
depune ∫i la tribunalele ori, dup„ caz, la parchetele de pe
l‚ng„ acestea care au scos la concurs posturi vacante.
(3) Cererile depuse potrivit alin. (2) se transmit de c„tre
pre∫edintele tribunalului sau prim-procurorul parchetului de
pe l‚ng„ tribunal la curtea de apel ori la parchetul de pe
l‚ng„ curtea de apel care organizeaz„ concursul.
(4) La cererea de Ónscriere se anexeaz„ urm„toarele
acte: copii de pe certificatul de na∫tere ∫i, dup„ caz,
certificatul de c„s„torie, copii de pe actul de identitate ∫i
diploma de licen˛„, certificatul de cazier judiciar ∫i
certificatul de cazier fiscal. Œn cazul prev„zut la art. 2
alin. (2), candida˛ii anexeaz„ la cererea de Ónscriere ∫i acte
doveditoare din care s„ rezulte c„ au urmat Ón timpul
studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de
informatic„.
Art. 5. — (1) Verificarea Óndeplinirii condi˛iilor prev„zute
la art. 2 se efectueaz„ de comisia de organizare a
concursului din cadrul instan˛ei sau parchetului care
organizeaz„ concursul, pe baza dosarelor candida˛ilor.
(2) Comisia de organizare a concursului are urm„toarea
componen˛„:
a) un judec„tor sau, dup„ caz, un procuror;
b) un reprezentant al compartimentului de resurse
umane;
c) un reprezentant al compartimentului informatic.
(3) Componen˛a nominal„ a comisiei de organizare a
concursului se stabile∫te de colegiul de conducere, la
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CAPITOLUL I

CAPITOLUL II
Organizarea ∫i desf„∫urarea concursului
Art. 3. — (1) Data, locul, modul de desf„∫urare a
concursului, tematica, bibliografia ∫i lista posturilor vacante
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iar lucrarea se anuleaz„ cu men˛iunea îfraud„“. Procesulverbal se comunic„ pre∫edintelui instan˛ei sau
conduc„torului parchetului care organizeaz„ concursul,
dup„ caz.
Art. 9. — (1) Corectarea lucr„rilor scrise ∫i evaluarea
probei practice se efectueaz„ de o comisie de examinare
constituit„ din speciali∫ti Ón domeniul informatic, desemnat„
de colegiul de conducere, la propunerea pre∫edintelui
instan˛ei sau conduc„torului parchetului care organizeaz„
concursul.
(2) Œn cazul concursurilor organizate de cur˛ile de apel
∫i parchetele de pe l‚ng„ acestea, un membru al comisiei
prev„zute la alin. (1) poate fi desemnat de conducerea
Direc˛iei de exploatare a tehnologiei informa˛iei din cadrul
Ministerului Justi˛iei sau, dup„ caz, de conducerea
compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe
l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
(3) Num„rul membrilor comisiei prev„zute la alin. (1) se
stabile∫te Ón func˛ie de num„rul candida˛ilor.
Art. 10. — Probele de concurs se noteaz„ de la 1 la
10. Nota 1 se acord„ Ón situa˛ia Ón care punctajul ob˛inut
este mai mic sau egal cu aceast„ not„.
Art. 11. — (1) La finalizarea fiec„rei probe se
Óntocme∫te c‚te un proces-verbal.
(2) La finalizarea concursului se Óntocme∫te un procesverbal care s„ con˛in„ modul de desf„∫urare a concursului
∫i rezultatele ob˛inute de candida˛i, semnat de membrii
comisiei de organizare a concursului ∫i ai comisiei
prev„zute la art. 9.
(3) Promovarea probelor se face ca urmare a ob˛inerii
notei minime 5 pentru fiecare prob„, iar promovarea
concursului, ca urmare a ob˛inerii notei finale minime 7.
Ponderea fiec„rei probe de concurs Ón nota final„ este de
50%.
Art. 12. — (1) Rezultatele concursului se afi∫eaz„ la
sediul instan˛ei sau al parchetului care a organizat
concursul ∫i se public„ pe paginile de internet ale
acestora.
(2) Œn termen de 48 de ore de la data afi∫„rii
rezultatelor, candida˛ii nemul˛umi˛i pot formula contesta˛ie
cu privire la nota ob˛inut„ la proba scris„.
(3) Contesta˛iile se depun la sediul instan˛ei sau al
parchetului care a organizat concursul ∫i se solu˛ioneaz„
de o comisie de contesta˛ii desemnat„ de colegiul de
conducere al instan˛ei sau parchetului care a organizat
concursul. Dispozi˛iile art. 9 privind componen˛a ∫i num„rul
membrilor comisiei se aplic„ Ón mod corespunz„tor. Nota
ob˛inut„ la contesta˛ie nu poate fi mai mic„ dec‚t nota
contestat„.
(4) Rezultatele contesta˛iilor se afi∫eaz„ la sediul
instan˛ei sau al parchetului care a organizat concursul ∫i
se public„ pe paginile de internet ale acestora.
Art. 13. — Œn cazul concursurilor organizate de cur˛ile
de apel ∫i de parchetele de pe l‚ng„ acestea, candida˛ii
declara˛i admi∫i opteaz„, Ón ordinea descresc„toare a
mediilor finale ob˛inute, pentru posturile scoase la concurs
din circumscrip˛ia cur˛ii de apel sau a parchetului de pe
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propunerea pre∫edintelui instan˛ei sau a conduc„torului
parchetului care organizeaz„ concursul.
Art. 6. — (1) Subiectele ∫i baremul de corectare se
elaboreaz„ de comisia de organizare a concursului cu
sprijinul reprezentan˛ilor Direc˛iei de exploatare a
tehnologiei informa˛iei din Ministerul Justi˛iei sau ai
compartimentului informatic din Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, desemna˛i prin ordin al
ministrului justi˛iei ori al procurorului general al Parchetului
de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, pentru
concursurile organizate de cur˛ile de apel sau, dup„ caz,
de parchetele de pe l‚ng„ acestea.
(2) Œn cazul concursului organizat de Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, de Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie sau de Direc˛ia Na˛ional„
Anticorup˛ie, comisia de organizare a concursului
elaboreaz„ subiectele ∫i baremul de corectare cu sprijinul
reprezentan˛ilor compartimentului informatic din cadrul
acestora sau de al˛i speciali∫ti Ón domeniul informatic,
desemna˛i de pre∫edintele instan˛ei sau conduc„torul
parchetului.
Art. 7. — (1) Examinarea candida˛ilor se face prin
sus˛inerea unei probe scrise de verificare a cuno∫tin˛elor
teoretice Ón domeniul informatic ∫i a unei probe practice.
(2) Proba practic„ se sus˛ine, de regul„, Ón cel mult
5 zile lucr„toare de la data sus˛inerii probei scrise.
Art. 8. — (1) Intrarea candida˛ilor Ón s„lile de concurs,
pentru proba scris„, se face pe baza listelor Óntocmite
pentru fiecare sal„ ∫i a actului de identitate.
(2) Candida˛ii care nu se afl„ Ón sal„ Ón momentul
deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai
sus˛ine proba scris„.
(3) Œnainte de comunicarea subiectelor, candida˛ii Ónscriu
numele ∫i prenumele pe col˛ul foii ce urmeaz„ s„ fie lipit
la predarea lucr„rii, dup„ care se aplic„ ∫tampila instan˛ei
sau a parchetului.
(4) Plicul cu subiectele de concurs este desf„cut de un
candidat care semneaz„ ∫i procesul-verbal Óncheiat Ón ziua
sus˛inerii probei scrise.
(5) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probei scrise, Ón s„lile
de concurs au acces numai membrii comisiei de organizare
∫i persoanele care supravegheaz„ desf„∫urarea
concursului.
(6) Œn vederea elabor„rii lucr„rii scrise, candida˛ii
primesc coli de h‚rtie av‚nd ∫tampila instan˛ei sau a
parchetului. Redactarea lucr„rilor se va face numai cu
cerneal„ sau cu past„ de culoare albastr„.
(7) La expirarea timpului prev„zut pentru sus˛inerea
probei scrise, candida˛ii predau lucrarea, sub semn„tur„,
comisiei de organizare a concursului.
(8) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probei scrise este
interzis„ p„r„sirea s„lii de concurs de c„tre candida˛i. Œn
cazuri excep˛ionale, p„r„sirea temporar„ a s„lii de concurs
se face numai cu Ónso˛itor.
(9) Orice fraud„ dovedit„ se sanc˛ioneaz„ cu eliminarea
din concurs. Œn aceste cazuri se Óntocme∫te un procesverbal cu privire la constat„rile f„cute ∫i la m„surile luate,

15

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

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 253/16.IV.2007
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale
Art. 15. — Lucr„rile scrise ∫i rezultatele concursului se
anexeaz„ la dosarele personale ale candida˛ilor declara˛i
admi∫i.
Art. 16. — Dosarele ∫i procesele-verbale, precum ∫i alte
lucr„ri privind concursul se arhiveaz„ ∫i se p„streaz„
potrivit nomenclatoarelor arhivistice.
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l‚ng„ curtea de apel. La medii egale au prioritate cei care
au ob˛inut nota cea mai mare la proba practic„ ∫i, Ón
subsidiar, vechimea Ón specialitate.
Art. 14. — Candida˛ii declara˛i admi∫i sunt numi˛i, Ón
condi˛iile legii, pe baza mediei finale ob˛inute, prin decizie
a pre∫edintelui Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, a
procurorului general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, a procurorului ∫ef al Direc˛iei
Na˛ionale Anticorup˛ie, a pre∫edintelui cur˛ii de apel sau,
dup„ caz, a procurorului general al parchetului de pe l‚ng„
curtea de apel.
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