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D E C I Z I A Nr. 151
din 22 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 21 alin. (1) ∫i (2)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor bunuri preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 3 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 26.419/1/2005 (num„r vechi 9.956/2005), Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia civil„ ∫i de proprietate
intelectual„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) ∫i (2)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989. Excep˛ia a fost ridicat„ de Paule Nicole
Fianu ∫i Elene Jeanine Dobriceanu Óntr-o cauz„ av‚nd ca
obiect contesta˛ia formulat„ Ómpotriva deciziei de respingere
a notific„rii pentru restituirea Ón natur„ a unor imobileconstruc˛ii.
Œn motivarea excep˛iei autorii acesteia sus˛in c„ textul
de lege criticat este neconstitu˛ional Ón m„sura Ón care
exclude din no˛iunea de îunitate de˛in„toare“ acea societate
comercial„ la care statul, o autoritate public„, organiza˛ie
cooperatist„ sau orice persoan„ juridic„ de drept public, fie
nu mai este ac˛ionar sau asociat, fie este ac˛ionar sau
asociat minoritar, cu o valoare a ac˛iunilor sau p„r˛ilor
sociale mai mic„ dec‚t valoarea imobilului preluat f„r„ titlu
valabil, a c„rui restituire se cere. Se mai arat„ c„, Ón acest
mod, a fost restr‚ns„ posibilitatea persoanelor Óndrept„˛ite
de a ob˛ine restituirea Ón natur„ a unui imobil preluat f„r„
titlu valabil ∫i care se afl„ Ón patrimoniul unei societ„˛i
comerciale privatizate.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia civil„ ∫i de
proprietate intelectual„ apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textele de lege
criticate sunt constitu˛ionale, invoc‚nd Ón acest sens
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

a

C U R T E A,

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 reprezint„
prevederile art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod
abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 798 din 2 septembrie 2005, potrivit c„rora: î(1) Imobilele —
terenuri ∫i construc˛ii — preluate Ón mod abuziv, indiferent de
destina˛ie, care sunt de˛inute la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei legi de o regie autonom„, o societate sau companie
na˛ional„, o societate comercial„ la care statul sau o autoritate
a administra˛iei publice centrale sau locale este ac˛ionar ori
asociat majoritar, de o organiza˛ie cooperatist„ sau de orice
alt„ persoan„ juridic„ de drept public, vor fi restituite persoanei
Óndrept„˛ite, Ón natur„, prin decizie sau, dup„ caz, prin
dispozi˛ie motivat„ a organelor de conducere ale unit„˛ii
de˛in„toare.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile ∫i Ón cazul Ón care
statul sau o autoritate public„ central„ sau local„ ori o
organiza˛ie cooperatist„ este ac˛ionar sau asociat minoritar al
unit„˛ii care de˛ine imobilul, dac„ valoarea ac˛iunilor sau p„r˛ilor
sociale de˛inute este mai mare sau egal„ cu valoarea
corespunz„toare a imobilului a c„rui restituire Ón natur„ este
cerut„.“
Œn opinia autorilor excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
prevederile legale criticate contravin dispozi˛iilor art. 44
alin. (1) teza Ónt‚i privind garantarea dreptului de
proprietate ∫i a crean˛elor asupra statului.
Analiz‚nd aceste sus˛ineri, Curtea constat„ urm„toarele:
Prevederile art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 10/2001
instituie, pe de o parte, obligativitatea de a restitui numai
Ón natur„ imobilele respective, iar pe de alt„ parte,
condi˛ioneaz„ restituirea Ón natur„ de Ómprejurarea ca statul
s„ fie ac˛ionar sau asociat majoritar al unit„˛ii ce de˛ine
imobilul a c„rui restituire se cere sau cel pu˛in valoarea
ac˛iunilor sau p„r˛ilor sociale de˛inute s„ fie mai mare sau
egal„ cu valoarea corespunz„toare a imobilului, Ón cazul
c‚nd este asociat sau ac˛ionar minoritar.
A∫adar, numai Ón aceast„ ipotez„ legea impune
obligativitatea restituirii Ón natur„, iar Ón caz contrar,
respectiv c‚nd valoarea ac˛iunilor sau p„r˛ilor sociale este
mai mic„ dec‚t valoarea bunului solicitat a fi restituit Ón
natur„, m„surile reparatorii se vor stabili prin echivalent.
Œn acest sens ∫i Ón acord cu caracterul reparator al Legii
nr. 10/2001, dispozi˛iile art. 26 alin. (1) din acest act
normativ prev„d c„: î(1) Dac„ restituirea Ón natur„ nu este
posibil„, de˛in„torul imobilului sau, dup„ caz, entitatea Ónvestit„
potrivit prezentei legi cu solu˛ionarea notific„rii este obligat„ ca,
prin decizie sau, dup„ caz, prin dispozi˛ie motivat„, Ón termenul
prev„zut la art. 25 alin. (1), s„ acorde persoanei Óndrept„˛ite Ón
compensare alte bunuri sau servicii ori s„ propun„ acordarea
de desp„gubiri Ón condi˛iile legii speciale privind regimul de
stabilire ∫i plat„ a desp„gubirilor aferente imobilelor preluate Ón
mod abuziv, Ón situa˛iile Ón care m„sura compens„rii nu este
posibil„ sau aceasta nu este acceptat„ de persoana
Óndrept„˛it„.“
Prin urmare, Curtea constat„ c„ sus˛inerile autorului
excep˛iei referitoare la Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 44 alin. (1)
teza Ónt‚i din Legea fundamental„ nu sunt Óntemeiate.
De altfel, prevederile art. 21 alin. (1) au mai fost
analizate de Curtea Constitu˛ional„, prin raportare la
dispozi˛iile din Legea fundamental„ referitoare la garantarea
∫i ocrotirea propriet„˛ii private. Astfel, prin Decizia nr. 549

ite

1989, excep˛ie ridicat„ de Paule Nicole Fianu ∫i Elene
Jeanine Dobriceanu Ón Dosarul nr. 26.419/1/2005 (num„r
vechi 9.956/2005) al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia civil„ ∫i de proprietate intelectual„.
La apelul nominal r„spunde partea Ion Andrei Rizescu,
personal. Lipsesc celelalte p„r˛i. Procedura de citare este
legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul pe fond, partea Ion Andrei Rizescu
Ónvedereaz„ Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón principal, aspecte
practice ce ˛in de fondul cauzei aflate pe rolul instan˛ei de
judecat„.
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.

tu

2

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˛ii prezente, 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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din 18 octombrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.024 din 18 noiembrie 2005,
Curtea a respins excep˛ia ∫i a statuat c„ scopul Legii
nr. 10/2001 a fost acela de a institui m„suri reparatorii Ón
interesul proprietarilor ale c„ror imobile au fost preluate Ón
mod abuziv, nu numai prin restituirea Ón natur„ a acestora,
atunci c‚nd este posibil, ci ∫i prin stabilirea de m„suri

3

reparatorii prin echivalent. Prin urmare, textul de lege
criticat este Ón deplin„ concordan˛„ cu dispozi˛iile art. 44
alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie, potrivit c„rora
con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate sunt stabilite
de lege.
At‚t solu˛ia, c‚t ∫i considerentele deciziei men˛ionate Ó∫i
men˛in valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

or

fiz
i

ce

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„
de Paule Nicole Fianu ∫i Elene Jeanine Dobriceanu Ón Dosarul nr. 26.419/1/2005 (num„r vechi 9.956/2005) al Œnaltei
Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia civil„ ∫i de proprietate intelectual„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 februarie 2007.
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PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 38 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, art. 25 din Legea arend„rii nr. 16/1994 ∫i ale art. 4, art. 14, art. 15, art. 19 ∫i art. 24
din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
∫i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991
∫i ale Legii nr. 169/1997

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 38 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, art. 25 din Legea arend„rii nr. 16/1994 ∫i ale
art. 4, art. 14, art. 15, art. 19 ∫i art. 24 din Legea
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 ∫i ale
Legii nr. 169/1997, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îLeader Interna˛ional“ — S.A. din Constan˛a Ón
dosarele nr. R5.549/2006 ∫i nr. R12.199/2005 ale
Judec„toriei Constan˛a ∫i Ón dosarele nr. 2.615/2004,
nr. 2.609/2004, nr. 2.611/2004 ∫i nr. 2.608/2004 ale
Tribunalului Constan˛a — Sec˛ia civil„.

La apelul nominal se prezint„ autorul excep˛iei, prin
avocat Ion Cre˛u, p„r˛ile Dumitru Doro∫, Rodica ™u∫nea ∫i
Cristian R„zvan Martinez, reprezentate de avocat Mihaela
Cibotaru. De asemenea, sunt prezente, personal, p„r˛ile
Ecaterina Grosu, Nicolae Scripcariu ∫i Gheorghe Scripcariu
Ochiai, lips„ fiind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de
citare este legal Óndeplinit„.
Av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de neconstitu˛ionalitate
ridicate Ón dosarele nr. 2.047D/2006, nr. 2.049D/2006,
nr. 2.366D/2006, nr. 2.367D/2006, nr. 2.389D/2006 ∫i
nr. 143D/2007 au acela∫i obiect, Curtea pune Ón discu˛ie,
din oficiu, problema conex„rii cauzelor.
P„r˛ile prezente ∫i reprezentantul Ministerului Public
arat„ c„ sunt de acord cu conexarea cauzelor.
Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.049D/2006,
nr. 2.366D/2006, nr. 2.367D/2006, nr. 2.389D/2006 ∫i
nr. 143D/2007 la Dosarul nr. 2.047D/2006, care este primul
Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, avocatul autorului
excep˛iei solicit„ admiterea excep˛iei, sus˛in‚nd oral
acelea∫i motive de neconstitu˛ionalitate pe care le-a invocat
Ón fa˛a instan˛ei de judecat„. Depune note scrise Ón acest
sens.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Judec„toria Constan˛a, prin Óncheierile din 11 iulie 2006
∫i din 21 iulie 2006, pronun˛ate Ón dosarele nr. R5.549/2006
∫i nr. R12.199/2005, ∫i Tribunalul Constan˛a — Sec˛ia
civil„, prin Óncheierile din 13 noiembrie 2006, pronun˛ate Ón
dosarele nr. 2.615/2004, nr. 2.609/2004, nr. 2.611/2004 ∫i
nr. 2.608/2004, au sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor îart. 38 din
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat„ Ón temeiul
art. VII din Legea nr. 169/1997; art. 25 din Legea arend„rii
nr. 16/1994, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
art. 14, art. 15 ∫i art. 19 din Legea nr. 1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole ∫i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991 ∫i ale Legii nr. 169/1997,
nemodificat„; art. 19 din Legea nr. 1/2000, astfel cum a fost
modificat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 102/2001; art. 19 din Legea nr. 1/2000, astfel cum a fost
aprobat„ prin Legea nr. 400/2002 pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 102/2001; art. 4 ∫i
art. 24 din Legea nr. 1/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, inclusiv cele aduse de Legea nr. 247/2005
privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum
∫i unele m„suri adiacente“.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile de lege criticate
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate, deoarece îprin
aceste texte s-a realizat o expropriere for˛at„ a
proprietarilor investi˛iilor aflate pe terenurile agricole“ ∫i o
îdecapitalizare brutal„ ∫i neconstitu˛ional„ a societ„˛ilor
comerciale“. Se mai sus˛ine c„ prin textele criticate îs-a
instituit un regim privilegiat pentru persoanele beneficiare
ale legilor fondului funciar“ ∫i c„ îprin reconstituirea
dreptului de proprietate pe terenurile care se aflau Ón
exploatarea societ„˛ilor comerciale s-a realizat o expropriere
a investi˛iilor de pe aceste terenuri, care Ón majoritatea
cazurilor aveau o valoare mai mare dec‚t a terenului, f„r„

ite

a

C U R T E A,

ca Ón prealabil s„ se acorde o dreapt„ ∫i prealabil„
desp„gubire“.
Judec„toria Constan˛a apreciaz„ c„ excep˛ia este
neÓntemeiat„, deoarece prin textele criticate sunt
reglementate unele dispozi˛ii Ón materia restituirii fondului
funciar, f„r„ ca prin aceasta s„ se aduc„ atingere dreptului
de proprietate al persoanelor juridice asupra investi˛iilor
f„cute.
Tribunalul Constan˛a — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, arat„ c„ actele normative criticate au un caracter
reparatoriu Ón materia propriet„˛ii ∫i nu contravin principiului
constitu˛ional al egalit„˛ii Ón fa˛a legii. Referitor la invocarea
dispozi˛iilor constitu˛ionale privind proprietatea privat„,
instan˛a apreciaz„ c„ aceste sus˛ineri vizeaz„ interpretarea
∫i aplicarea legii de c„tre instan˛ele judec„tore∫ti.
Potrivit prevederilor 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.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
viz‚nd prevederile art. 14, 15 ∫i 19 din Legea nr. 1/2001
este inadmisibil„, Óntruc‚t aceste prevederi au fost
abrogate. Œn ce prive∫te celelalte prevederi de lege criticate,
apreciaz„ c„ acestea nu contravin dispozi˛iilor
constitu˛ionale invocate, deoarece ele reglementeaz„
proceduri ∫i etape aplicate Ón domeniul reconstituirii
dreptului de proprietate pentru persoanele fizice c„rora li
s-a stabilit calitatea de ac˛ionar Ón temeiul art. 37 din
Legea nr. 18/1991, pentru persoanele c„rora li s-au stabilit
drepturi la institutele ∫i sta˛iunile de cercetare agricole ∫i la
regiile autonome cu profil agricol, precum ∫i persoanelor
care au calitatea de locator potrivit art. 25 din Legea
arend„rii nr. 16/1994.
Avocatul Poporului arat„ c„ excep˛ia referitoare la
prevederile art. 14, art. 15 ∫i art. 19 din Legea nr. 1/2000
este inadmisibil„, Óntruc‚t aceste prevederi au fost abrogate
prin Legea nr. 247/2005, iar Ón ce prive∫te celelalte texte
de lege criticate, consider„ c„ sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
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Avocata Mihaela Cibotaru solicit„ respingerea ca
inadmisibil„ a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate referitoare la
prevederile art.14, 15 ∫i 19 din Legea nr. 1/2000, acestea
fiind Ón prezent abrogate, ∫i ca neÓntemeiat„ Ón privin˛a
prevederilor art. 38 din Legea nr. 18/1991, ale art. 25 din
Legea nr. 16/1994 ∫i ale art. 4 ∫i 24 din Legea nr. 1/2000.
Astfel, arat„ c„ m„surile reparatorii ∫i restabilirea legalit„˛ii
dispuse prin legile fondului funciar au un scop reparatoriu.
Faptul c„ autorul excep˛iei nu are voca˛ie la reconstituire
nu poate duce la concluzia c„ Ói sunt Ónc„lcate drepturile
constitu˛ionale, Óntruc‚t nu a suferit niciun prejudiciu Ón
perioada comunist„, pretinsele abuzuri s„v‚r∫ite de c„tre
comisiile de aplicare a acestor legi fiind supuse controlului
judec„toresc. Depune Ón acest sens note scrise.
P„r˛ile Ecaterina Grosu, Nicolae Scripcariu ∫i Gheorghe
Scripcariu Ochiai solicit„ respingerea excep˛iei ca
neÓntemeiat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere ca inadmisibil„ a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a art. 14, 15 ∫i 19 din Legea nr. 1/2000, deoarece aceste
texte sunt abrogate, precum ∫i a excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate a art. 24 din aceea∫i lege, Óntruc‚t
acest text nu are leg„tur„ cu spe˛a dedus„ judec„˛ii. Œn ce
prive∫te art. 38 din Legea nr. 18/1991, art. 25 din Legea
nr. 16/1994 ∫i art. 4 din Legea nr. 1/2000, arat„ c„ aceste
prevederi de lege nu contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale
invocate, astfel c„ solicit„ respingerea ca neÓntemeiat„ a
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.

tu

4

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i ale Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite
Ón cauz„ de judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor
prezente, notele scrise depuse la dosar, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1 din
15 ianuarie 1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
art. 25 din Legea arend„rii nr. 16/1994, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie
1994, modificat„ ∫i completat„ prin articolul unic din Legea
nr. 58/1995, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 124 din 21 iunie 1995; art. 4, 14, 15 ∫i 19
din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
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a optat pentru calitatea de locator, Óncep‚nd cu primul an
agricol ulterior Ónregistr„rii op˛iunii scrise.
(4) P‚n„ la expirarea perioadei prev„zute la art. 7 alin. 2,
comisia jude˛ean„ va emite titlu de proprietate asupra terenului
in echivalent arabil ∫i va pune Ón posesie persoanele
Óndrept„˛ite, Ón sole compacte, situate Ón limita perimetrului
actual, stabilite pe ferme ∫i localit„˛i.
(5) Dup„ expirarea perioadei minime de arendare, prev„zut
la art. 7 alin. 2, persoanele Óndrept„˛ite potrivit alin. 1 pot
exploata terenurile Ón mod liber, Ón calitate de proprietar.“;
— Art. 4 din Legea nr. 1/2000, a∫a cum a fost modificat
prin art. I pct. 4, 5 ∫i 6 din titlul VI al Legii 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, cu urm„torul
con˛inut: î(1) Pentru terenurile din extravilanul localit„˛ilor,
foste propriet„˛i ale persoanelor fizice ∫i juridice, care au trecut
Ón proprietatea statului ∫i pe care se g„sesc instala˛ii
hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroameliora˛ii, pe care se
desf„∫oar„ activit„˛i miniere de exploatare sau opera˛iuni
petroliere de dezvoltare-explorare ∫i exploatare, se restituie, Ón
condi˛iile legii, fo∫tilor proprietari sau mo∫tenitorilor acestora
suprafe˛e echivalente constituite din rezerva existent„ la
comisiile locale, iar Ón situa˛ia Ón care aceste suprafe˛e sunt
insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceea∫i
localitate sau din alte localit„˛i, acceptate de fo∫tii proprietari. Œn
cazurile Ón care compensarea nu este posibil„ se vor acorda
desp„gubiri fo∫tilor proprietari sau mo∫tenitorilor acestora, Ón
condi˛iile legii.
(11) Pentru terenurile fo∫tilor proprietari persoane fizice sau
juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative
prev„zute la art. 26 alin. (l), pe care s-au aflat, la data
deposed„rii, amenaj„ri piscicole, sere sau planta˛ii de hamei,
de duzi, planta˛ii viticole sau pomicole, Ón prezent proprietatea
statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu
obliga˛ia de a le men˛ine destina˛ia ∫i, acolo unde este cazul,
unitatea ∫i func˛ionalitatea.
(1 2) Pentru terenurile men˛ionate mai sus, pe care s-au
efectuat de c„tre stat investi˛ii, neamortizate p‚n„ la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi, fo∫tii proprietari pot opta pentru
reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obliga˛ia de a pl„ti
statului, Ón termen de 10 ani, contravaloarea neamortizat„ a
investi˛iei, dac„ aceasta reprezint„ mai mult de 30% din
valoarea total„ a investi˛iei la data intr„rii Ón vigoare a acestei
legi, sau s„ primeasc„ terenuri pe alte amplasamente,
acceptate de ace∫tia, de aceea∫i categorie de folosin˛„ cu
terenul pe care l-au predat ori desp„gubiri.
(13) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investi˛iile
au fost v‚ndute cu respectarea legii, fo∫tii proprietari pot opta
pentru alt amplasament, acceptat de ace∫tia, sau pentru
desp„gubiri pl„tite fie de c„tre investitor, fie de c„tre stat.
(14) Œn cazul op˛iunii pentru desp„gubiri pl„tite de investitori,
fo∫tii proprietari vor conveni cu investitorii, Ón termen de 3 luni
de la data intr„rii Ón vigoare a acestei legi sau de la data
valid„rii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, pre˛ul
terenului1, care nu poate fi mai mic dec‚t valoarea sa de pia˛„,
∫i termenul de plat„, care nu poate fi mai mare de 3 ani.
(15) Acordul va fi Ónregistrat la comisia jude˛ean„ care a
validat cererea de reconstituire ∫i devine titlu executoriu pentru
plata pre˛ului dac„ investitorul nu Ó∫i respect„ obliga˛ia de plat„
Ón termenul convenit. Din momentul Ónregistr„rii acordului,
op˛iunea p„r˛ilor este definitiv„ ∫i p„r˛ile nu mai pot opta pentru
alte forme de reconstituire ∫i, respectiv, desp„gubire.
Proprietarii se vor putea adresa statului, Ón condi˛iile
dispozi˛iilor legale privind acordarea de desp„gubiri de c„tre
acesta, doar pentru acoperirea valorii investi˛iilor preluate de
stat odat„ cu terenul pe care l-au avut Ón proprietate.
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proprietate asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 ∫i ale Legii nr. 169/1997, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea re˛ine
urm„toarele:
I. Art. 14 din Legea nr. 1/2000 a fost abrogat prin art. I
pct. 19 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 102/2001 privind modificarea ∫i completarea Legii
nr. 1/2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001. De asemenea, art. 15
∫i 19 din aceea∫i lege au fost abrogate prin art. I pct. 19
al titlului 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.
Œn consecin˛„, potrivit art. 29 alin. (1), coroborat cu
alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 14, 15 ∫i 19 din
Legea nr. 1/2000 este inadmisibil„.
II. C‚t prive∫te art. 24 din Legea nr. 1/2000, Curtea
constat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a acestor
prevederi a fost ridicat„ Óntr-o cauz„ civil„ av‚nd ca obiect
anularea unor titluri de proprietate emise de comisiile de
aplicare a legilor fondului funciar Ón favoarea fo∫tilor
proprietari. Aceste titluri de proprietate privesc Óns„ terenuri
agricole, or, textul de lege criticat reglementeaz„
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
forestiere.
De aceea, av‚nd Ón vedere prevederile art. 29 alin. (1)
coroborate cu alin. (6) din Legea nr. 47/1992, excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a art. 24 din Legea nr. 1/2000 este
inadmisibil„.
III. Œn continuare, Curtea examineaz„ pe fond
urm„toarele prevederi de lege:
— Art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, av‚nd
urm„toarea redactare: î(1) Persoanele fizice c„rora li s-a
stabilit calitatea de ac˛ionar Ón temeiul art. 37, persoanele
c„rora li s-au stabilit drepturi la institutele ∫i sta˛iunile de
cercetare agricole ∫i la regiile autonome cu profil agricol,
potrivit Legii nr. 46/1992, precum ∫i persoanele care au
calitatea de locatori, potrivit art. 25 din Legea arend„rii
nr. 16/1994, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate ∫i
pentru diferen˛a de peste 10 ha de familie, p‚n„ la limita
suprafe˛ei prev„zute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945,
indiferent dac„ reconstituirea urmeaz„ s„ se fac„ Ón mai multe
localit„˛i sau de la autori diferi˛i, Ón termenul, cu procedura ∫i Ón
condi˛iile prev„zute la art. 9 din prezenta lege.
(2) Persoanele prev„zute la alin. (1), c„rora li s-a stabilit
dreptul Ón ac˛iuni, Ón limita suprafe˛ei de p‚n„ la 10 ha Ón
echivalent arabil, pot face cerere, Ón cazul Ón care prin aplicarea
coeficientului de echivalare, prev„zut Ón regulamentul aprobat
de Hot„r‚rea Guvernului nr. 131/1991, suprafa˛a de teren
putea dep„∫i, ca echivalen˛„, 10 ha teren arabil, Ón termenul,
cu procedura ∫i Ón condi˛iile prev„zute la art. 9 alin. (3) — (9).“;
— Art. 25 din Legea arend„rii nr. 16/1994, care
prevede: î(1)Persoanele fizice, c„rora le-a fost stabilit„
calitatea de ac˛ionar Ón baza prevederilor art. 36 din Legea
nr. 18/1991, pot opta, p‚n„ la data de 1 octombrie 1995,
pentru calitatea de locator, Ón condi˛iile legii.
(2) Societ„˛ile comerciale agricole vor Óncuno∫tin˛a Ón scris,
p‚n„ la data de 1 septembrie 1995, pe ac˛ionarii care nu ∫i-au
manifestat op˛iunea Ón sensul prevederilor alin. 1, despre
termenul limit„ pentru comunicarea op˛iunii.
(3) Contractul de loca˛iune se Óncheie, pentru perioada
minim„ de arendare prev„zut„ la art. 7 alin. 2, Óntre societatea
comercial„ care de˛ine terenul Ón cauz„ ∫i persoana fizic„ care
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Autorul excep˛iei critic„ aceste prevederi, sus˛in‚nd c„
sunt neconstitu˛ionale, Óntruc‚t instituie un regim privilegiat
pentru persoanele beneficiare ale legilor din domeniul
funciar, Ón detrimentul proprietarilor investi˛iilor aflate pe
acele terenuri. Œn spe˛„, acesta, Ón anul 2001, Ón urma unei
licita˛ii organizate de A.V.A.S., a cump„rat serele fostei
Societ„˛i Comerciale îProsper“ — S.A. Constan˛a, ce ocup„
o suprafa˛„ de 36,4 ha, ∫i a f„cut investi˛ii Ón valoare de
100 de miliarde lei vechi, fiind nemul˛umit de faptul c„
terenurile pe care se afl„ aceste sere au fost restituite
fo∫tilor proprietari ∫i c„ valoarea investi˛iilor efectuate este
cu mult mai mare dec‚t valoarea terenurilor restituite.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„ Ón domeniul legilor fondului funciar legiuitorul a
optat pentru reconstituirea dreptului de proprietate pe
vechile amplasamente, dac„ acestea sunt libere. Astfel,
Legea nr. 1/2000, Ón art. 2 alin. (1), prevede c„ îÓn
aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de
proprietate se face pe vechile amplasamente, dac„ acestea
sunt libere“.
Analiz‚nd dispozi˛iile de lege criticate, Curtea constat„
c„ prin m„surile privind reconstituirea dreptului de
proprietate din domeniul funciar, stabilite de Legea
nr. 247/2005, legiuitorul a r„mas consecvent politicii de
reconstituire a terenurilor pe vechile amplasamente, cu
excep˛iile prev„zute de lege. Aceste m„suri au ca finalitate,
a∫a cum rezult„ din expunerea de motive la aceast„ lege,
îsolu˛ionarea definitiv„ a problemei propriet„˛ii Ón sensul
repar„rii unei mari nedrept„˛i istorice“. Prin instituirea
acestor reglement„ri, legiuitorul a avut, de asemenea, Ón
vedere respectarea principiului restitutio in integrum, Ón
deplin„ concordan˛„ cu principiul garant„rii propriet„˛ii
prev„zut la art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i din Constitu˛ie,
potrivit c„ruia: îProprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„
Ón mod egal de lege, indiferent de titular.“
De altfel, Curtea observ„ c„ aspectele invocate de
autorul excep˛iei se refer„ de fapt la o solu˛ie legislativ„
ce ˛ine de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului, iar Ón ce
prive∫te posibilele dificult„˛i Ón aplicarea prevederilor de
lege criticate, Curtea constat„, de asemenea, c„ acestea
excedeaz„ contenciosului constitu˛ional, fiind de competen˛a
instan˛elor de judecat„.
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(16) P‚n„ la efectuarea pl„˛ii, proprietarul investi˛iei va pl„ti
fostului proprietar al terenului o sum„, convenit„ de p„r˛i, care
nu poate fi mai mic„ dec‚t redeven˛a pl„tit„ statului la
momentul acordului ∫i nu va putea Ónstr„ina Ón niciun mod
investi˛ia sa, sub sanc˛iunea nulit„˛ii absolute.
(1 7 ) Proprietarii investi˛iilor dob‚ndesc dreptul de
proprietate asupra terenului Ón momentul achit„rii integrale a
contravalorii terenului.
(18) Œn situa˛ia Ón care nu se opteaz„ pentru desp„gubiri
pl„tite de c„tre investitor, sau Ón situa˛ia Ón care fostul
proprietar ∫i investitorul nu ajung la un acord Ón termenul
men˛ionat la alin. (14), fostul proprietar va primi teren pe alt
amplasament, acceptat de acesta, sau desp„gubiri de la stat
at‚t pentru teren, c‚t ∫i pentru investi˛iile dovedite la data
prelu„rii terenului, Ón condi˛iile legii.
(19) Œn cazul realiz„rii acordului prev„zut la alin. (14), pentru
investi˛iile dovedite la data prelu„rii terenului, fostul proprietar
prime∫te desp„gubiri de la stat, Ón condi˛iile legii.
(2) Œn cazul Ón care investi˛iile pentru care suprafa˛a de teren
a fost preluat„ de stat nu au fost executate sau se afl„ Ón stadiu
de proiect, suprafa˛a preluat„ se restituie, la cerere, fo∫tilor
proprietari sau mo∫tenitorilor acestora, pe vechiul
amplasament.“
Textele constitu˛ionale invocate ca fiind Ónc„lcate sunt
cele ale art. 16 — Egalitatea Ón drepturi, art. 44 alin. (1),
(2), (3) ∫i (4) — Dreptul de proprietate privat„, art. 53 —
Restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i
∫i art. 135 alin. (5) referitor la inviolabilitatea propriet„˛ii
private.
Textele de lege criticate reglementeaz„ modalit„˛ile ∫i
etapele de reconstituire a dreptului de proprietate pentru
persoanele c„rora li s-a stabilit calitatea de ac˛ionar Ón
baza art. 37 din Legea nr. 18/1991, pentru persoanele
c„rora li s-au stabilit drepturi la institutele ∫i sta˛iunile de
cercetare agricole ∫i la regiile cu profil agricol, potrivit Legii
nr. 46/1992, precum ∫i pentru persoanele care au calitatea
de locator, potrivit art. 25 din Legea nr. 16/1994. De
asemenea, textele criticate reglementeaz„ situa˛iile Ón care
pe terenul ce face obiectul reconstituirii dreptului de
proprietate se afl„ investi˛ii, precum ∫i modalit„˛ile de plat„
a investi˛iilor neamortizate.
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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), precum ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 14, art. 15, art. 19 ∫i art. 24
din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 ∫i ale Legii nr. 169/1997, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îLeader Interna˛ional“ — S.A. din Constan˛a Ón dosarele nr. R5.549/2006 ∫i nr. R12.199/2005 ale Judec„toriei Constan˛a
∫i Ón dosarele nr. 2.615/2004, nr. 2.609/2004, nr. 2.611/2004 ∫i nr. 2.608/2004 ale Tribunalului Constan˛a — Sec˛ia civil„.
2. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 38 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991, ale art. 25 din Legea arend„rii nr. 16/1994 ∫i ale art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 ∫i ale Legii nr. 169/1997, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón acelea∫i dosare.
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,
Maria Bratu
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 196
din 13 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1—3
din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obliga˛iilor de plat„
ale institu˛iilor publice, stabilite prin titluri executorii ∫i ale art. 86
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
din Legea fundamental„, potrivit c„rora proprietatea privat„
este ocrotit„ Ón mod egal de lege, indiferent de titular, prin
aceea c„ instituie un tratament juridic diferen˛iat, acord‚nd
o protec˛ie special„ sporit„ propriet„˛ii private a institu˛iilor
publice Ón dauna altor subiecte de drept, titulare de crean˛e
certe, lichide, exigibile. Se arat„ totodat„ c„ textele din
Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002 criticate sunt
neconstitu˛ionale, deoarece îlas„ la voin˛a pur potestativ„ a
institu˛iilor respective executarea unor obliga˛ii b„ne∫ti
rezult‚nd din titluri executorii judec„tore∫ti“, Ón absen˛a unei
sanc˛iuni pentru cazul Ón care institu˛iile publice nu Ó∫i
respect„ îobliga˛ia“ de a prevedea ∫i de a solicita
Ónscrierea Ón buget a sumelor respective. Œn opinia autoarei
excep˛iei, Ón acest fel se Óncalc„ îÓns„∫i ideea de justi˛ie“.
Œn sf‚r∫it, se invoc„ dificult„˛ile create Ón leg„tur„ cu
executarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice.
Art. 86 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
Óncalc„, Ón opinia autoarei excep˛iei, egalitatea Ón drepturi,
deoarece creeaz„ Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor
Statului un statut privilegiat Ón raport cu alte subiecte de
drept care au calitatea de debitor Ón raporturi juridice
determinate.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„
consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ prevederile legale criticate nu
Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale invocate de autoarea
excep˛iei.
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 exprima
punctele
de
vedere
asupra
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, sens Ón care invoc„ jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 22/2002 criticate îsunt neconstitu˛ionale Ón
raport de prevederile art. 21, art. 44 din Constitu˛ie ∫i
art. 1 din Protocolul adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale“. Se arat„
c„ aceste texte de lege îcreeaz„ o stare de imposibilitate
pentru creditori de a-∫i pune Ón executare o hot„r‚re
judec„toreasc„ pronun˛at„ Ómpotriva institu˛iilor publice, Ón
situa˛ia Ón care acestea nu pl„tesc de bun„voie“, or,
îgaran˛iile unui proces echitabil de care a beneficiat
justi˛iabilul Ón cursul fazei judiciare a procedurii Ó∫i pierd
ra˛iunile de a fi, Ón situa˛ia Ón care administra˛ia refuz„,
omite sau Ónt‚rzie s„ execute hot„r‚rea judec„toreasc„.“ Œn
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 1—3 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 22/2002 privind executarea obliga˛iilor de plat„ ale
institu˛iilor publice, stabilite prin titluri executorii ∫i ale
art. 86 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998
privind valorificarea unor active ale statului, excep˛ie ridicat„
de Societatea Comercial„ îONT CARPAﬁI“ — S.A. Ón
Dosarul nr. 7.624/2/2006 (Num„r Ón format vechi
1.454/2006) al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a
comercial„.
La apelul nominal r„spunde, pentru partea Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, consilier juridic
Elena Amalia Bardas, lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul, partea prezent„, prin consilier juridic,
solicit„ respingerea excep˛iei ca neÓntemeiat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, cu referire la jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie.
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pre∫edinte
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
Marieta Safta

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 7.624/2/2006 (Num„r Ón format vechi
1.454/2006), Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a
comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1—3 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obliga˛iilor de
plat„ ale institu˛iilor publice, stabilite prin titluri executorii
∫i ale art. 86 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îONT CARPAﬁI“ —
S.A. Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile art. 1—3 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 22/2002 Óncalc„ dispozi˛iile art. 44 alin. (2)
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trezoreria statului poate efectua numai opera˛iuni privind pl„˛i
dispuse de c„tre ordonatorii de credite, Ón limita creditelor
bugetare ∫i a destina˛iilor aprobate potrivit legii.“
Prevederile art. 86 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale
statului au urm„torul cuprins:
îCererile formulate de A.V.A.S. ∫i orice alte acte
procedurale efectuate de ∫i pentru aceasta Ón orice fel de
cauze sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cau˛iuni ∫i
orice alte taxe.“
Dispozi˛iile constitu˛ionale invocate Ón motivarea excep˛iei
sunt cele ale art. 1 alin. (3), referitoare la statul rom‚n de
drept, ale art. 16 privind Egalitatea Ón drepturi, ale art. 21
referitoare la Accesul liber la justi˛ie ∫i dreptul la un proces
echitabil ∫i ale art. 44 alin. (2), potrivit c„rora proprietatea
privat„ este ocrotit„ Ón mod egal de lege, indiferent de
titular.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate astfel cum a
fost formulat„, Curtea constat„ c„ aceasta este
neÓntemeiat„, pentru considerentele ce vor fi expuse Ón
cele ce urmeaz„:
I. Astfel, Ón ceea ce prive∫te Ordonan˛a Guvernului
nr. 22/2002, aceasta, Ón ansamblul s„u, c‚t ∫i pe articole,
a mai fost supus„ controlului instan˛ei de contencios
constitu˛ional prin raportare la acelea∫i dispozi˛ii din Legea
fundamental„ invocate ∫i Ón prezenta cauz„ ∫i cu motiv„ri
similare. Prin numeroase decizii, de exemplu: Deciziile
nr. 842 din 28 noiembrie 2006, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 46 din 22 ianuarie 2007,
nr. 552 din 6 iulie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 736 din 29 august 2006, nr. 529
din 11 octombrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.025 din 18 noiembrie 2005,
nr. 255 din 17 iunie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 455 din 26 iunie 2003, nr. 326 din
26 noiembrie 2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 156 din 11 martie 2003, ∫i nr. 202
din 4 iulie 2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 805 din 6 noiembrie 2002, Curtea a respins
ca neÓntemeiat„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate invocat„,
pentru considerentele acolo ar„tate.
Œntruc‚t criticile de neconstitu˛ionalitate privesc, Ón
esen˛„, acelea∫i aspecte deja examinate de Curte ∫i av‚nd
Ón vedere c„ nu au intervenit elemente noi, de natur„ s„
determine schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale,
solu˛ia ∫i considerentele deciziilor men˛ionate Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„.
II. De asemenea, Ón ceea ce prive∫te constitu˛ionalitatea
art. 86 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998
privind valorificarea unor active ale statului, Ón raport cu
principiul constitu˛ional al egalit„˛ii Ón drepturi ∫i fa˛„ de
critici similare, Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at Ón
jurispruden˛a sa. Astfel, prin Decizia nr. 853 din
28 noiembrie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2007, Curtea a
respins, pentru considerentele acolo re˛inute, excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate invocat„.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de natur„ s„
determine schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii, cele statuate Ón
decizia mai sus men˛ionat„ sunt valabile ∫i Ón prezenta
cauz„.
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, concluziile p„r˛ii
prezente, raportul Óntocmit de judec„torul-raportor,
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
dispozi˛iile art. 1—3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002
privind executarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor
publice, stabilite prin titluri executorii, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 288/2002, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 344 din
23 mai 2002, precum ∫i prevederile art. 86 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea
unor active ale statului, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Dispozi˛iile art. 1—3 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 22/2002 privind executarea obliga˛iilor de plat„ ale
institu˛iilor publice, stabilite prin titluri executorii, au
urm„torul cuprins:
— Art. 1: îExecutarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor
publice Ón temeiul titlurilor executorii se realizeaz„ din sumele
aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se
Óncadreaz„ obliga˛ia de plat„ respectiv„.“
— Art. 2: îOrdonatorii principali de credite bugetare au
obliga˛ia s„ dispun„ toate m„surile ce se impun, inclusiv vir„ri
de credite bugetare, Ón condi˛iile legii, pentru asigurarea Ón
bugetele proprii ∫i ale institu˛iilor din subordine a creditelor
bugetare necesare pentru efectuarea pl„˛ii sumelor stabilite
prin titluri executorii.“
— Art. 3: îŒn procesul execut„rii silite a sumelor datorate
de c„tre institu˛iile publice Ón baza unor titluri executorii

ite

C U R T E A,

el

or

acest sens, se face referire la jurispruden˛a Cur˛ii
Europene a Drepturilor Omului — cauzele Di Pede contra
Italiei ∫i Sabin Popescu contra Rom‚niei, Ón care se
statueaz„ c„ dreptul de acces la justi˛ie, garantat de art. 6
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, vizeaz„ ∫i executarea hot„r‚rilor
judec„tore∫ti. Totodat„, se arat„ c„ instituirea prin normele
criticate a unor limite Ón executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti
pronun˛ate Ómpotriva institu˛iilor publice, Ón sensul c„ pot fi
executate doar resursele b„ne∫ti alocate special de la
buget Ón acest scop, creeaz„ un exces de protec˛ie a
institu˛iilor publice Ón raporturile cu creditorul privat, ceea ce
este Ón contradic˛ie cu dispozi˛iile art. 44 alin. (2) din
Legea fundamental„. C‚t prive∫te art. 86 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor
active ale statului, se apreciaz„ c„ este Ón concordan˛„ cu
dispozi˛iile Legii fundamentale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
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Pentru motivele mai sus ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi, Ón ceea
ce prive∫te dispozi˛iile art. 1—3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1—3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002 privind
executarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice, stabilite prin titluri executorii ∫i ale art. 86 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îONT
CARPAﬁI“ — S.A. Ón Dosarul nr. 7.624/2/2006 (Num„r Ón format vechi 1454/2006) al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia
a VI-a comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

ce

prof. univ. dr. IOAN VIDA

an

el

or

fiz
i

Magistrat-asistent,
Marieta Safta
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Iuliana Nedelcu
Marieta Safta
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 51 alin. 2 ∫i 3
din Codul de procedur„ penal„

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 51 alin. 2 ∫i 3 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Lauren˛iu Grigore,
Carlo Marius Dragomir ∫i Societatea Comercial„ îAnca —
Irina“ — S.A. din Venus Ón Dosarul nr. 1.776/2003 al
Judec„toriei V„lenii de Munte.
La apelul nominal este prezent„ partea Ionel Corne,
asistat„ de avocat Viorica Chelmu∫. Acela∫i avocat
reprezint„ Ón cauz„ p„r˛ile Societatea Comercial„ îCorex
Imperial“ — S.R.L. din Constan˛a, Societatea Comercial„
îValmaria“ — S.R.L. din Constan˛a ∫i Valeria Corne. Pentru
Societatea Comercial„ îAnca — Irina“ — S.A. din Venus
se prezint„ Nicolae Viereanu, Ómputernicit s„ solicite
acordarea unui termen Ón vederea angaj„rii unui ap„r„tor.
Lipsesc autorii excep˛iei Lauren˛iu Grigore ∫i Carlo Marius

Dragomir, fa˛„ de care procedura de citare este legal
Óndeplinit„.
Magistratul-asistent refer„ Cur˛ii c„ Lauren˛iu Grigore a
depus la dosarul cauzei o cerere prin care solicit„
acordarea unui nou termen de judecat„ Ón vederea
angaj„rii unui ap„r„tor.
Av‚nd cuv‚ntul cu privire la cererea formulat„, avocatul
p„r˛ilor prezente solicit„ respingerea acesteia, apreciind c„
se vizeaz„ tergiversarea cauzei.
Nicolae Viereanu, av‚nd cuv‚ntul, solicit„, de
asemenea, am‚narea cauzei.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii
formulate.
Curtea, deliber‚nd, respinge cererea de am‚nare a
cauzei.
Av‚nd cuv‚ntul cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„, avocat Viorica Chelmu∫ solicit„
respingerea acesteia ca neÓntemeiat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„
ceea ce se critic„, Ón realitate, este o omisiune de
reglementare, dorindu-se crearea unui nou mijloc de
realizare a justi˛iei, Ón sensul reglement„rii posibilit„˛ii de a
recuza Óntreaga instan˛„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
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Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 51 alin. 2 ∫i 3 din Codul de procedur„
penal„, astfel cum au fost modificate prin Legea
nr. 356/2006 pentru modificarea ∫i completarea Codului de
procedur„ penal„, precum ∫i pentru modificarea altor legi,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 677
din 7 august 2006, care au urm„torul cuprins:
îRecuzarea se formuleaz„ oral sau Ón scris, cu ar„tarea
pentru fiecare persoan„ Ón parte a cazului de incompatibilitate
invocat ∫i a tuturor temeiurilor de fapt cunoscute la momentul
recuz„rii. Cererea de recuzare poate privi numai pe acei
judec„tori care compun completul de judecat„.
Nerespectarea condi˛iilor prev„zute Ón alin. 2 sau recuzarea
aceleia∫i persoane pentru acela∫i caz de incompatibilitate ∫i
pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formul„rii unei cereri
anterioare de recuzare care a fost respins„ atrage
inadmisibilitatea cererii de recuzare, care se constat„ de
completul Ón fa˛a c„ruia s-a formulat recuzarea, cu participarea
judec„torului recuzat.“
Autorii excep˛iei sus˛in c„ aceste dispozi˛ii legale sunt
contrare prevederilor constitu˛ionale ale art. 16 privind
Egalitatea Ón drepturi ∫i ale art. 21 referitoare la Accesul
liber la justi˛ie ∫i dreptul la un proces echitabil.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate astfel cum a
fost formulat„, Curtea constat„ c„ aceasta este
neÓntemeiat„, pentru considerentele expuse Ón cele ce
urmeaz„.
Astfel, contrar sus˛inerilor autorilor excep˛iei, dispozi˛iile
legale criticate nu aduc nicio atingere liberului acces la
justi˛ie ∫i nici dreptului p„r˛ilor la un proces echitabil.
Dimpotriv„, reglementarea modului de formulare a cererilor
de recuzare, realizat„ prin aceste texte de lege, are
menirea de a asigura deplina realizare a drepturilor
constitu˛ionale invocate. Stabilind c„ îcererea de recuzare
poate privi numai pe acei judec„tori care compun completul de
judecat„“, precum ∫i faptul c„ este inadmisibil„ recuzarea
aceleia∫i persoane îpentru acela∫i caz de incompatibilitate ∫i
pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formul„rii unei cereri
anterioare de recuzare“, legiuitorul a avut Ón vedere limitarea
abuzului de drept ∫i a posibilit„˛ilor de tergiversare a
solu˛ion„rii cauzelor, Ón deplin„ concordan˛„ cu cerin˛ele
dreptului la un proces echitabil.
De altfel, reglementarea procedurii de solu˛ionare a
cererilor de recuzare, Ón ansamblu, reflect„ preocuparea
legiuitorului pentru asigurarea celerit„˛ii acestei proceduri,
respectiv pentru solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen
rezonabil, prin Ómpiedicarea tergivers„rii acestora,
corespunz„tor cerin˛elor impuse de art. 21 din Legea
fundamental„.
Nu pot fi re˛inute nici sus˛inerile privind Ónc„lcarea, prin
acelea∫i texte de lege, a prevederilor art. 16 din Constitu˛ie
privind egalitatea Ón drepturi, deoarece art. 51 alin. 2 ∫i 3
din Codul de procedur„ penal„ se aplic„ Ón mod egal
tuturor persoanelor aflate Ón ipoteza normei, f„r„ nicio
discriminare pe criterii arbitrare.
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Prin Œncheierea din 5 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.776/2003, Judec„toria V„lenii de Munte a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 51 alin. 2 ∫i 3 din
Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Lauren˛iu
Grigore, Carlo Marius Dragomir ∫i Societatea Comercial„
îAnca — Irina“ S.A. din Venus Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile art. 51 alin. 2 ∫i 3 din
Codul de procedur„ penal„ Óngr„desc accesul liber la o
justi˛ie echidistant„ ∫i dreptul la un proces echitabil prin
aceea c„ îeste imposibil s„ poat„ fi recuza˛i judec„torii
unei instan˛e“, mai ales Ón situa˛ia unor instan˛e cu un
num„r mic de magistra˛i. Principiile constitu˛ionale enun˛ate
sunt Ónc„lcate ∫i prin imposibilitatea recuz„rii pentru acela∫i
motiv a magistratului care solu˛ioneaz„ cauza, îfiind de
neconceput ca pentru situa˛ii noi create Ón succesiunea
termenelor de judecat„ s„ nu poat„ fi recuzat un judec„tor
pentru chestiuni evidente din care rezult„ interesul acestuia
Ón cauz„ ∫i care apar cu prilejul invoc„rii unor cereri Ón
proba˛iune“, Óntruc‚t îmotivul de recuzare a mai fost invocat
la termenele anterioare.“
Judec„toria V„lenii de Munte consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„
prevederile legale criticate nu Óncalc„ dispozi˛iile
constitu˛ionale invocate de autorii excep˛iei.
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 exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ scopul avut Ón vedere de
legiuitor la instituirea unor norme procedurale mai restrictive
Ón ceea ce prive∫te formularea ∫i solu˛ionarea unor cereri
de recuzare a fost acela de a se Ónl„tura posibilitatea
formul„rii unor cereri ∫icanatorii, introduse Ón scopul
tergivers„rii solu˛ion„rii cauzelor penale.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„
prevederile legale criticate nu Óncalc„ dispozi˛iile
constitu˛ionale invocate de autorii excep˛iei.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
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C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, 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
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Pentru motivele mai sus ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) 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. 51 alin. 2 ∫i 3 din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„ de Lauren˛iu Grigore, Carlo Marius Dragomir ∫i Societatea Comercial„ îAnca — Irina“ S.A. din Venus Ón
Dosarul nr. 1.776/2003 al Judec„toriei V„lenii de Munte.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
PRE™EDINTELE

CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta
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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 Zheng Xiaofang Ón Dosarul
nr. 1.967/2/2006 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„, domnul
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 dispozi˛iile din actele

D

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 plus, men˛ioneaz„ c„
prevederile art. 44 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, coroborate
cu art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, referitoare la ocrotirea dreptului de
proprietate privat„, nu au inciden˛„ Ón cauz„. Œn consecin˛„,
solicit„ respingerea excep˛iei ca neÓntemeiat„.
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Acsinte Gaspar
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Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
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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

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. 1.967/2/2006, 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)
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 Zheng Xiaofang 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 paragraful 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 paragraful 1
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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 paragraful 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 paragraful 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 paragraful 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 comerciale, 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
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din Protocolul nr. 12 la aceea∫i conven˛ie, îprecum ∫i
jurispruden˛a 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 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. C‚t 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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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„: î(2) Dreptul de ∫edere
temporar„ Ón Rom‚nia se poate prelungi succesiv pentru
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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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De altfel, Ón sensul celor expuse mai sus, Curtea
Constitu˛ional„ s-a pronun˛at ∫i prin Decizia nr. 178 din
6 martie 2007, nepublicat„ Ónc„, prin care a respins o
excep˛ie de neconstitu˛ionalitate identic„.

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:

ce

Respinge 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
Zheng Xiaofang Ón Dosarul nr. 1.967/2/2006 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 13 martie 2007.
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Claudia-Margareta Krupenschi
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Ioan Vida
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Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Claudia-Margareta Krupenschi
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 55 alin. (1) lit. a)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 55 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 Chen Shie Ón Dosarul
nr. 4.199/2/2006 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„, domnul
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 este o
reglementare îimperfect„“, care necesit„ a fi modificat„,
Óntruc‚t nu este Ón m„sur„ s„ Ói protejeze dreptul de
proprietate reprezentat de investi˛iile pe care le-a f„cut Ón
Rom‚nia Ón timpul ∫ederii sale legale aici.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, Curtea

Constitu˛ional„ pronun˛‚ndu-se Ón acest sens Óntr-o spe˛„
similar„ prin Decizia nr. 443/2006.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 20 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 4.199/2/2006, 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. 55 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
str„inilor Ón Rom‚nia. Excep˛ia a fost ridicat„ de Chen
Shie 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, Ón esen˛„, c„ textul legal criticat contravine
prevederilor art. 45 alin. (1) din Constitu˛ie, Óntruc‚t, prin
condi˛ionarea prelungirii dreptului str„inilor de ∫edere Ón
Rom‚nia de prezentarea de documente care s„ ateste
investi˛ia realizat„ Ón conformitate cu planul de afaceri, se
limiteaz„ dreptul acestora de acces liber la o activitate
economic„, la libera ini˛iativ„ ∫i exercitarea acestora. De
asemenea, se consider„ c„ sunt Ónc„lcate ∫i prevederile
art. 14 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale ∫i cele ale art. 1 din Protocolul
nr. 12 adi˛ional la conven˛ie, privind interzicerea
discrimin„rii, Óntruc‚t restric˛ia men˛ionat„ Ói prive∫te numai
pe cet„˛enii str„ini. Se mai arat„ c„ dispozi˛iile de lege
atacate contravin ∫i principiului consacrat de jurispruden˛a
Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului, potrivit c„ruia legea
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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, 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
dispozi˛iile art. 55 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,

a

pe

C U R T E A,

Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, av‚nd urm„torul
cuprins:
— Art. 55 alin. (1) lit. a) — Prelungirea dreptului de
∫edere pentru desf„∫urarea de activit„˛i comerciale:
î(1) Str„inului intrat Ón Rom‚nia Ón scopul desf„∫ur„rii de
activit„˛i comerciale i se poate prelungi dreptul de ∫edere
temporar„, dac„: a) prezint„ documente care atest„ investi˛ia
realizat„ Ón conformitate cu planul de afaceri.“
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia invoc„ Ónc„lcarea
prevederilor art. 45 din Constitu˛ie, referitor la libertatea
economic„, ale art. 14 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, precum ∫i
ale art. 1 din Protocolul nr. 12 adi˛ional la conven˛ie,
privind interzicerea discrimin„rii.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ textul de lege supus controlului a mai fost
examinat de Curtea Constitu˛ional„ prin raportare la
acelea∫i norme constitu˛ionale ∫i dispozi˛ii din acte
interna˛ionale invocate ∫i Ón prezenta cauz„ ∫i cu o
motivare similar„. Astfel, prin deciziile nr. 443/2006 ∫i
nr. 897/2006, Curtea a constatat c„ dispozi˛iile art. 55
alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 194/2002 sunt constitu˛ionale ∫i a re˛inut, Ón esen˛„, c„
îprincipiul libert„˛ii economice, consacrat de art. 45 din
Constitu˛ie, garanteaz„ accesul liber al persoanei la o
activitate economic„ ∫i libera ini˛iativ„, exercitate Óns„ Ón
condi˛iile legii“, iar condi˛iile pentru prelungirea dreptului de
∫edere temporar„ Ón Rom‚nia pentru desf„∫urarea de
activit„˛i economice, profesionale ∫i comerciale,
reglementate de textul de lege criticat, îse circumscriu
scopului pentru care fiecare categorie de str„ini
nominalizat„ de lege solicit„ prelungirea dreptului de
∫edere temporar„ ∫i se justific„ prin Ónsu∫i interesul pretins
de solicitantul dreptului.“ Œn ceea ce prive∫te criticile
referitoare la pretinsa contradic˛ie fa˛„ de principiul
nediscrimin„rii, cu acela∫i prilej Curtea a ar„tat c„ îÓntregul
act normativ criticat nu se adreseaz„ cet„˛enilor rom‚ni, ci
str„inilor, fiind aplicabil Ón mod unitar acestora, Ón func˛ie
de situa˛iile identice Ón care se afl„“.
Av‚nd Ón vedere c„ Óntre excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
solu˛ionat„ prin decizia men˛ionat„ ∫i prezenta nu au
intervenit elemente noi care s„ determine schimbarea
jurispruden˛ei Ón materie a Cur˛ii, argumentele ∫i solu˛ia la
care s-a f„cut referire se p„streaz„ ∫i Ón cauza de fa˛„.

rs
o

trebuie s„ fie suficient de precis„ ∫i accesibil„ pentru a
Ónl„tura orice risc de arbitrariu.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios
administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile
art. 55 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 194/2002 nu Óngr„desc dreptul persoanei la
liber„ ini˛iativ„ Ón ceea ce prive∫te activit„˛ile economice
desf„∫urate de aceasta ∫i nici nu face vreo deosebire Óntre
cet„˛enii str„ini c„rora le sunt aplicabile.
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„ textul legal criticat nu
contravine art. 45 din Constitu˛ie, sens Ón care s-a
pronun˛at ∫i Curtea Constitu˛ional„ prin Decizia
nr. 443/2006. Œn plus, consider„ c„ celelalte dispozi˛ii din
tratatele interna˛ionale invocate de autorul excep˛iei nu au
inciden˛„ Ón cauza de fa˛„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.

tu
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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 excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 55 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 Chen Shie Ón Dosarul nr. 4.199/2/2006
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 13 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIﬁIEI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile ∫i metodologia de evaluare
a performan˛elor profesionale ale personalului de proba˛iune
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de
proba˛iune,
˛in‚nd seama de dispozi˛iile Legii nr. 129/2002 pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2000 privind
organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor de reintegrare social„ a infractorilor ∫i de supraveghere a execut„rii sanc˛iunilor
neprivative de libertate, precum ∫i de prevederile Legii nr. 327/2006 privind salarizarea personalului din serviciile de
proba˛iune,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Justi˛iei, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
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specific serviciilor de reintegrare social„ ∫i supraveghere,
precum ∫i pentru inspectorii de reintegrare social„ ∫i
supraveghere din cadrul Ministerului Justi˛iei.
Art. 3. — Direc˛ia de proba˛iune, Direc˛ia pentru resurse
umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al Magistraturii ∫i
serviciile de proba˛iune vor duce la Óndeplinire dispozi˛iile
prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

tu

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind criteriile ∫i
metodologia de evaluare a performan˛elor profesionale ale
personalului de proba˛iune, prev„zut Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ prevederile Regulamentului pentru stabilirea
normelor de evaluare a performan˛elor profesionale
individuale ∫i de aplicare a criteriilor de acordare a salariilor
de baz„ Óntre limite pentru personalul de specialitate

ce

ministrul justi˛iei emite urm„torul ordin:
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Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei

in

fo
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Bucure∫ti, 3 aprilie 2007.
Nr. 928/C.
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REGULAMENT
privind criteriile ∫i metodologia de evaluare a performan˛elor profesionale ale personalului de proba˛iune

D

Dispozi˛ii generale

TITLUL II
Etapele ∫i procedura de evaluare

Art. 1. — Evaluarea performan˛elor profesionale ale
personalului de proba˛iune, denumit„ Ón continuare
evaluare, vizeaz„ analiza urm„toarelor dou„ domenii:
activit„˛ile desf„∫urate ∫i rezultatele ob˛inute, respectiv
poten˛ialul profesional.
Art. 2. — Rezultatele evalu„rii sunt avute Ón vedere la
promovarea Ón grade profesionale, preg„tirea ∫i
perfec˛ionarea profesional„, acordarea de recompense ∫i la
eliberarea din func˛ie a personalului de proba˛iune.
Art. 3. — (1) Instrumentul utilizat Ón procesul de
evaluare este fi∫a de evaluare.
(2) Modelul fi∫elor de evaluare a performan˛elor
profesionale ale personalului de proba˛iune cu func˛ii de
execu˛ie ∫i de conducere este prev„zut Ón anexele nr. 1—4
la prezentul regulament.
Art. 4. — Procesul evalu„rii are urm„toarele etape:
preg„tirea evalu„rii, evaluarea propriu-zis„ ∫i analiza
rezultatelor evalu„rii.

CAPITOLUL I
Preg„tirea evalu„rii

Art. 5. — (1) Evaluarea se face pentru activitatea
desf„∫urat„ Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie a
anului anterior.
(2) Evaluarea se va realiza, de regul„, Ón primul
trimestru al anului urm„tor celui pentru care se face
evaluarea.
(3) Pentru persoanele care nu au lucrat tot timpul
anului, evaluarea se va realiza dac„ au lucrat cel pu˛in
6 luni Ón perioada prev„zut„ la alin. (1).
Art. 6. — (1) ™eful serviciului de proba˛iune evalueaz„
performan˛ele profesionale ale consilierilor de proba˛iune din
subordine.
(2) Œn cazul prev„zut la alin. (1), fi∫ele de evaluare sunt
contrasemnate de c„tre un inspector de proba˛iune.
Art. 7. — (1) ™eful serviciului de proba˛iune are calitatea
de evaluator ∫i Ón situa˛ia Ón care:
a) evalueaz„ performan˛ele profesionale ale consilierilor
de proba˛iune deta∫a˛i sau transfera˛i Ón cadrul altor servicii
de proba˛iune, Ón cazul Ón care ace∫tia ∫i-au desf„∫urat
activitatea Ón cadrul serviciului pe care Ól conduce;
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(3) Contesta˛iile formulate de c„tre consilierii de
proba˛iune se solu˛ioneaz„ de c„tre directorul Direc˛iei de
proba˛iune.
(4) Contesta˛iile formulate de c„tre ∫efii serviciilor ∫i de
c„tre inspectorii de proba˛iune se solu˛ioneaz„ de c„tre
ministrul justi˛iei sau de c„tre o persoan„ desemnat„ de
acesta.
(5) Contesta˛ia formulat„ de c„tre directorul Direc˛iei de
proba˛iune se solu˛ioneaz„ de c„tre ministrul justi˛iei sau
de c„tre o persoan„ desemnat„ de acesta.
(6) Rezultatele stabilite Ón urma solu˛ion„rii contesta˛iilor
se comunic„ Ón termen de 5 zile lucr„toare de la
solu˛ionare.
Art. 17. — (1) Rezultatele stabilite Ón urma solu˛ion„rii
contesta˛iilor se consemneaz„ Óntr-un proces-verbal, solu˛ia
put‚nd fi una dintre urm„toarele:
a) îSe men˛in notele acordate ∫i calificativele stabilite.“;
b) îSe modific„ notele la unele criterii, cu men˛inerea
calificativului stabilit.“;
c) îSe modific„ unele note ∫i se stabile∫te
calificativul...“.
(2) Œn situa˛iile prev„zute la alin. (1) lit. b) ∫i c),
modific„rile se fac prin bararea cu ro∫u a rezultatelor
ini˛iale ∫i Ónscrierea al„turi de acestea, cu aceea∫i culoare,
a noilor rezultate.
Art. 18. — Fi∫ele de evaluare a activit„˛ii profesionale,
Ónso˛ite, dup„ caz, de procesele-verbale men˛ionate la
art. 17, sunt introduse Ón dosarele profesionale ale celor
evalua˛i, Ón termen de cel mult 15 zile lucr„toare de la
data Óncheierii procedurii de evaluare.

el

b) evalueaz„, Ómpreun„ cu directorul Direc˛iei de
proba˛iune, performan˛ele profesionale ale consilierilor de
proba˛iune delega˛i Ón cadrul Direc˛iei de proba˛iune.
(2) Œn cazurile prev„zute la alin. (1), evaluarea va fi
f„cut„ de c„tre ∫efii celor dou„ servicii de proba˛iune
implicate sau, dup„ caz, de ∫eful serviciului ∫i directorul
Direc˛iei de proba˛iune.
Art. 8. — (1) Directorul Direc˛iei de proba˛iune:
a) evalueaz„ performan˛ele profesionale ale ∫efilor
serviciilor de proba˛iune;
b) evalueaz„ performan˛ele profesionale ale inspectorilor
de proba˛iune.
(2) Œn cazurile prev„zute la alin. (1), fi∫ele de evaluare
sunt contrasemnate de secretarul de stat coordonator al
Direc˛iei de proba˛iune.
Art. 9. — Œn situa˛ia conflictului de interese, evaluatorul
Ól Ón∫tiin˛eaz„ Ón scris pe ∫eful ierarhic, care va lua m„suri
urgente pentru desemnarea unei alte persoane care s„
realizeze evaluarea.
Art. 10. — Secretarul de stat coordonator al Direc˛iei de
proba˛iune evalueaz„ performan˛ele profesionale ale
directorului Direc˛iei de proba˛iune.
Art. 11. — Œn toate cazurile, persoana evaluat„ va
semna fi∫a de evaluare, formul‚nd comentarii, dac„ este
cazul.
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CAPITOLUL III
Analiza rezultatelor evalu„rii

Art. 19. — Œn cazul consilierilor de proba˛iune ∫i al
inspectorilor de proba˛iune care au ob˛inut note cuprinse
Óntre 1,00 ∫i 5,00 la unul sau mai multe dintre criteriile de
evaluare, ∫eful ierarhic superior al persoanei evaluate va
acorda acesteia sprijin Ón vederea preg„tirii ∫i perfec˛ion„rii
profesionale.
Art. 20. — (1) Din r‚ndul consilierilor de proba˛iune ∫i
al inspectorilor de proba˛iune care au ob˛inut calificativul
îbine“ ∫i îfoarte bine“ sunt selectate persoanele care vor fi
preg„tite ca formatori Ón lucrul cu infractorii ∫i victimele
unor infrac˛iuni, precum ∫i persoanele care vor participa la
derularea unor programe, proiecte sau a altor activit„˛i Ón
domeniu.
(2) Salariul de merit poate fi acordat numai personalului
de proba˛iune care a ob˛inut calificativul îbine“ ∫i îfoarte
bine“.
(3) Diploma Meritul judiciar clasele I — a III-a se poate
acorda personalului de proba˛iune care a ob˛inut 5 ani
consecutivi calificativul îfoarte bine“.
Art. 21. — (1) Consilierul de proba˛iune sau inspectorul
de proba˛iune care a ob˛inut calificativul îfoarte slab“ sau
îslab“ nu poate fi promovat Ón grad profesional Ón anul
urm„tor.
(2) Consilierul de proba˛iune sau inspectorul de
proba˛iune care a ob˛inut 2 ani consecutivi calificativul
îfoarte slab“ sau îslab“ este eliberat din func˛ie pentru
incapacitate profesional„.
(3) Consilierul de proba˛iune sau inspectorul de
proba˛iune care a ob˛inut, Ón decurs de 5 ani, 3 calificative
îslab“ este eliberat din func˛ie pentru incapacitate
profesional„.
Art. 22. — ™eful serviciului care a ob˛inut calificativul
îfoarte slab“ sau îslab“ este eliberat din func˛ie pentru
incapacitate profesional„ Ón exercitarea atribu˛iilor specifice
func˛iei de conducere.
Art. 23. — Prevederile art. 22 se aplic„ ∫i directorului
Direc˛iei de proba˛iune.
Art. 24. — Œn situa˛iile prev„zute la art. 22 ∫i 23,
persoana respectiv„ revine la func˛ia de execu˛ie ocupat„
anterior numirii Ón func˛ia de conducere.
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Art. 12. — (1) Acordarea notelor se realizeaz„ Ón urma
aprecierii modului de Óndeplinire a fiec„rui criteriu
corespunz„tor domeniilor de evaluare prev„zute la art. 1.
(2) Modul de Óndeplinire a fiec„rui criteriu se apreciaz„
cu note de la 1 la 10.
(3) Nota fiec„rui domeniu de evaluare reprezint„ media
aritmetic„ a notelor acordate pentru Óndeplinirea fiec„rui
criteriu din domeniul respectiv.
(4) Nota final„ a evalu„rii reprezint„ media aritmetic„ a
notelor corespunz„toare fiec„rui domeniu de evaluare.
(5) Semnifica˛ia notelor prev„zute la alin. (2) este
urm„toarea: nota 1 — nivel minim ∫i nota 10 — nivel
maxim.
Art. 13. — Calificativul final al evalu„rii se stabile∫te pe
baza notei finale, dup„ cum urmeaz„:
a) de la 1,00 la 3,00 — foarte slab;
b) de la 3,01 la 5,00 — slab;
c) de la 5,01 la 7,00 — satisf„c„tor;
d) de la 7,01 la 9,00 — bine;
e) de la 9,01 la 10,00 — foarte bine.
Art. 14. — (1) Œn cazurile prev„zute la art. 7 alin. (1)
lit. a) ∫i b), calificativul final se acord„ Ón urma realiz„rii
mediei ponderate a notelor finale acordate de c„tre ∫efii
serviciilor Ón care persoana evaluat„ ∫i-a desf„∫urat
activitatea, respectiv ∫eful serviciului ∫i directorul Direc˛iei
de proba˛iune, dup„ caz, propor˛ional cu perioada Ón care
∫i-a desf„∫urat activitatea Ón fiecare serviciu.
(2) Nota final„ reprezint„ media ponderat„ a notelor
acordate de ∫efii celor dou„ servicii Ónmul˛ite cu raportul
dintre num„rul de luni efectiv lucrate Ón serviciu ∫i intervalul
de 12 luni al unui an, conform formulei de mai jos:
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Evaluarea propriu-zis„
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CAPITOLUL II

nota x nr.

de luni lucrate
12

+ nota x

nr. de luni lucrate
12

= nota final„

Art. 15. — Calificativul final se comunic„ persoanei
evaluate Ón termen de 5 zile lucr„toare de la data finaliz„rii
evalu„rii.
Art. 16. — (1) Persoana evaluat„ are dreptul s„
conteste calificativul acordat.
(2) Contesta˛iile se depun prin fax sau personal la
Direc˛ia de proba˛iune, Ón termen de 5 zile lucr„toare de
la comunicare, ∫i se solu˛ioneaz„ Ón termen de 10 zile
lucr„toare de la depunere.
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Activit„˛ile desf„∫urate ∫i rezultatele ob˛inute de c„tre consilier
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Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
a) Ón cazul referatelor de evaluare sociofamilial„:
• este luat„ Ón considerare ponderea acestor activit„˛i Ón raport cu volumul total de munc„ al consilierului
• consilierul s-a deplasat Ón comunitate pentru ob˛inerea informa˛iilor necesare
• sursele de informa˛ii consultate pentru Óntocmirea rapoartelor sunt diverse ∫i relevante
• referatele Óntocmite sunt clare, concise, coerente, concrete ∫i obiective
• referatele sunt Óntocmite Ón timp util

3. Colaborarea cu penitenciarele/CRM:
a) referatele de evaluare sociofamilial„
b) participarea la comisia de individualizare a pedepselor
c) participarea la programele de preg„tire pentru liberare
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2. Supravegherea ∫i asisten˛a persoanelor condamnate
Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
• un procent semnificativ din r‚ndul persoanelor supravegheate pentru care consilierul este responsabil de caz a solicitat
asisten˛„ ∫i consiliere pe perioada evalu„rii
• dosarele de supraveghere/reintegrare social„ respect„ reglement„rile legale referitoare la form„, con˛inut ∫i termene
• drepturile ∫i obliga˛iile persoanei supravegheate sunt pe deplin explicate la Ónceputul supravegherii
• consilierul evalueaz„ cu acurate˛e nevoile persoanei condamnate la Ónceputul supravegherii ∫i identific„ acele nevoi care
ar putea fi vizate Ón procesul de asisten˛„
• dosarele sau planurile de supraveghere/reintegrare social„ con˛in obiective realiste, centrate pe nevoile ∫i riscul identificate
• consilierul motiveaz„ persoanele s„ solicite sprijin pentru satisfacerea nevoilor identificate ∫i atingerea obiectivelor stabilite
• persoana condamnat„ este implicat„ Ón formularea ∫i implementarea planului de supraveghere/reintegrare social„
• consilierul colaboreaz„ cu alte organiza˛ii relevante, voluntari ∫i membri ai familiei persoanei supravegheate pentru
acoperirea nevoilor identificate ∫i atingerea obiectivelor stabilite
• modific„rile semnificative din situa˛ia persoanei condamnate determin„ revizuirea planului de supraveghere/reintegrare social„
• frecven˛a Óntrevederilor reflect„ nevoile persoanei condamnate, riscul identificat, respectiv m„surile/obliga˛iile impuse
de c„tre instan˛„

1. Referatele de evaluare
Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
• referatele de evaluare respect„ cerin˛ele legale referitoare la form„, con˛inut ∫i termene
• sursele de informa˛ii sunt relevante ∫i sunt identificate ∫i verificate ori de c‚te ori este posibil
• referatul include o analiz„ a infrac˛iunii
• referatul ofer„ informa˛ii relevante despre inculpat ∫i contextul de via˛„ al acestuia
• perspectivele de reintegrare social„ estimate Ón referatele de evaluare sunt realiste ∫i Ón acord cu nevoile ∫i factorii care
influen˛eaz„ sau pot influen˛a conduita inculpatului
• modul Ón care informa˛iile din capitolul îDate privind persoana inculpatului“ se coreleaz„ cu factorii care influen˛eaz„
sau pot influen˛a conduita inculpatului ∫i perspectivele de reintegrare social„ ale acestuia

Nr.
crt.

Nume:
Prenume:
Gradul profesional:
Serviciul de proba˛iune:
Perioada evalu„rii:

FI™√ DE EVALUARE

a performan˛elor profesionale ale consilierului de proba˛iune

Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea

ANEXA Nr. 1
la regulament

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 256/17.IV.2007
17

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

b) Ón cazul particip„rii la comisia de individualizare a pedepselor:
• este luat Ón considerare num„rul particip„rilor la comisia de individualizare a pedepselor
• este luat„ Ón considerare ponderea acestor activit„˛i Ón raport cu volumul total de munc„ al consilierului
c) participarea la programele de preg„tire pentru liberare:
• este luat Ón considerare num„rul programelor de preg„tire pentru liberare Ón care consilierul a fost implicat
• este luat„ Ón considerare durata programelor de preg„tire pentru liberare
• este luat„ Ón considerare ponderea acestor activit„˛i Ón raport cu volumul total de munc„ al consilierului

Activit„˛ile desf„∫urate ∫i rezultatele ob˛inute de c„tre consilier

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ a notelor acordate pentru fiecare dintre cele 4 criterii men˛ionate Ón tabelul anterior.

Nota rezultat„ pentru evaluarea activit„˛ilor desf„∫urate ∫i a rezultatelor ob˛inute de c„tre consilier*):
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4. Alte activit„˛i desf„∫urate ∫i rezultatele corespunz„toare:
a) consilierea psihologic„ ∫i alte forme de asisten˛„ acordate victimelor unor infrac˛iuni conform Legii nr. 211/2004
b) rapoarte Óntocmite pentru minorii care au s„v‚r∫it fapte penale, dar nu r„spund penal conform Legii nr. 272/2004
c) particip„rile Ón instan˛„ Ón cazurile penale cu minori, conform art. 484 din Codul de procedur„ penal„
d) particip„rile la luarea declara˛iei p„r˛ii v„t„mate, a martorului Ón pericol sau la prezentarea materialului de urm„rire
penal„, Ón situa˛iile prev„zute de lege
e) activit„˛ile de prevenire a infrac˛ionalit„˛ii
f) alte activit„˛i profesionale Ón care consilierul a fost implicat
Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
a) Ón cazul consilierii psihologice ∫i al altor forme de asisten˛„ acordat„ victimelor unor infrac˛iuni:
• este luat Ón considerare num„rul de victime pentru care consilierul a fost responsabil de caz
• este luat„ Ón considerare ponderea acestor activit„˛i Ón raport cu volumul total de munc„ al consilierului
• Ón acordarea serviciilor de consiliere psihologic„ sau a altor forme de asisten˛„ sunt respectate prevederile legale
• Ón urma procesului de consiliere ∫i/sau asistare sunt ob˛inute rezultate pozitive semnificative
• cazul a fost referit c„tre alt„ institu˛ie sau organiza˛ie, dac„ consilierul nu a avut preg„tirea ∫i experien˛a necesare
pentru a desf„∫ura consiliere psihologic„
b) Ón situa˛ia rapoartelor Óntocmite pentru minorii care au s„v‚r∫it fapte penale, dar nu r„spund penal conform
Legii nr. 272/2004:
• este luat Ón considerare num„rul de rapoarte Óntocmite
• consilierul se deplaseaz„ Ón comunitate pentru ob˛inerea informa˛iilor necesare
• sursele de informa˛ii consultate pentru Óntocmirea rapoartelor sunt diverse ∫i relevante
• rapoartele Óntocmite sunt clare, concise, coerente, concrete ∫i obiective
• rapoartele sunt Óntocmite Ón timp util
• este luat„ Ón considerare ponderea acestei activit„˛i Ón raport cu volumul total de munc„ al consilierului
c) Ón cazul particip„rilor Ón instan˛„ Ón cazurile penale cu minori, conform art. 484 din Codul de procedur„ penal„:
• este luat Ón considerare num„rul de particip„ri Ón instan˛„
• este luat„ Ón considerare ponderea acestor activit„˛i Ón raport cu volumul total de munc„ al consilierului
d) Ón cazul particip„rilor la luarea declara˛iei p„r˛ii v„t„mate, a martorului Ón pericol sau la prezentarea materialului
de urm„rire penal„, Ón situa˛iile prev„zute de lege:
• este luat Ón considerare num„rul de particip„ri la parchet sau Ón instan˛„
• este luat„ Ón considerare ponderea acestor activit„˛i Ón raport cu volumul total de munc„ al consilierului
e) activit„˛ile de prevenire a infrac˛ionalit„˛ii:
• este luat Ón considerare num„rul de programe de prevenire Ón care consilierul a fost implicat
• este luat„ Ón considerare durata programelor de prevenire
• programele de prevenire Ón care consilierul a fost implicat au avut un impact pozitiv
f) alte activit„˛i profesionale Ón care consilierul a fost implicat:
• aceste activit„˛i au fost importante pentru dezvoltarea serviciului de proba˛iune
• este luat„ Ón considerare ponderea acestor activit„˛i Ón raport cu volumul total de munc„ al consilierului
• Ón func˛ie de tipul activit„˛ilor profesionale, ∫eful serviciului are posibilitatea de a stabili alte aspecte care pot fi luate Ón
considerare Ón cazul evalu„rii conform acestui criteriu

Nr.
crt.

Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea
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Descriere: Capacitatea de a se integra Óntr-o echip„ ∫i de a-∫i aduce contribu˛ia prin participarea efectiv„ la atingerea
obiectivelor acesteia

Capacitatea de a lucra Ón echip„

Descriere: Capacitatea de a Óndeplini atribu˛iile de serviciu ce presupun munca individual„ f„r„ a solicita frecvent informa˛ii
∫i Óndrumare, cu excep˛ia cazurilor Ón care cerin˛ele acestor activit„˛i nu corespund limitelor de competen˛„ profesional„

Capacitatea de a lucra independent

Descriere: Interesul pentru perfec˛ionarea profesional„, pentru Ómbun„t„˛irea permanent„ a activit„˛ilor curente; capacitatea
de a transpune eficient Ón practic„ cuno∫tin˛ele ∫i deprinderile dob‚ndite

Capacitatea de autoperfec˛ionare ∫i de valorificare a experien˛ei dob‚ndite

Descriere: Capacitatea de a se exprima Ón scris fluent, clar ∫i concis, de a utiliza corect vocabularul ∫i de a folosi limbajul
corespunz„tor exigen˛elor care trebuie s„ caracterizeze documentele elaborate

9. Competen˛a Ón redactarea documentelor

Descriere: Capacitatea de a interpreta un volum mare de informa˛ii, de a identifica ∫i de a valorifica constantele
∫i elementele noi, de a selecta aspectele esen˛iale pentru domeniul analizat ∫i de a le reuni Óntr-o form„ prescurtat„

8. Capacitatea de analiz„ ∫i sintez„

Descriere: Capacitatea de a aborda eficient situa˛iile, sarcinile ∫i activit„˛ile noi, cu caracter neplanificat

7. Adaptabilitate

12.

iv

Descriere: Capacitatea de a pune eficient Ón practic„ solu˛iile identificate pentru desf„∫urarea activit„˛ilor Ón mod corespunz„tor

6. Capacitatea de implementare

11.

us

cl

ex

Descriere: Capacitatea de a prevedea cerin˛ele unei sarcini, oportunit„˛ile, posibilele riscuri ∫i consecin˛ele acestora; capacitatea
de a anticipa solu˛ii, de a programa activit„˛ile ∫i de a organiza resursele pentru Óndeplinirea eficient„ a atribu˛iilor de serviciu

5. Capacitatea de planificare ∫i de a ac˛iona strategic

10.

at

Descriere: Capacitatea de analiz„ a dificult„˛ilor intervenite Ón activitatea curent„, de identificare a alternativelor rezolutive,
de implementare a solu˛iei adecvate ∫i de evaluare a rezultatelor ob˛inute

4. Capacitatea de a rezolva probleme

Descriere: Empatie, ascultare activ„, oferirea de feedback, autocontrol, asertivitate

3. Capacitatea de comunicare ∫i rela˛ionare

Descriere: Sim˛ul de r„spundere fa˛„ de obliga˛iile proprii, asumarea consecin˛elor propriilor ac˛iuni

2. Asumarea responsabilit„˛ii

Descriere: Interesul manifestat pentru activit„˛ile specifice, inten˛ia de a-∫i desf„∫ura Ón continuare activitatea Ón domeniul
proba˛iunii ∫i de a contribui la dezvoltarea acestei institu˛ii, satisfac˛ia fa˛„ de munca depus„

1. Motiva˛ie

Nr.
crt.

Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea
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Data la care evaluatorul
a Óncheiat evaluarea

Comentariile persoanei care a realizat evaluarea (dac„ este cazul):
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Semn„tura persoanei
care a realizat evaluarea

a

*) Se acord„ prin raportarea notei finale acordate la urm„toarea gril„: 1,00—3,00 = foarte slab; 3,01—5,00 = slab; 5,01—7,00 = satisf„c„tor; 7,01—9,00 = bine; 9,01—10,00 = foarte bine.

Calificativul final al evalu„rii*):

*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ a notelor acordate de c„tre ∫eful serviciului pentru evaluarea activit„˛ilor desf„∫urate ∫i a rezultatelor ob˛inute, respectiv pentru evaluarea
poten˛ialului profesional al consilierului.

iv

Nota final„ ob˛inut„ pentru evaluarea performan˛elor profesionale ale consilierului*):

ex

*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ a notelor acordate pentru fiecare dintre cele 14 criterii men˛ionate Ón tabelul anterior.

at

Nota rezultat„ pentru evaluarea poten˛ialului profesional al consilierului*):

tin

Conduita Ón timpul serviciului
Descriere: Respectarea normelor de conduit„ prev„zute de regulamentul de ordine interioar„ sau
de codul deontologic al personalului de proba˛iune

14.

D

Creativitate ∫i ini˛iativ„
Descriere: Atitudine activ„ Ón solu˛ionarea problemelor ∫i realizarea obiectivelor prin identificarea unor modalit„˛i alternative
de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitiv„ fa˛„ de abord„rile noi; inova˛ie Ón g„sirea unor c„i de optimizare
a activit„˛ii desf„∫urate

Poten˛ialul profesional al consilierului

13.

Nr.
crt.
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Data la care consilierul
a luat cuno∫tin˛„ de rezultatele evalu„rii

Comentariile consilierului (dac„ este cazul):
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Semn„tura consilierului evaluat
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Semn„tura persoanei care contrasemneaz„
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Activit„˛ile desf„∫urate ∫i rezultatele ob˛inute de c„tre ∫eful serviciului
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a) Óntocmirea referatelor de evaluare
b) supravegherea ∫i asisten˛a persoanelor condamnate
c) Óntocmirea referatelor de evaluare sociofamilial„
d) participarea la comisia de individualizare a pedepselor
e) participarea la programele de preg„tire pentru liberare
f) consilierea psihologic„ ∫i asisten˛a victimelor unor infrac˛iuni conform Legii nr. 211/2004
g) Óntocmirea rapoartelor Óntocmite pentru minorii care au s„v‚r∫it fapte penale, dar nu r„spund penal conform Legii nr. 272/2004
h) participarea Ón instan˛„ Ón cazurile penale cu minori, conform art. 484 din Codul de procedur„ penal„

4. Implicarea Ón activit„˛ile specifice ale serviciului de proba˛iune:

3. Colaborarea cu partenerii comunitari
Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
• ∫eful serviciului s-a preocupat de Óncheierea unor protocoale de colaborare cu toate institu˛iile publice sau ONG-urile
care pot sprijini serviciul de proba˛iune Ón reintegrarea social„ a persoanelor care au comis infrac˛iuni ∫i asisten˛a
victimelor
• este luat Ón considerare num„rul de beneficiari care au fost referi˛i c„tre institu˛iile publice sau ONG-uri
• s-au Ónregistrat rezultate pozitive ale colabor„rii cu partenerii comunitari
• partenerii comunitari ∫i membrii serviciului sunt satisf„cu˛i de aceste rela˛ii de colaborare

ite

tu

ra

2. Supervizarea personalului
Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
• personalul este motivat, ajutat ∫i Óndrumat Ón activitatea practic„ de c„tre ∫eful serviciului
• ∫eful serviciului are cuno∫tin˛ele, deprinderile ∫i abilit„˛ile necesare pentru supervizarea personalului
• Ón cadrul serviciului se reg„se∫te o practic„ ce corespunde standardelor de calitate prev„zute de lege ∫i ghidurile
de bun„ practic„
• beneficiarii serviciului, partenerii comunitari ∫i consilierii de proba˛iune sunt satisf„cu˛i de calitatea de supervizor
a ∫efului serviciului

1. Management
Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
• personalul este consultat Ónainte de luarea deciziilor importante care privesc activitatea serviciului
• ∫eful serviciului se degreveaz„ de anumite sarcini ∫i responsabilit„˛i
• sarcinile sunt distribuite consilierilor care au calit„˛ile ∫i responsabilit„˛ile necesare pentru a asigura Óndeplinirea lor
• ∫eful serviciului distribuie sarcinile ∫i responsabilit„˛ile Ón mod echitabil
• ∫eful serviciului se asigur„ c„ to˛i consilierii au acces liber la informa˛ii
• au fost stabilite criterii, proceduri ∫i instrumente clare pentru procesele importante care au loc Ón cadrul serviciului
(de exemplu: o procedur„ pentru circula˛ia informa˛iilor Ón cadrul serviciului)

Nr.
crt.

Nume:
Prenume:
™eful serviciului de proba˛iune:
Perioada evalu„rii:

FI™√ DE EVALUARE

a performan˛elor profesionale ale ∫efilor serviciilor de proba˛iune

Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea

ANEXA Nr. 2
la regulament
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i) participarea la luarea declara˛iei p„r˛ii v„t„mate, a martorului Ón pericol sau la prezentarea materialului de urm„rire penal„,
Ón situa˛iile prev„zute de lege
j) prevenirea infrac˛ionalit„˛ii
k) alte activit„˛i profesionale (de exemplu: programe, proiecte, colabor„ri etc.)
Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
• este luat„ Ón considerare ponderea acestor activit„˛i Ón volumul total de munc„ al ∫efului serviciului

Activit„˛ile desf„∫urate ∫i rezultatele ob˛inute de c„tre ∫eful serviciului
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9. Competen˛a Ón redactarea documentelor
Descriere: Capacitatea de a se exprima Ón scris fluent, clar ∫i concis, de a utiliza corect vocabularul ∫i de a folosi limbajul
corespunz„tor exigen˛elor care trebuie s„ caracterizeze documentele elaborate

8. Capacitatea de analiz„ ∫i sintez„
Descriere: Capacitatea de a interpreta un volum mare de informa˛ii, de a identifica ∫i de a valorifica constantele ∫i elementele noi,
de a selecta aspectele esen˛iale pentru domeniul analizat ∫i de a le reuni Óntr-o form„ prescurtat„

7. Adaptabilitate
Descriere: Capacitatea de a aborda eficient situa˛iile, sarcinile ∫i activit„˛ile noi, cu caracter neplanificat

6. Capacitatea de implementare
Descriere: Capacitatea de a pune eficient Ón practic„ solu˛iile identificate pentru desf„∫urarea activit„˛ilor Ón mod corespunz„tor

5. Capacitatea de planificare ∫i de a ac˛iona strategic
Descriere: Capacitatea de a prevedea cerin˛ele unei sarcini, oportunit„˛ile, posibilele riscuri ∫i consecin˛ele acestora; capacitatea
de a anticipa solu˛ii, de a programa activit„˛ile ∫i de a organiza resursele pentru Óndeplinirea eficient„ a atribu˛iilor de serviciu

fiz
i

4. Capacitatea de a rezolva probleme
Descriere: Capacitatea de analiz„ a dificult„˛ilor intervenite Ón activitatea curent„, de identificare a alternativelor rezolutive,
de implementare a solu˛iei adecvate ∫i de evaluare a rezultatelor ob˛inute

3. Capacitatea de comunicare ∫i rela˛ionare
Descriere: Empatie, ascultare activ„, oferirea de feedback, autocontrol, asertivitate

2. Asumarea responsabilit„˛ii
Descriere: Sim˛ul de r„spundere fa˛„ de obliga˛iile proprii, asumarea consecin˛elor propriilor ac˛iuni

tu

1. Motiva˛ie
Descriere: Interesul manifestat pentru activit„˛ile specifice, inten˛ia de a-∫i desf„∫ura Ón continuare activitatea Ón domeniul
proba˛iunii ∫i de a contribui la dezvoltarea acestei institu˛ii, satisfac˛ia fa˛„ de munca depus„

Nr.
crt.

at

tin

*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ a notelor acordate pentru fiecare din cele 4 criterii men˛ionate Ón tabelul anterior.

es

D

Nota rezultat„ pentru evaluarea activit„˛ilor desf„∫urate ∫i a rezultatelor ob˛inute de c„tre ∫eful serviciului*):

Nr.
crt.

Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea

Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea
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Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea
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Data la care evaluatorul
a Óncheiat evaluarea

Comentariile persoanei care a realizat evaluarea (dac„ este cazul):

ce

fiz
i

Semn„tura persoanei
care a realizat evaluarea

or

*) Se acord„ prin raportarea notei finale acordate la urm„toarea gril„: 1,00—3,00 = foarte slab; 3,01—5,00 = slab; 5,01—7,00 = satisf„c„tor; 7,01—9,00 = bine; 9,01—10,00 = foarte bine.

Calificativul final al evalu„rii*):

*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ dintre notele acordate de c„tre directorul direc˛iei pentru evaluarea activit„˛ilor desf„∫urate ∫i a rezultatelor ob˛inute, respectiv pentru evaluarea
poten˛ialului profesional al ∫efului serviciului.

ite

Nota final„ ob˛inut„ pentru evaluarea performan˛elor profesionale ale ∫efului serviciului*):

ra

*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ dintre notele acordate pentru fiecare dintre cele 14 criterii men˛ionate Ón tabelul anterior.

iv

14. Conduita Ón timpul serviciului
Descriere: Respectarea normelor de conduit„ prev„zute de regulamentul de ordine interioar„ sau Ón codul deontologic
al personalului de proba˛iune
Nota rezultat„ pentru evaluarea poten˛ialului profesional al ∫efului serviciului*):

at

13. Creativitate ∫i ini˛iativ„
Descriere: Atitudinea activ„ Ón solu˛ionarea problemelor ∫i realizarea obiectivelor prin identificarea unor modalit„˛i alternative
de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitiv„ fa˛„ de abord„rile noi; inova˛ie Ón g„sirea unor c„i de optimizare
a activit„˛ii desf„∫urate

tin

Capacitatea de a lucra Ón echip„
Descriere: Capacitatea de a se integra Óntr-o echip„ ∫i de a-∫i aduce contribu˛ia prin participarea efectiv„ la atingerea
obiectivelor acesteia

12.

es

Capacitatea de a lucra independent
Descriere: Capacitatea de a Óndeplini atribu˛iile de serviciu ce presupun munc„ individual„ f„r„ a solicita frecvent
informa˛ii ∫i Óndrumare, cu excep˛ia cazurilor Ón care cerin˛ele acestor activit„˛i nu corespund limitelor de competen˛„ profesional„

11.

D

Capacitatea de autoperfec˛ionare ∫i de valorificare a experien˛ei dob‚ndite
Descriere: Interesul pentru perfec˛ionare profesional„, pentru Ómbun„t„˛irea permanent„ a activit„˛ilor curente;
capacitatea de a transpune eficient Ón practic„ cuno∫tin˛ele ∫i deprinderile dob‚ndite

Poten˛ialul profesional al ∫efului serviciului

10.

Nr.
crt.
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Data la care ∫eful serviciului
a luat cuno∫tin˛„ de rezultatele evalu„rii

Comentariile ∫efului serviciului (dac„ este cazul):
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Comentariile persoanei care contrasemneaz„ (dac„ este cazul):
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Semn„tura ∫efului serviciului

a

Semn„tura persoanei
care contrasemneaz„
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Activit„˛ile desf„∫urate ∫i rezultatele ob˛inute de c„tre inspectorul de proba˛iune
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Poten˛ialul profesional al inspectorului de proba˛iune

*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ dintre notele acordate pentru fiecare dintre cele dou„ criterii men˛ionate Ón tabelul anterior.
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2. Asumarea responsabilit„˛ii
Descriere: Sim˛ul de r„spundere fa˛„ de obliga˛iile proprii, asumarea consecin˛elor propriilor ac˛iuni

1. Motiva˛ie
Descriere: Interesul manifestat pentru activit„˛ile specifice, inten˛ia de a-∫i desf„∫ura Ón continuare activitatea Ón domeniul
proba˛iunii ∫i de a contribui la dezvoltarea acestei institu˛ii, satisfac˛ia fa˛„ de munca depus„

Nr.
crt.

a

Nota rezultat„ pentru evaluarea activit„˛ilor desf„∫urate ∫i a rezultatelor ob˛inute de c„tre inspector*):

ite

tu

ra

2. Alte responsabilit„˛i prev„zute Ón fi∫a postului
Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
• inspectorul a contribuit la elaborarea unor legi, regulamente, strategii, planuri de ac˛iune, metodologii, proceduri
∫i instrumente de lucru
• s-a implicat Ón recrutarea, selec˛ia, preg„tirea profesional„ ini˛ial„, perfec˛ionarea continu„ ∫i specializarea personalului
• r„spunsul la cererile, sesiz„rile ∫i memoriile care i-au fost repartizate spre solu˛ionare a fost adecvat
• a Óndeplinit alte sarcini dispuse pe linie ierarhic„, Ón limitele competen˛elor legale, profesionale ∫i regulamentare (implicarea
Ón programe na˛ionale ∫i interna˛ionale, participarea la diverse grupuri de lucru ∫i reprezentarea Direc˛iei de proba˛iune
Ón rela˛ia cu diverse institu˛ii sau ONG-uri etc.)
• este luat„ Ón considerare ponderea acestor activit„˛i Ón raport cu volumul total de munc„ al inspectorului

1. Evaluarea, controlul ∫i coordonarea serviciilor de proba˛iune
Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
• inspectorul a respectat metodologia pentru inspec˛ii
• evaluarea s-a realizat prin raportare la criteriile de inspec˛ie
• inspectorul a monitorizat ulterior activitatea serviciilor inspectate ∫i a evaluat periodic demersurile Óntreprinse de ∫eful
serviciului pentru acoperirea ariilor de Ómbun„t„˛ire identificate Ón urma inspec˛iilor ∫i pentru implementarea recomand„rilor
consemnate Ón raportul de inspec˛ie
• inspectorul a monitorizat activitatea serviciilor de proba˛iune, a identificat eventualele dificult„˛i ∫i a propus solu˛ii viabile
de dep„∫ire a acestora
• inspec˛iile realizate ∫i activit„˛ile de coordonare au contribuit la Ómbun„t„˛irea activit„˛ii serviciilor de proba˛iune

Nr.
crt.

Nume:
Prenume:
Gradul profesional:
Perioada evalu„rii:

FI™√ DE EVALUARE

a performan˛elor profesionale ale inspectorului de proba˛iune

Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea

Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea

ANEXA Nr. 3
la regulament
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Conduita Ón timpul serviciului
Descriere: Respectarea normelor de conduit„ prev„zute de regulamentul de ordine interioar„ sau de codul deontologic
al personalului de proba˛iune

14.

*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ dintre notele acordate pentru fiecare dintre cele 14 criterii men˛ionate Ón tabelul anterior.

Nota rezultat„ pentru evaluarea poten˛ialului profesional al inspectorului*):

Creativitate ∫i ini˛iativ„
Descriere: Atitudine activ„ Ón solu˛ionarea problemelor ∫i realizarea obiectivelor prin identificarea unor modalit„˛i
alternative de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitiv„ fa˛„ de abord„rile noi; inova˛ie Ón g„sirea unor c„i
de optimizare a activit„˛ii desf„∫urate

13.

ce

fiz
i

Capacitatea de a lucra Ón echip„
Descriere: Capacitatea de a se integra Óntr-o echip„ ∫i de a-∫i aduce contribu˛ia prin participarea efectiv„ la atingerea
obiectivelor acesteia

12.

or

el

an

rs
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pe

Capacitatea de a lucra independent
Descriere: Capacitatea de a Óndeplini atribu˛iile de serviciu ce presupun munca individual„ f„r„ a solicita frecvent
informa˛ii ∫i Óndrumare, cu excep˛ia cazurilor Ón care cerin˛ele acestor activit„˛i nu corespund limitelor de competen˛„
profesional„

11.

a

Capacitatea de autoperfec˛ionare ∫i de valorificare a experien˛ei dob‚ndite
Descriere: Interesul pentru perfec˛ionarea profesional„, pentru Ómbun„t„˛irea permanent„ a activit„˛ilor curente; capacitatea
de a transpune eficient Ón practic„ cuno∫tin˛ele ∫i deprinderile dob‚ndite

10.

9. Competen˛a Ón redactarea documentelor
Descriere: Capacitatea de a se exprima Ón scris fluent, clar ∫i concis, de a utiliza corect vocabularul ∫i de a folosi limbajul
corespunz„tor exigen˛elor care trebuie s„ caracterizeze documentele elaborate

ii
g

8. Capacitatea de analiz„ ∫i sintez„
Descriere: Capacitatea de a interpreta un volum mare de informa˛ii, de a identifica ∫i de a valorifica constantele
∫i elementele noi, de a selecta aspectele esen˛iale pentru domeniul analizat ∫i de a le reuni Óntr-o form„ prescurtat„

in

7. Adaptabilitate
Descriere: Capacitatea de a aborda eficient situa˛iile, sarcinile ∫i activit„˛ile noi, cu caracter neplanificat

us

6. Capacitatea de implementare
Descriere: Capacitatea de a pune eficient Ón practic„ solu˛iile identificate pentru desf„∫urarea activit„˛ilor Ón mod corespunz„tor

es

D

5. Capacitatea de planificare ∫i de a ac˛iona strategic
Descriere: Capacitatea de a prevedea cerin˛ele unei sarcini, oportunit„˛ile, posibilele riscuri ∫i consecin˛ele acestora;
capacitatea de a anticipa solu˛ii, de a programa activit„˛ile ∫i de a organiza resursele pentru Óndeplinirea eficient„
a atribu˛iilor de serviciu

4. Capacitatea de a rezolva probleme
Descriere: Capacitatea de analiz„ a dificult„˛ilor intervenite Ón activitatea curent„, de identificare a alternativelor rezolutive,
de implementare a solu˛iei adecvate ∫i de evaluare a rezultatelor ob˛inute

3. Capacitatea de comunicare ∫i rela˛ionare
Descriere: Empatie, ascultare activ„, oferirea de feedback, autocontrol, asertivitate

Nr.
crt.

Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea
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Data contrasemn„rii

rm
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Comentariile persoanei care contrasemneaz„ (dac„ este cazul):

iv
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Data la care evaluatorul
a Óncheiat evaluarea

at

Comentariile persoanei care a realizat evaluarea (dac„ este cazul):
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Semn„tura persoanei
care contrasemneaz„

or

el
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pe

Semn„tura persoanei
care a realizat evaluarea

* Se acord„ prin raportarea notei finale acordate la urm„toarea gril„: 1,00—3,00 = foarte slab; 3,01—5,00 = slab; 5,01—7,00 = satisf„c„tor; 7,01—9,00 = bine; 9,01—10,00 = foarte bine.

Calificativul final al evalu„rii*):

*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ a notelor acordate de c„tre secretarul de stat coordonator pentru evaluarea activit„˛ilor desf„∫urate ∫i a rezultatelor ob˛inute, respectiv pentru
evaluarea poten˛ialului profesional al directorului direc˛iei.

Nota final„ ob˛inut„ pentru evaluarea performan˛elor profesionale ale inspectorului*):
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Activit„˛ile desf„∫urate ∫i rezultatele ob˛inute de c„tre directorul Direc˛iei de proba˛iune
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ANEXA Nr. 4
la regulament

Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea

2. Managementul strategic
Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
• strategiile ∫i planurile de ac˛iune sunt coerente ∫i stabilite Ón raport cu nevoile de dezvoltare ale sistemului na˛ional de proba˛iune

1. Managementul personalului ∫i al proceselor
Œn acordarea notei pentru acest criteriu se vor avea Ón vedere urm„toarele aspecte:
• personalul este consultat Ónainte de luarea deciziilor importante care privesc activitatea sistemului de proba˛iune
• directorul direc˛iei se degreveaz„ de anumite sarcini ∫i responsabilit„˛i
• sarcinile sunt distribuite angaja˛ilor direc˛iei care au calit„˛ile ∫i responsabilit„˛ile necesare pentru a asigura Óndeplinirea lor
• directorul direc˛iei distribuie sarcinile ∫i responsabilit„˛ile Ón mod echitabil
• directorul direc˛iei se asigur„ c„ to˛i angaja˛ii direc˛iei au acces liber la informa˛ii
• personalul este motivat, ajutat ∫i Óndrumat Ón activitatea practic„ de c„tre directorul direc˛iei
• Ón cadrul direc˛iei se reg„se∫te o practic„ ce corespunde standardelor de calitate prev„zute de reglement„rile Ón vigoare
• au fost stabilite criterii, proceduri ∫i instrumente clare pentru procesele importante care au loc Ón cadrul direc˛iei
(de exemplu: o procedur„ pentru circula˛ia informa˛iilor Ón cadrul direc˛iei)

Nr.
crt.

Nume:
Prenume:
Perioada evalu„rii:
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Data la care inspectorul de proba˛iune
a luat cuno∫tin˛„ de rezultatele evalu„rii

at

tin

es

D

Comentariile inspectorului de proba˛iune (dac„ este cazul):
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Poten˛ialul profesional al directorului Direc˛iei de proba˛iune
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Capacitatea de autoperfec˛ionare ∫i de valorificare a experien˛ei dob‚ndite
Descriere: Interesul pentru perfec˛ionare profesional„, pentru Ómbun„t„˛irea permanent„ a activit„˛ilor curente; capacitatea
de a transpune eficient Ón practic„ cuno∫tin˛ele ∫i deprinderile dob‚ndite

Capacitatea de a lucra independent
Descriere: Capacitatea de a Óndeplini atribu˛iile de serviciu ce presupun munca individual„ f„r„ a solicita frecvent
informa˛ii ∫i Óndrumare, cu excep˛ia cazurilor Ón care cerin˛ele acestor activit„˛i nu corespund limitelor de competen˛„
profesional„

10.

11.

9. Competen˛a Ón redactarea documentelor
Descriere: Capacitatea de a se exprima Ón scris fluent, clar ∫i concis, de a utiliza corect vocabularul ∫i de a folosi limbajul
corespunz„tor exigen˛elor care trebuie s„ caracterizeze documentele elaborate

8. Capacitatea de analiz„ ∫i sintez„
Descriere: Capacitatea de a interpreta un volum mare de informa˛ii, de a identifica ∫i de a valorifica constantele ∫i elementele
noi, de a selecta aspectele esen˛iale pentru domeniul analizat ∫i de a le reuni Óntr-o form„ prescurtat„

fiz
i

7. Adaptabilitate
Descriere: Capacitatea de a aborda eficient situa˛iile, sarcinile ∫i activit„˛ile noi, cu caracter neplanificat

6. Capacitatea de implementare
Descriere: Capacitatea de a pune eficient Ón practic„ solu˛iile identificate pentru desf„∫urarea activit„˛ilor Ón mod corespunz„tor

a

5. Capacitatea de planificare ∫i de a ac˛iona strategic
Descriere: Capacitatea de a prevedea cerin˛ele unei sarcini, oportunit„˛ile, posibilele riscuri ∫i consecin˛ele acestora;
capacitatea de a anticipa solu˛ii, de a programa activit„˛ile ∫i de a organiza resursele pentru Óndeplinirea eficient„
a atribu˛iilor de serviciu

ra

4. Capacitatea de a rezolva probleme
Descriere: Capacitatea de analiz„ a dificult„˛ilor intervenite Ón activitatea curent„, de identificare a alternativelor rezolutive,
de implementare a solu˛iei adecvate ∫i de evaluare a rezultatelor ob˛inute

3. Capacitatea de comunicare ∫i rela˛ionare
Descriere: Empatie, ascultare activ„, oferirea de feedback, autocontrol, asertivitate

in

2. Asumarea responsabilit„˛ii
Descriere: Sim˛ul de r„spundere fa˛„ de obliga˛iile proprii, asumarea consecin˛elor propriilor ac˛iuni

1. Motiva˛ie
Descriere: Interesul manifestat pentru activit„˛ile specifice, inten˛ia de a-∫i desf„∫ura Ón continuare activitatea Ón domeniul
proba˛iunii ∫i de a contribui la dezvoltarea acestei institu˛ii, satisfac˛ia fa˛„ de munca depus„

Nr.
crt.

*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ dintre notele acordate pentru fiecare dintre cele dou„ criterii men˛ionate Ón tabelul anterior.

• directorul direc˛iei identific„ ∫i implementeaz„ solu˛ii pentru atingerea obiectivelor stabilite
• directorul direc˛iei se asigur„ c„ obiectivele prev„zute de strategiile sau planurile de ac˛iune ale sistemului na˛ional
de proba˛iune sunt atinse
• directorul direc˛iei s-a preocupat de stabilirea unor parteneriate durabile cu institu˛iile sau ONG-urile care pot
sprijini sistemul de proba˛iune Ón atingerea obiectivelor strategice
• partenerii comunitari sunt satisf„cu˛i de rela˛iile de colaborare cu Direc˛ia de proba˛iune ∫i serviciile coordonate
Nota rezultat„ pentru evaluarea activit„˛ilor desf„∫urate ∫i a rezultatelor ob˛inute de c„tre directorul direc˛iei*):

Nota acordat„
de persoana
care a realizat evaluarea
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a luat cuno∫tin˛„ de rezultatele evalu„rii

Data la care directorul direc˛iei

Comentariile directorului direc˛iei (dac„ este cazul):

Data la care evaluatorul
a Óncheiat evaluarea

Comentariile persoanei care a realizat evaluarea (dac„ este cazul):

or

el
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ce

fiz
i

Semn„tura persoanei
care a realizat evaluarea

a

Semn„tura directorului direc˛iei

ite

tu

ra

*) Se acord„ prin raportarea notei finale acordate la urm„toarea gril„: 1,00—3,00 = foarte slab; 3,01—5,00 = slab; 5,01—7,00 = satisf„c„tor; 7,01—9,00 = bine; 9,01—10,00 = foarte bine.

Calificativul final al evalu„rii*):

*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ dintre notele acordate de c„tre secretarul de stat coordonator pentru evaluarea activit„˛ilor desf„∫urate ∫i a rezultatelor ob˛inute, respectiv pentru
evaluarea poten˛ialului profesional al directorului direc˛iei.

iv

Nota final„ ob˛inut„ pentru evaluarea performan˛elor profesionale ale directorului direc˛iei*):

*) Aceast„ not„ reprezint„ media aritmetic„ dintre notele acordate pentru fiecare dintre cele 14 criterii men˛ionate Ón tabelul anterior.

cl

ex

Nota rezultat„ pentru evaluarea poten˛ialului profesional al directorului direc˛iei*):

Conduita Ón timpul serviciului
Descriere: Respectarea normelor de conduit„ prev„zute de regulamentul de ordine interioar„ sau Ón Codul deontologic
al personalului de proba˛iune

D

Creativitate ∫i ini˛iativ„
Descriere: Atitudinea activ„ Ón solu˛ionarea problemelor ∫i realizarea obiectivelor prin identificarea unor modalit„˛i alternative
de rezolvare a problemelor curente; atitudine pozitiv„ fa˛„ de abord„rile noi; inova˛ie Ón g„sirea unor c„i de optimizare
a activit„˛ii desf„∫urate

13.

14.

Capacitatea de a lucra Ón echip„
Descriere: Capacitatea de a se integra Óntr-o echip„ ∫i de a-∫i aduce contribu˛ia prin participarea efectiv„ la atingerea
obiectivelor acesteia

Poten˛ialul profesional al directorului Direc˛iei de proba˛iune

12.

Nr.
crt.
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