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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 232
din 20 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 2
din Codul de procedur„ penal„
pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 2 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Vasile Voinea Ón
Dosarul nr. 6.194/2/2006 (1.917/2006) al Cur˛ii de Apel
Bucure∫ti — Sec˛ia a II-a penal„ ∫i pentru cauze cu minori
∫i familie ∫i de Marioara Butcaru ∫i Dumitru Butcaru Ón
Dosarul nr. 2.931/212/2006 (1.552/2006) al Judec„toriei
Constan˛a.
La apelul nominal r„spunde, pentru autorul excep˛iei
Vasile Voinea, ap„r„torul ales, cu delega˛ie la dosar, ∫i se
constat„ lipsa celorlalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de
citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea, av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de
neconstitu˛ionalitate ridicate Ón dosarele nr. 2.134D/2006 ∫i
nr. 2.407D/2006 au con˛inut identic, pune Ón discu˛ie, din
oficiu, problema conex„rii cauzelor.
Reprezentantul autorului excep˛iei Vasile Voinea este de
acord cu conexarea celor dou„ dosare.
Reprezentantul Ministerului Public, av‚nd Ón vedere
dispozi˛iile art. 164 din Codul de procedur„ civil„, nu se
opune conex„rii dosarelor.
Curtea, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale,
dispune
conexarea
Dosarului
nr. 2.407D/2006 la Dosarul nr. 2.134D/2006, care este
primul Ónregistrat.
Cauza se afl„ Ón stare de judecat„.
Domnul avocat Dumitru ™tef„noiu solicit„ admiterea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a∫a cum a fost formulat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, deoarece critica formulat„ vizeaz„ aspecte ce
˛in de domeniul de interpretare ∫i de aplicare al legii.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Decizia nr. 1.148 din 4 septembrie 2006,
pronun˛at„ Ón Dosarul nr. 6.194/2/2006, ∫i Œncheierea din
30
noiembrie
2006,
pronun˛at„
Ón
Dosarul
nr. 2.931/212/2006, Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a II-a
penal„ ∫i pentru cauze cu minori ∫i familie ∫i Judec„toria
Constan˛a au sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 2 din
Codul de procedur„ penal„.
Excep˛ia a fost ridicat„, Ón dosarele de mai sus, de
Vasile Voinea, Marioara Butcaru ∫i Dumitru Butcaru.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ prevederile legale men˛ionate Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1) ∫i (2)
referitoare la egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a legii, ale art. 21
alin. (1), (2) ∫i (3) referitoare la liberul acces la justi˛ie ∫i
dreptul la un proces echitabil, ale art. 52 alin. (1) ∫i (2)
referitoare la recunoa∫terea, condi˛iile ∫i limitele exercit„rii
dreptului persoanei v„t„mate de o autoritate public„, ale
art. 53 alin. (1) referitoare la cazurile Ón care poate fi
restr‚ns exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i ∫i ale
art. 124 alin. (2) potrivit c„rora îJusti˛ia este unic„, impar˛ial„
∫i egal„ pentru to˛i “.
Astfel, se creeaz„ o discriminare evident„ Óntre procuror,
pe de o parte, ∫i justi˛iabil, pe de alt„ parte. De∫i art. 277
din Codul de procedur„ penal„ instituie, Ón sarcina
procurorului, obligativitatea de a solu˛iona pl‚ngerea Ón
termen de 20 de zile, aceasta este deseori nerespectat„.
A∫a fiind, partea interesat„ este pus„ Ón situa˛ia de a
contesta o solu˛ie a procurorului inexistent„, poate, la
momentul atac„rii, sau o solu˛ie care, de∫i exist„ ∫i-i este
favorabil„, nu i-a fost comunicat„ cu respectarea termenului
prev„zut.
Autorii excep˛iei mai sus˛in c„ dispozi˛iile art. 278 1
alin. 2 din Codul de procedur„ penal„ limiteaz„ accesul
liber la justi˛ie, deoarece orice persoan„ ale c„rei drepturi
sunt Ónc„lcate este sanc˛ionat„ pentru c„ nu a formulat
pl‚ngere Ónainte de a primi un r„spuns la cererea sau
pl‚ngerea adresat„ organelor de stat.
Œn sf‚r∫it, acest alineat, prin absen˛a reglement„rii unei
sanc˛iuni pentru procuror care nu respect„ termenul de
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concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate
la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992,
re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
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Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 2781 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„,
cu denumirea marginal„ Pl‚ngerea Ón fa˛a judec„torului
Ómpotriva rezolu˛iilor sau ordonan˛elor procurorului de
netrimitere Ón judecat„, a∫a cum a fost modificat, prelu‚nd
solu˛ia legislativ„ anterioar„, prin art. I, pct. 139 din Legea
nr. 356/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, care au urm„torul
con˛inut: îŒn cazul Ón care prim-procurorul parchetului sau,
dup„ caz, procurorul general al parchetului de pe l‚ng„ curtea
de apel, procurorul ∫ef de sec˛ie al Parchetului de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ori procurorul ierarhic
superior nu a solu˛ionat pl‚ngerea Ón termenul prev„zut de
art. 277, termenul prev„zut Ón alin. 1 curge de la data expir„rii
termenului ini˛ial de 20 de zile.“

tu

Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile art. 278 1 alin. 2 din Codul de
procedur„ penal„ au mai fost supuse controlului instan˛ei
de contencios constitu˛ional, prin raportare la prevederile
art. 21 din Legea fundamental„ invocate ∫i Ón prezenta
cauz„ ∫i cu motiv„ri similare. Astfel, prin Decizia nr. 598
din 8 noiembrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.128 din 14 decembrie 2005,
Curtea a respins ca neÓntemeiat„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate pentru considerentele acolo ar„tate.
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20 de zile, tinde s„ afecteze celeritatea solu˛ion„rii
cauzelor.
Œn opinia autorilor, termenul instituit de textul legal
criticat ar trebui s„ curg„ de la comunicarea solu˛iei
primului-procuror.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a II-a penal„ ∫i
pentru cauze cu minori ∫i familie opineaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece,
dimpotriv„, dispozi˛iile legale criticate sunt menite tocmai s„
garanteze liberul acces la justi˛ie.
Judec„toria Constan˛a opineaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece,
dimpotriv„, dispozi˛iile legale criticate sunt menite tocmai s„
asigure realizarea drepturilor invocate, sens Ón care face
trimitere la jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierile de sesizare au fost comunicate pre∫edin˛ilor
celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i
Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de
vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul Rom‚niei consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, sens Ón care invoc„
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Instituirea de c„tre
legiuitor a termenului de 20 de zile Ón cadrul c„ruia
persoana v„t„mat„, precum ∫i orice alte persoane ale
c„ror interese legitime au fost afectate, pot face pl‚ngere
Ómpotriva solu˛iilor de netrimitere dispuse de procuror, d„
expresie principiului celerit„˛ii care guverneaz„ desf„∫urarea
procesului penal.
De asemenea, instituirea unor reguli speciale de
procedur„, inclusiv Ón ce prive∫te exercitarea c„ilor de atac
Ómpotriva actelor ∫i m„surilor dispuse de procuror,
competen˛a ∫i procedura de judecat„, nu Óncalc„ principiul
egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice ∫i
nu implic„ un tratament diferen˛iat persoanelor aflate Ón
aceea∫i situa˛ie juridic„. Œn plus, sesizarea instan˛ei de
judecat„ pentru valorificarea unui drept subiectiv se
circumscrie regulilor specifice activit„˛ii de judecat„ ∫i
nicidecum aspectelor ce ˛in de dreptul de peti˛ionare.
Œn sf‚r∫it, dispozi˛iile legale criticate nu con˛in nicio
dispozi˛ie de natur„ s„ contravin„ regulilor constitu˛ionale
referitoare la Ónf„ptuirea justi˛iei ori s„ afecteze dreptul
persoanei v„t„mate de o autoritate public„, iar prevederile
art. 53 din Legea fundamental„ nu au inciden˛„ Ón cauz„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.

3

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere
emise de Guvern ∫i de Avocatul Poporului, rapoartele
Óntocmite de judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente,

Deoarece p‚n„ Ón prezent nu au intervenit elemente
noi, de natur„ s„ determine schimbarea acestei
jurispruden˛e, considerentele deciziei men˛ionate mai sus Ó∫i
p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.
Curtea mai constat„ c„ prevederile legale criticate se
aplic„ f„r„ privilegii ori discrimin„ri tuturor persoanelor
aflate Ón ipoteza normei legal criticate ∫i nu sunt de natur„
a afecta Ón vreun fel exerci˛iul vreunui drept ori al unei
libert„˛i. Prin urmare, prin reglementarea legal„ dedus„
controlului nu se aduce atingere dispozi˛iilor art. 16 alin. (1)
∫i (2) ∫i nici art. 53 alin. (1) din Legea fundamental„.
C‚t prive∫te critica referitoare la Ónc„lcarea dispozi˛iilor
constitu˛ionale referitoare la unicitatea, egalitatea ∫i
impar˛ialitatea justi˛iei, Curtea constat„ c„ prevederile
art. 2781 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„ nu con˛in
niciun fel de reglementare care s„ contravin„ acestor
norme ce vizeaz„ Ónf„ptuirea justi˛iei.
Œn sf‚r∫it, dispozi˛iile art. 52 alin. (1) ∫i (2) din
Constitu˛ie nu au inciden˛„ Ón cauz„.
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie
ridicat„ de Vasile Voinea Ón Dosarul nr. 6.194/2/2006 (1.917/2006) al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a II-a penal„ ∫i
pentru cauze cu minori ∫i familie ∫i de Marioara Butcaru ∫i Dumitru Butcaru Ón Dosarul nr. 2.931/212/2006 (1.552/2006)
al Judec„toriei Constan˛a.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

ce

Magistrat-asistent,
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 89 alin. (1) lit. e)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia

D

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 89 alin. (1) lit. e) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul str„inilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Majid
Latif Ón Dosarul nr. 2.531/2/2006 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a de contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele acord„
cuv‚ntul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune
concluzii de respingere ca neÓntemeiat„ a excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, consider‚nd c„ textul de lege criticat
este Ón deplin„ concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale
invocate de autorul excep˛iei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 13 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.531/2/2006, Curtea de Apel Bucure∫ti —

Sec˛ia a VIII-a de contencios administrativ ∫i fiscal a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 89 alin. (1) lit. e) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul str„inilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Majid
Latif Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea contesta˛iei
formulate Ómpotriva respingerii de c„tre Autoritatea pentru
str„ini a cererii de acordare a regimului de tolerare pe
teritoriul Rom‚niei.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ prevederile art. 89 alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 sunt susceptibile de
o interpretare arbitrarie cu privire la natura ∫i con˛inutul
pedepselor ∫i tratamentelor inumane sau degradante. De
asemenea, se arat„ c„ textul de lege criticat nu este
suficient de accesibil ∫i precis, astfel Ónc‚t nu Óndepline∫te
criteriul de calitate consacrat at‚t de Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
c‚t ∫i de jurispruden˛a Cur˛ii Europene a Drepturilor
Omului.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a de
contencios administrativ ∫i fiscal consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Precizeaz„ c„ nu
constituie o critic„ de neconstitu˛ionalitate îfaptul c„ Ón
practic„, Ón privin˛a return„rii, pot exista situa˛ii de aplicare
deficitar„“. Mai arat„ c„ riscul de tortur„ este amplu
reglementat Ón Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000, conform
criteriilor prev„zute de art. 3 alin. 2 din Conven˛ia Ómpotriva
torturii, ∫i, de aceea, nu este necesar ca ∫i Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002 s„ cuprind„ astfel de
detalieri.
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York la 10 decembrie 1984, la care Rom‚nia a aderat prin
Legea nr. 19/1990, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 112 din 10 octombrie 1990.
Cuprinsul acestora este urm„torul:
— Art. 3: î1. Niciun stat parte nu va expulza, nu va
reÓntoarce, nici nu va extr„da o persoan„ c„tre un alt stat Ón
care exist„ motive serioase de a crede c„ acolo ea risc„ s„ fie
supus„ la tortur„.
2. Pentru a stabili dac„ exist„ asemenea motive, autorit„˛ile
competente vor ˛ine seama de toate considera˛iile pertinente,
inclusiv, dac„ este cazul, de existen˛a, Ón statul vizat, a unui
ansamblu de viol„ri sistematice ale drepturilor omului, grave,
flagrante sau de propor˛ii.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Textul de lege criticat stabile∫te unul dintre cazurile Ón
care, Ón scopul protej„rii vie˛ii ∫i a integrit„˛ii sale fizice ∫i
psihice, str„inul nu poate fi returnat Ón ˛ara de origine.
Astfel cum prevede art. 89 alin. (1) lit. e) din ordonan˛„,
returnarea acestuia este interzis„ atunci c‚nd exist„ temeri
justificate c„ via˛a Ói este pus„ Ón pericol ori c„ va fi supus
la torturi, tratamente inumane sau degradante Ón statul Ón
care urmeaz„ s„ fie returnat. A∫a fiind, criticile formulate
de autorul excep˛iei nu pot fi re˛inute, Óntruc‚t dispozi˛iile
art. 89 alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 194/2002 nu numai c„ nu Óncalc„
prevederile din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i din celelalte
documente interna˛ionale invocate Ón motivarea criticii, ci,
dimpotriv„, le dau expresie prin transpunerea lor Ón
reglementarea aplicabil„ regimului str„inilor Ón Rom‚nia.
Curtea constat„, de asemenea, c„ nu exist„
neconcordan˛e Óntre textul ce formeaz„ obiect al excep˛iei
∫i dispozi˛iile art. 22 alin. (2) din Legea fundamental„,
potrivit c„rora nimeni nu poate fi supus torturii ∫i niciunui
fel de pedeaps„ sau de tratament inuman ori degradant.
Art. 89 alin. (1) lit. e), criticat ca fiind neconstitu˛ional,
respect„ interdic˛ia impus„ de Constitu˛ie ∫i de art. 3 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, prelu‚nd dispozi˛iile cuprinse Ón acestea.
De fapt, critica autorului vizeaz„, Ón realitate, chestiuni
de interpretare ∫i aplicare a textului de lege supus
controlului de constitu˛ionalitate, datorate lipsei de precizie,
claritate ∫i accesibilitate. Or, acestea sunt probleme care
nu intr„ Ón competen˛a instan˛ei de contencios
constitu˛ional.
De altfel, contrar acestor sus˛ineri, Ón jurispruden˛a Cur˛ii
Europene a Drepturilor Omului s-a statuat, Ón mai multe
cauze, de exemplu Hertel Ómpotriva Elve˛iei, 1998, ∫i
Rekvény Ómpotriva Ungariei, 1999, c„ previzibilitatea legii nu
trebuie neap„rat s„ fie Ónso˛it„ de certitudini absolute. De
asemenea, Curtea de la Strasbourg a precizat c„
certitudinea, chiar dac„ este de dorit, este Ónso˛it„
c‚teodat„ de o rigiditate excesiv„, or dreptul trebuie s„ ∫tie
s„ se adapteze schimb„rilor de situa˛ie. Œn plus, Ón cauza
Sunday Times Ómpotriva Regatului Unit al Marii Britanii ∫i
Irlandei de Nord, 1979, Curtea de la Strasbourg a re˛inut c„
exist„ multe legi care se servesc, prin for˛a lucrurilor, de
formule mai mult sau mai pu˛in vagi ale c„ror interpretare
∫i aplicare depind de practic„.

tu

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, ar„t‚nd, Ón acest sens, c„ textul de
lege criticat reprezint„ tocmai asumarea de c„tre stat a
obliga˛iei sale pozitive de a oferi o form„ de protec˛ie
persoanei care ar fi expus„ pericolului ca, Ón situa˛ia Ón
care ar fi returnat„ Ón ˛ara de origine, s„ sufere o
v„t„mare a drepturilor sale, const‚nd Ón tortur„, tratamente
sau pedepse inumane ori degradante.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile art. 89
alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 194/2002 sunt conforme prevederilor Legii fundamentale
prin care se consfin˛e∫te dreptul la via˛„ ∫i la integritate
fizic„ ∫i psihic„, precum ∫i cu reglement„rile interna˛ionale
invocate. Precizeaz„ c„ determinarea circumstan˛elor
specifice fiec„rei situa˛ii Ón parte, interpretarea ∫i aplicarea
textului de lege criticat excedeaz„ controlului de
constitu˛ionalitate, acestea fiind atribute ale organelor
competente Ón aceast„ materie sau ale instan˛ei de
judecat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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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, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 89 alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón
Rom‚nia, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, modificat„ ∫i
completat„ prin Legea nr. 482/2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.116 din 27 noiembrie
2004. Textele de lege criticate au urm„torul cuprins:
— Art. 89 alin. (1) lit. e): î(1) Returnarea este interzis„ Ón
urm„toarele cazuri: (...)
e) exist„ temeri justificate c„ via˛a Ói este pus„ Ón pericol ori
c„ va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante Ón
statul Ón care urmeaz„ s„ fie returnat str„inul;“.
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
textul de lege criticat contravine dispozi˛iilor art. 22 alin. (2)
din Constitu˛ie ∫i ale art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, ambele
referitoare la interzicerea torturii.
Œn plus, autorul invoc„ ∫i prevederile art. 3 din
Conven˛ia Ómpotriva torturii ∫i altor pedepse ori tratamente
cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat„ la New
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 89 alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Majid Latif Ón Dosarul nr. 2.531/2/2006
al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a de contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 raportat la art. 394 alin. 2
din Codul de procedur„ penal„

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 raportat la art. 394
alin. 2 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de
Andrei Bacea Ón Dosarul nr. 4.000/100/2006 (nr. vechi
4.078/2006) al Tribunalului Maramure∫ — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 3 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 4.000/100/2006, Tribunalul Maramure∫ —
Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 2781 raportat la

art. 394 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie
ridicat„ de Andrei Bacea Ón dosarul de mai sus av‚nd ca
obiect solu˛ionarea unei cereri de revizuire Ón materie
penal„ aflat„ Ón calea de atac a recursului.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prevederile legale men˛ionate Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la
egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a legii, ale art. 21 referitoare la
Accesul liber la justi˛ie, precum ∫i ale art. 124 referitoare la
Œnf„ptuirea justi˛iei, deoarece din interpretarea celor dou„
texte rezult„ concluzia c„ art. 394 alin. 2 din Codul de
procedur„ penal„ nu permite formularea unei cereri de
revizuire ∫i Ómpotriva unei hot„r‚ri definitive Óntemeiat„ pe
dispozi˛iile art. 2781, Ón spe˛„, Ón baza art. 2781 alin. 8
lit. a) din acela∫i cod.
Tribunalul Maramure∫ — Sec˛ia penal„ opineaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece problema hot„r‚rilor definitive care pot fi supuse
revizuirii este similar„ cu cea a hot„r‚rilor care pot fi
atacate cu apel sau recurs, pe de o parte, sau numai cu
recurs, pe de alt„ parte. Stabilirea accesului la una din
aceste c„i de atac este atributul exclusiv al legiuitorului,
f„r„ ca prin aceasta s„ constituie o Ónc„lcare a principiului
egalit„˛ii Ón drepturi sau a liberului acces la justi˛ie, textele
legale fiind aplicabile Ón mod egal pentru to˛i cet„˛enii.
Deoarece judec„torii, Ón temeiul textelor legale criticate,
fac aplicarea lor Ón mod impar˛ial ∫i egal pentru to˛i nu se
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Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 2781 cu denumirea marginal„ Pl‚ngerea Ón
fa˛a judec„torului Ómpotriva rezolu˛iilor sau ordonan˛elor
procurorului de netrimitere Ón judecat„, raportate la art. 394
alin. 2 cu denumirea marginal„ Cazurile de revizuire,
ambele din Codul de procedur„ penal„.
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Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile art. 2781 ∫i ale art. 394 din Codul
de procedur„ penal„ au mai fost supuse controlului
instan˛ei de contencios constitu˛ional, prin raportare la
acelea∫i prevederi din Legea fundamental„ invocate ∫i Ón
prezenta cauz„ ∫i cu motiv„ri similare. Astfel, prin deciziile
nr. 680 din 10 octombrie 2006, nr. 170 din 22 martie 2005
∫i nr. 324 din 18 aprilie 2006, publicate Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006,
nr. 349 din 25 aprilie 2005 ∫i, respectiv, nr. 392 din 8 mai
2006, Curtea a respins ca neÓntemeiate excep˛iile de
neconstitu˛ionalitate pentru considerentele acolo ar„tate.
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Deoarece p‚n„ Ón prezent nu au intervenit elemente
noi, de natur„ s„ determine schimbarea acestei
jurispruden˛e, considerentele deciziilor men˛ionate mai sus
Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.
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Œn sf‚r∫it, Curtea mai constat„ c„, a∫a cum a statuat Ón
jurispruden˛a sa, de exemplu Ón Decizia nr. 486 din 11
decembrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2004, examinarea
constitu˛ionalit„˛ii unui text de lege are Ón vedere
compatibilitatea acestui text cu dispozi˛iile constitu˛ionale
pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi
legale Óntre ele ∫i raportarea concluziei ce ar rezulta din
aceast„ compara˛ie la dispozi˛ii ori principii ale Constitu˛iei.
Proced‚ndu-se altfel, s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia
c„, de∫i fiecare dintre dispozi˛iile legale este constitu˛ional„,
numai coexisten˛a lor ar pune Ón discu˛ie constitu˛ionalitatea
uneia dintre ele. Œn acela∫i sens Curtea a mai re˛inut, de
exemplu Ón Decizia nr. 203 din 29 aprilie 2004, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 549 din
21 iunie 2004, c„ eventuala contradic˛ie existent„ Óntre
dispozi˛iile unor legi Ón vigoare nu intr„ sub inciden˛a
controlului de constitu˛ionalitate.
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poate sus˛ine c„ se aduce atingere dispozi˛iilor
constitu˛ionale ale art. 124.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, sens Ón care invoc„ jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile
legale criticate se aplic„ Ón mod egal tuturor cet„˛enilor
afla˛i Ón ipoteza normelor, f„r„ nicio discriminare pe
considerente arbitrare.
Revizuirea este o cale extraordinar„ de atac ce se
poate exercita numai Ón anumite cazuri, strict ∫i limitativ
prev„zute de lege, instituind reguli de natur„ procedural„
care nu Ómpiedic„ p„r˛ile de a beneficia de toate garan˛iile
procesuale care asigur„ caracterul impar˛ial ∫i echitabil al
procesului.
Totodat„, stabilirea unor reguli speciale de procedur„,
Ón considerarea unor situa˛ii deosebite, precum ∫i a
condi˛iilor de exercitare a c„ilor de atac, reprezint„
prerogativa acordat„ legiuitorului ordinar de prevederile
art. 126 alin. (2) ∫i ale art. 129 din Constitu˛ie.
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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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„ constat„ c„ 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.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 raportat la art. 394 alin. 2 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Andrei Bacea Ón Dosarul nr. 4.000/100/2006 (nr. vechi 4.078/2006) al Tribunalului
Maramure∫ — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 265
din 20 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 16 alin. (1) ∫i (2)
∫i art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
de dificult„˛i angajatorului, care trebuie s„ semneze
contractul de munc„ din prima zi Ón care salariatul se
prezint„ la munc„. Œn sf‚r∫it, arat„ c„ salariatul risc„
desfacerea contractului de munc„ pentru necompeten˛„
profesional„ Ón situa˛ia Óncheierii lui Ón form„ scris„.
Judec„toria Foc∫ani consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„. Œn acest sens, arat„
c„ obliga˛ia Óncheierii contractului individual de munc„ Ón
form„ scris„ este justificat„ de ra˛iuni de protec˛ie a
ambelor p„r˛i, Ón sensul cunoa∫terii reciproce a drepturilor
∫i obliga˛iilor ce deriv„ din raportul de munc„ ∫i a
posibilit„˛ii dovedirii clauzelor contractuale convenite de p„r˛i
Ónainte de Ónceperea prest„rii activit„˛ii de c„tre salariat. De
asemenea, arat„ c„ nu exist„ nicio contrarietate Óntre
prevederile alin. (1) ∫i (2) ale art. 16 din Legea nr. 53/2003
∫i consider„ c„ aspectele invocate de autorul excep˛iei ˛in
de interpretarea ∫i aplicarea legii.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului consider„ c„ textele de lege
criticate sunt constitu˛ionale, sens Ón care invoc„
jurispruden˛a Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 16 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 276
alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îMariben
Maican“
—
S.R.L.
din
Foc∫ani
Ón
Dosarul
nr. 6.919/231/2006 (nr. vechi 1.658/2006) al Judec„toriei
Foc∫ani.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, consider‚nd c„ textele de lege criticate nu
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Patricia Marilena Ionea
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C U R T E A,
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 5 decembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 6.919/231/2006 (nr. vechi 1.658/2006),
Judec„toria Foc∫ani a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 16
alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 —
Codul muncii. Excep˛ia a fost ridicat„ de Societatea
Comercial„ îMariben Maican“ — S.R.L. din Foc∫ani cu
prilejul solu˛ion„rii pl‚ngerii contraven˛ionale formulate
Ómpotriva Procesului-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare a
contraven˛iilor nr. 1.475 din 8 februarie 2006, Óncheiat de
Inspectoratul Teritorial de Munc„ Vrancea.
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia sus˛ine, Ón
esen˛„, c„ dispozi˛iile legale criticate contravin prevederilor
art. 41 alin. (1) ∫i art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitu˛ie. Œn
acest sens, arat„ c„ prevederile alin. (1) ∫i (2) ale art. 16
din Legea nr. 53/2003 sunt contradictorii, Óntruc‚t prev„d
at‚t obliga˛ia Óncheierii contractului individual de munc„ Ón
form„ scris„, c‚t ∫i posibilitatea de a nu-l Óncheia Ón
aceast„ form„. De asemenea, consider„ c„ obliga˛ia de a
Óncheia contractul Ón form„ scris„ ∫i sanc˛iunea corelativ„
Óncalc„ dreptul la munc„ al cet„˛enilor ∫i creeaz„ o serie

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile de lege
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 16 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 276 alin. (1) lit. e)
din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 72 din
5 februarie 2003, a∫a cum au fost modificate prin art. I
pct. 3 ∫i 73 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 65/2005 privind modificarea ∫i completarea Legii
nr. 53/2003 — Codul muncii, publicat„ Ón Monitorul Oficial
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sanc˛ioneaz„ nerespectarea acestei obliga˛ii. De asemenea,
autorul excep˛iei consider„ c„ legea este contradictorie din
moment ce instituie at‚t aceast„ obliga˛ie, dar ∫i
posibilitatea de a nu Óncheia contractul Óntr-o form„ scris„.
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Œn ceea ce prive∫te primul aspect al criticii, Curtea
constat„ c„ problema constitu˛ionalit„˛ii obliga˛iei
angajatorului de a Óncheia contractul individual de munc„
Ón form„ scris„ a mai fost analizat„, prin raportare la
acelea∫i dispozi˛ii din Constitu˛ie, ∫i cu alte prilejuri. Astfel,
prin Decizia nr. 655 din 5 octombrie 2006, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 907 din
8 noiembrie 2006, Curtea a statuat c„ îr„spunderea pentru
Óncheierea contractului individual de munc„ revine, Ón mod
firesc, angajatorului. Existen˛a contractului previne
comportamentul abuziv al angajatorului, dar ∫i atitudinea
incorect„ a salariatului Ón Óndeplinirea sarcinilor pentru care
s-a angajat. Œncadrarea Ón munc„ doar cu forme legale, pe
baza unor contracte individuale de munc„, asigur„ ∫i
cunoa∫terea ∫i exercitarea obliga˛iilor legale ce le revin
celor care folosesc for˛„ de munc„ salariat„.

tu

ite

a

pe

Prevederea obliga˛iei Óncheierii contractului individual de
munc„ Ón form„ scris„, precum ∫i sanc˛ionarea
neÓndeplinirii acestei obliga˛ii legale nu Óngr„desc Ón niciun
fel exerci˛iul dreptului la munc„ ∫i, cu at‚t mai pu˛in,
libertatea comer˛ului.“
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al Rom‚niei, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 371/2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1147 din 19
decembrie 2005.
Œn prezent, textele de lege criticate au urm„toarea
redactare:
— Art. 16 alin. (1) ∫i (2): î(1) Contractul individual de
munc„ se Óncheie Ón baza consim˛„m‚ntului p„r˛ilor, Ón form„
scris„, Ón limba rom‚n„. Obliga˛ia de Óncheiere a contractului
individual de munc„ Ón form„ scris„ revine angajatorului.
Angajatorul persoan„ juridic„, persoana fizic„ autorizat„ s„
desf„∫oare o activitate independent„, precum ∫i asocia˛ia
familial„ au obliga˛ia de a Óncheia, Ón form„ scris„, contractul
individual de munc„ anterior Ónceperii raporturilor de munc„.
(2) Œn situa˛ia Ón care contractul individual de munc„ nu a
fost Óncheiat Ón form„ scris„, se prezum„ c„ a fost Óncheiat pe o
durat„ nedeterminat„, iar p„r˛ile pot face dovada prevederilor
contractuale ∫i a presta˛iilor efectuate prin orice alt mijloc de
prob„.“;
— Art. 276 alin. (1) lit. e): î(1) Constituie contraven˛ie ∫i
se sanc˛ioneaz„ astfel urm„toarele fapte:[...]
e) primirea la munc„ a persoanelor f„r„ Óncheierea unui
contract individual de munc„, potrivit art. 16 alin. (1), cu
amend„ de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoan„
identificat„, f„r„ a dep„∫i valoarea cumulat„ de 100.000 lei.“
Œn opinia autorului excep˛iei textele de lege criticate
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 41 alin. (1),
potrivit c„rora îDreptul la munc„ nu poate fi Óngr„dit. Alegerea
profesiei, a meseriei sau a ocupa˛iei, precum ∫i a locului de
munc„ este liber„,“ ∫i ale art. 135 alin. (2) lit. a) ce instituie
obliga˛ia statului de a asigura îlibertatea comer˛ului, protec˛ia
concuren˛ei loiale, crearea cadrului favorabil pentru
valorificarea tuturor factorilor de produc˛ie“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„, Ón esen˛„, autorul excep˛iei este nemul˛umit de
faptul c„ textele de lege supuse controlului de
constitu˛ionalitate instituie obliga˛ia pentru angajator de a
Óncheia contractul de munc„ Ón form„ scris„ ∫i
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Œntruc‚t nu s-au eviden˛iat elemente sau motive noi,
care ar putea determina reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii,
solu˛ia ∫i considerentele deciziei citate Ó∫i p„streaz„
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.
Œn ceea ce prive∫te al doilea aspect de
neconstitu˛ionalitate invocat de autorul excep˛iei, referitor la
pretinsa contradic˛ie din prevederile alin. (1) ∫i (2) ale
art. 16 din Legea nr. 53/2003, Curtea observ„ c„ acesta
reprezint„ o problem„ de interpretare ∫i aplicare a legii, ce
revine competen˛ei instan˛ei de judecat„, iar nu instan˛ei
de contencios constitu˛ional.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 16 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 53/2003 — Codul muncii, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îMariben Maican“ — S.R.L. din Foc∫ani Ón
Dosarul nr. 6.919/231/2006 (nr. vechi 1.658/2006) al Judec„toriei Foc∫ani.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

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

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 266/20.IV.2007

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei Berleanu Monica-Florentina Ón
func˛ia de curier personal Ón cadrul
Cancelariei Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. c) ∫i ale art. 19 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:

fiz
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Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
doamna Berleanu Monica-Florentina se nume∫te Ón func˛ia de curier
personal Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru — Cabinetul
Primului-Ministru.
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PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 19 aprilie 2007.
Nr. 88.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI
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ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind depozitarea buteliilor transportabile
pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 8 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condi˛iilor de
introducere pe pia˛„ ∫i utilizare repetat„ a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind depozitarea
buteliilor

transportabile

pentru

gaze

comprimate,

lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL,

prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 28 martie 2007.
Nr. 1.610.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 266 bis abonament, care se poate achizi˛iona de la Centrul pentru
rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Normei nr. 10/2007 privind calculul actuarial al provizionului tehnic
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Œn temeiul dispozi˛iilor art. 23 lit. f) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2005 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 313/2005,
conform Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 24/2006 privind numirea pre∫edintelui, a vicepre∫edintelui ∫i a
celorlal˛i membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 102 alin. (5) lit. b) ∫i ale art. 115 alin. (2), (3), (4) ∫i (5) din Legea nr. 204/2006
privind pensiile facultative,
Ón baza hot„r‚rii luate Ón ∫edin˛a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de
11 aprilie 2007,

el

a

Art. 2. — Prezenta hot„r‚re ∫i norma men˛ionat„ la

tu

art. 1 se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
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face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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actuarial al provizionului tehnic, prev„zut„ Ón anexa care

∫i pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (www.csspp.ro).
Art. 3. — Departamentul autorizare-reglementare
Ómpreun„ cu Secretariatul tehnic ∫i cu directorul general vor
urm„ri ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentei
hot„r‚ri.

an

Art. 1. — Se aprob„ Norma nr. 10/2007 privind calculul

or

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urm„toarea hot„r‚re:
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Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,
Mircea Oancea
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Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 31.
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NORMA Nr. 10/2007
privind calculul actuarial al provizionului tehnic
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Av‚nd Ón vedere prevederile art. 102 alin. (5) lit. b) ∫i ale art. 115 alin. (2), (3), (4) ∫i (5) din Legea nr. 204/2006
privind pensiile facultative,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 23 lit. f) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2005 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 313/2005,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumit„ Ón continuare Comisie, emite prezenta norm„.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezenta norm„ stabile∫te regulile de calcul
actuarial al provizionului tehnic pentru schemele de pensii
care prev„d m„suri de protec˛ie Ómpotriva riscurilor
biometrice prin garantarea unui beneficiu ∫i/sau garantarea
unui nivel minim stabilit al beneficiului ∫i/sau garan˛ii cu
privire la performan˛ele investi˛iilor.
Art. 2. — Œn cazul Ón care administratorii de fonduri de
pensii facultative administreaz„ schemele de pensii
prev„zute la art. 1, sunt obliga˛i s„ constituie provizion
tehnic pentru fiecare dintre aceste scheme de pensii ale
fondurilor administrate.
Art. 3. — (1) Termenii ∫i expresiile utilizate Ón aceast„
norm„ au semnifica˛ia prev„zut„ la art. 2 din Legea

nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumit„ Ón
continuare Lege.
(2) De asemenea, Ón Ón˛elesul prezentei norme, beneficii
reprezint„ valoarea garantat„, sub form„ de sum„ stabilit„
la Óncheierea actului individual de aderare.
CAPITOLUL II
Provizionul tehnic
SECﬁIUNEA 1
Reguli generale

Art. 4. — Provizionul tehnic se constituie pentru
acoperirea riscurilor aferente garant„rii unui beneficiu pentru
cazul de deces ∫i/sau invaliditate ∫i/sau la maturitate ∫i/sau
a garan˛iilor cu privire la performan˛ele investi˛iei.
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Art. 7. — (1) Activele care acoper„ provizionul tehnic
sunt active a c„ror valoare corespunde sumei rezultate din
calculul provizionului tehnic pentru un fond.
(2) Valoarea activelor care acoper„ provizionul tehnic va
fi tot timpul cel pu˛in egal„ cu suma rezultat„ din calculul
provizionului tehnic.
Art. 8. — (1) Investirea activelor care acoper„
provizionul tehnic se va face Óntr-o manier„ adecvat„
naturii ∫i duratei pl„˛ilor viitoare a∫teptate.
(2) Activele vor fi astfel diversificate Ónc‚t s„ evite
concentrarea pe un singur emitent sau grup de emiten˛i ∫i
acumularea de risc pe portofoliu, respect‚nd urm„toarele
reguli:
a) investi˛ia Ón instrumentele financiare ale unui singur
emitent nu va dep„∫i 5% din volumul activelor care
acoper„ provizionul tehnic, cu excep˛ia titlurilor emise de
autorit„˛i ale administra˛iei publice centrale;
b) investi˛ia Ón instrumentele financiare ale unui grup de
emiten˛i nu va dep„∫i 10% din volumul activelor care
acoper„ provizionul tehnic, cu excep˛ia titlurilor emise de
autorit„˛i ale administra˛iei publice centrale;
c) investi˛ia Ón active denominate Ón alt„ moned„ dec‚t
moneda Ón care sunt exprimate obliga˛iile nu va dep„∫i
30% din volumul activelor care acoper„ provizionul tehnic.
Art. 9. — (1) Institu˛ia de credit, depozitar al fondului de
pensii facultative pentru care se constituie provizionul
tehnic, va p„stra Ón custodie activele care acoper„
provizionul tehnic ∫i va ˛ine eviden˛a acestora.
(2) Activitatea de custodie ∫i eviden˛„ a activelor care
acoper„ provizionul tehnic se desf„∫oar„ Ón baza unui
contract Óncheiat Óntre administrator ∫i depozitar, care va
avea un con˛inut minim similar cu cel al contractului de
depozitare Óncheiat pentru activele fondului de pensii
facultative.
(3) Activitatea de custodie ∫i eviden˛„ a activelor care
acoper„ provizionul tehnic se va desf„∫ura cu respectarea
prevederilor normei privind activitatea de depozitare a
activelor fondurilor de pensii facultative.
(4) Evaluarea activelor care acoper„ provizionul tehnic
se va realiza de c„tre administrator ∫i depozitar, pe baza
principiilor de evaluare prev„zute Ón norma privind calculul
valorii activului net ∫i al valorii unit„˛ii de fond pentru
fondurile de pensii facultative.

pe

Activele care acoper„ provizionul tehnic

a

SECﬁIUNEA a 2-a

(3) Calculul detaliat al provizionului tehnic, precum ∫i
opinia actuarului privind adecvarea nivelului provizionului
tehnic vor fi incluse Ón raportul actuarial anual.
Art. 11. — (1) Calculul provizionului tehnic se
efectueaz„ lunar. Pentru calcularea provizionului tehnic se
vor folosi datele existente Ón ultima zi lucr„toare a lunii ce
precede perioada de calcul.
(2) Actuarul desemnat de c„tre administrator va calcula
provizionul tehnic, Ón conformitate cu prevederile legii ∫i pe
baza metodelor stabilite prin prezenta norm„, cu
respectarea urm„toarelor principii:
a) nivelul minim al provizionului tehnic este cel rezultat
din calcul;
b) pentru calcularea cash flow-urilor:
(i) rata dob‚nzii de discount folosit„ Ón cadrul
factorului de discount va fi minimul Óntre rata
dob‚nzii liber„ de risc ∫i media ratei efective a
dob‚nzii, realizat„ Ón anii anteriori;
(ii) rata garantat„ a dob‚nzii poate fi o rat„ anual„
constant„ stabilit„ sau o rat„ relativ„ definit„
printr-o func˛ie. Œn cazul unei rate garantate
relative se va lua Ón considerare cea mai
prudent„ estimare. Aceast„ estimare se
realizeaz„ folosind cel pu˛in dou„ metode diferite
ce pot fi considerate fiabile ∫i relevante. Dou„
metode sunt considerate diferite atunci c‚nd sunt
bazate pe tehnici diferite ∫i pe seturi de
presupuneri diferite ∫i se pot verifica una pe
cealalt„;
(iii) rata dob‚nzii efective folosit„ Ón calcul este cea
realizat„, pentru anii anteriori, iar pentru anii
viitori va fi estimat„ conform principiului prev„zut
Ón subpunctul (ii), lu‚ndu-se Ón considerare
randamentul anticipat al activelor ∫i ratele
efective realizate Ón anii anteriori;
(iv) cheltuielile vor fi actualizate cu rata infla˛iei
furnizat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei p‚n„
Ón anul aferent trecerii la moneda european„,
dup„ care se va folosi rata infla˛iei furnizat„ de
Eurostat. Œn func˛ie de structura garan˛iei
investi˛ionale, cheltuielile pot fi exceptate par˛ial
sau total din calculul valorii garantate a activului
personal;
c) datele biometrice folosite pentru calculul provizionului
tehnic se bazeaz„ pe ultimele date publicate de Institutul
Na˛ional de Statistic„ ∫i/sau pe date furnizate de surse
indicate de Comisie, ˛in‚ndu-se cont de specificul de gen,
de principalele caracteristici ale grupului de participan˛i ∫i
ale schemelor de pensii facultative, Ón special de evolu˛ia
prev„zut„ pentru riscurile relevante;
d) probabilit„˛ile folosite Ón calcul se iau Ón considerare
p‚n„ la a 5-a zecimal„;
e) metoda ∫i baza de calcul pentru provizionul tehnic
r„m‚n constante de la un exerci˛iu financiar la altul.
Discontinuit„˛ile pot fi justificate de schimbarea legisla˛iei ori
a condi˛iilor economice sau demografice pe care se
bazeaz„ provizioanele.
Art. 12. — (1) Provizionul tehnic se calculeaz„ ca fiind
suma tuturor rezervelor individuale, calculate pentru fiecare
participant Ón parte.

ite

Art. 5. — Œn cazul Ón care administratorul ofer„ garan˛ii
cu privire la performan˛ele investi˛iei, acestea sunt valabile
∫i pentru cazul Óncet„rii premature a contractului ca urmare
a decesului sau a invalidit„˛ii ∫i pentru cazul modific„rii,
suspend„rii sau Óncet„rii contribu˛iilor la fond.
Art. 6. — Activele necesare acoperirii provizionului
tehnic provin din resursele proprii ale administratorului.

tu

12

SECﬁIUNEA a 3-a
Calculul provizionului tehnic

Art. 10. — (1) Calculul provizionului tehnic se
efectueaz„ ∫i se certific„ de c„tre un actuar.
(2) Actuarul aflat Ón rela˛ii contractuale cu un
administrator ∫i desemnat de c„tre acesta are obliga˛ia de
a efectua ∫i de a certifica calculul provizionului tehnic.
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(2) Rezerva individual„ se calculeaz„ dup„ formula:

s
tp 0

unde:
R = rezerva individual„ la momentul calculului

schema de pensii cel pu˛in p‚n„ Ón anul t;
tp x

provizionului tehnic;
CFD (t) = cash flow-ul la momentul t, Ón cazul unui

= probabilitatea ca participantul de v‚rst„ x s„

supravie˛uiasc„ cel pu˛in t ani;
s
t q t–1

eveniment de deces;
CFS (t) = cash flow-ul la momentul t, Ón cazul unui

= probabilitatea ca participantul s„ r„m‚n„ Ón

= probabilitatea ca participantul s„ renun˛e la

schema de pensii Ón anul t, dup„ ce a cotizat t—1 ani;
Tp x

eveniment de surrender (renun˛are la schema de pensii —

= probabilitatea ca participantul de v‚rst„ x s„

supravie˛uiasc„ cel pu˛in p‚n„ Ón anul T de maturitate;

CFM(T) = cash flow-ul la momentul T, Ón cazul Ón care

= probabilitatea ca participantul s„ r„m‚n„ Ón

schema de pensii p‚n„ Ón anul T de maturitate;
i
1p x + t–1

= probabilitatea ca participantul de v‚rst„ x + t–1

s„ devin„ invalid Ón intervalul de timp (x + t–1, x + t);

or

participantul r„m‚ne Ón schema de pensii p‚n„ la

s
Tp 0

ce

CFI(t) = cash flow-ul la momentul t, Ón cazul invalidit„˛ii;

fiz
i

transfer);

momentul T;

el

T = anul de maturitate;

an

t–1p x = probabilitatea ca participantul de v‚rst„ x s„

x = v‚rsta participantului exprimat„ Ón ani Ómplini˛i la

rs
o

supravie˛uiasc„ cel pu˛in t–1 ani;

pe

momentul evalu„rii provizionului.
Art. 13. — (1) Determinarea cash flow-urilor se face dup„

a

1qx + t–1 = probabilitatea ca participantul de v‚rst„ x + t–1

modelul urm„tor:

,
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s„ moar„ Óntr-un an;

D
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cl

unde:
V (t) = valoarea aleatorie a activului personal la
momentul t;
S (t) = valoarea aleatorie a activului personal la
momentul t;
B(t) = valoarea beneficiului garantat la momentul t;
ß = beneficiul garantat;
G (t) = valoarea garantat„ a activului personal la
momentul t;
C(h) = contribu˛ia brut„ total„;
e(h) = cheltuieli cu comisionul din contribu˛ie;
E(h) = alte cheltuieli;
VAN(y) = ultima valoare realizat„ a activului personal;
rc = rata cheltuielilor cu comisioanele din activ.
(2) Factorul aleatoriu de acumulare urmeaz„ modelul:

unde:
rg = rata garantat„ a dob‚nzii;
re = rata efectiv„ a dob‚nzii;
rp = rata aleatorie a dob‚nzii.

(3) Valoarea aleatorie previzionat„ a activului personal la
momentul t se modeleaz„ astfel:

,
unde:
V (t) = valoarea aleatorie a activului personal la
momentul t;
S(t) = valoarea efectiv„ a activului personal la momentul t;
G (t) = valoarea garantat„ a activului personal la
momentul t;
a) valoarea efectiv„ previzionat„ a activului personal la
momentul t se calculeaz„ dup„ modelul:

unde:
S(t) = valoarea efectiv„ a activului personal la momentul t;
rd = rata dob‚nzii de discount;
re = rata efectiv„ a dob‚nzii;
rc = rata cheltuielilor cu comisioanele din activ;
C(h) = contribu˛ia brut„ total„;
e(h) = cheltuieli cu comisionul din contribu˛ie;
E(h) = alte cheltuieli;
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b) valoarea garantat„ previzionat„ a activului personal la momentul t se calculeaz„ dup„ modelul:

(4) Valoarea beneficiului garantat la momentul t se
calculeaz„ dup„ modelul:

unde:
B(t) = valoarea beneficiului garantat la momentul t;
rd = rata dob‚nzii de discount;
ß = beneficiul garantat.
(5) Factorul de discount liber de risc pentru o perioad„
de t ani se calculeaz„ dup„ modelul:

pe
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el

or

(2) Œn cazul Ón care administratorul consider„ necesar„
suplimentarea nivelului minim al provizionului tehnic, va
propune Comisiei spre avizare metodologia suplimentar„ de
calcul.
Art. 15. — Raportul actuarial anual va fi transmis
Comisiei odat„ cu raportul anual prev„zut la art. 100 din
Lege.
Art. 16. — Œnc„lcarea prevederilor prezentei norme se
sanc˛ioneaz„ conform dispozi˛iilor legale Ón vigoare.

a

unde:
rd = rata dob‚nzii de discount;
f(i-1,i) = rata forward a dob‚nzii liber„ de risc anual„,
continu„, de la momentul i—1 la i;
remed = media ratei efective a dob‚nzii, realizat„ Ón anii
anteriori.

fiz
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ce

unde:
G (t) = valoarea garantat„ a activului personal la
momentul t;
rg = rata garantat„ a dob‚nzii;
rd = rata dob‚nzii de discount;
re = rata efectiv„ a dob‚nzii;
rc = rata cheltuielilor cu comisioanele din activ;
C(h) = contribu˛ia brut„ total„;
e(h) = cheltuieli cu comisionul din contribu˛ie;
E(h) = alte cheltuieli.
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CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale
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Art. 14. — (1) Metodologia de calcul din prezenta
norm„ descrie nivelul minim al provizionului tehnic.
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR
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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

tin

at

DECIZIE
privind autorizarea func˛ion„rii ca broker de asigurare a Societ„˛ii Comerciale

D

es

îTAKTIQ — BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE“ — S.R.L.
Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale normelor emise Ón aplicarea acesteia,
Ón baza hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 27 martie 2007, prin care s-a
aprobat cererea Societ„˛ii Comerciale îTAKTIQ — BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE“ — S.R.L. de ob˛inere a
autoriza˛iei de func˛ionare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor

d e c i d e:

Art. 1. — Societatea Comercial„ îTAKTIQ — BROKER
DE ASIGURARE-REASIGURARE“ — S.R.L., cu sediul
social Ón municipiul Bucure∫ti, str. B‚rnova nr. 4,
bl. M111B, sc. 1, et. 7, ap. 29, sectorul 5, nr. de ordine Ón
registrul comer˛ului J40/20269/8.12.2004, cod unic de
Ónregistrare 17017805/8.12.2004, este autorizat„ s„
func˛ioneze ca broker de asigurare av‚nd ca obiect de
activitate numai activitatea de broker de asigurare conform
prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Art. 2. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii Ón Registrul brokerilor de
asigurare.
Art. 3. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
obliga˛ia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor copii ale documentelor care atest„ plata ratelor
primei de asigurare aferente contractului de asigurare de
r„spundere civil„ profesional„, pe m„sura achit„rii
acestora.

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
Bucure∫ti, 4 aprilie 2007.
Nr. 242.
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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

DECIZIE
privind autorizarea func˛ion„rii ca broker de asigurare a Societ„˛ii Comerciale
îSOTER FINANCE — BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L.
Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale normelor emise Ón aplicarea acesteia,
Ón baza hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 27 martie 2007, prin care s-a
aprobat cererea Societ„˛ii Comerciale îSOTER FINANCE — BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L. de ob˛inere a
autoriza˛iei de func˛ionare ca broker de asigurare,
d e c i d e:

Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor

Art. 2. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii Ón Registrul brokerilor de
asigurare.
Art. 3. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
obliga˛ia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor copii ale documentelor care atest„ plata ratelor
primei de asigurare aferente contractului de asigurare de
r„spundere civil„ profesional„, pe m„sura achit„rii
acestora.
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Art. 1. — Societatea Comercial„ îSOTER FINANCE —
BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L., cu sediul social Ón
municipiul Bucure∫ti, str. Turda nr. 129, bl. 1, sc. E, et. 6,
ap. 220, sectorul 1, nr. de ordine Ón registrul comer˛ului
J40/9546/11.07.2003,
cod
unic
de
Ónregistrare
15584048/11.07.2003, este autorizat„ s„ func˛ioneze ca
broker de asigurare av‚nd ca obiect de activitate numai
activitatea de broker de asigurare conform prevederilor
Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i
supravegherea asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
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Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
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Bucure∫ti, 4 aprilie 2007.
Nr. 246.
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Serviciul protec˛ie social„
Nr. 28.626/3005 din 5 aprilie 2007

iv

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
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ROM¬NIA
JUDEﬁUL CLUJ
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LISTA
asocia˛iilor ∫i funda˛iilor rom‚ne cu personalitate juridic„, care primesc subven˛ii de la bugetul local
al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2007, precum ∫i cuantumul acestora,
Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven˛ii asocia˛iilor ∫i funda˛iilor rom‚ne
cu personalitate juridic„, care Ónfiin˛eaz„ ∫i administreaz„ unit„˛i de asisten˛„ social„,
aprobat„ prin Hot„r‚rea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 146 din 13 martie 2007
Nr. crt.

Denumirea asocia˛iei/funda˛iei

Valoarea subven˛iei

1.

Funda˛ia pentru Œngrijirea V‚rstnicului

64.080 lei

2.

Asocia˛ia Medical-Cre∫tin„ îChristiana“

42.720 lei

3.

Uniunea Cre∫tin„ din Rom‚nia

32.040 lei

4.

Asocia˛ia Serviciul de Ajutor Maltez Ón Rom‚nia

18.088 lei

5.

Funda˛ia de Caritate îHERALD“

32.040 lei

6.

Asocia˛ia Femeilor Reformate — Casa Copiii Str„zii îAKSZA“

25.632 lei

7.

Asocia˛ia de Ajutor Familial îASISTMED“

42.720 lei

8.

Funda˛ia Caritas Eparhial Greco-Catolic

53.400 lei

9.

Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Motor

64.080 lei

10.

Congreg˛ia Surorilor Maicii Domnului

10.680 lei

11.

Funda˛ia Prison Fellowhip Rom‚nia

129.520 lei
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TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei care se aplic„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
15 lei/anun˛
15 lei/anun˛ + 5 lei/r‚nd tabel
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
80 lei/anun˛
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
5 lei/r‚nd tabel
31,5 lei/pag. manuscris
90 lei/pag. manuscris
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1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice centrale ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, schimb„ri de nume, cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.2. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unul
2.3. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„, a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.4. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti, prin care se constat„ c„ provenien˛a
bunurilor este justificat„
2.5. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.6. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.7. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici, precum ∫i alte concursuri prev„zute de lege
2.8. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada de depunere a propunerilor de candidaturi
pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.9. Deciziile Colegiului Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii
2.10. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.11. Publicarea raportului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.12. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice
2.13. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.14. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.15. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea integral„ sau Ón extras a Óncheierilor judec„torului delegat pentru autorizarea constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Publicarea urm„toarelor acte:
 proiecte de fuziune/divizare
 acte adi˛ionale
 soma˛ii
 convoc„ri AGA
 hot„r‚ri AGA
 acte de numire a lichidatorilor
 bilan˛uri contabile ale lichidatorilor
 raport„ri ale cenzorilor Ón caz de lichidare
 bilan˛uri ale b„ncilor
 hot‚r‚ri judec„tore∫ti a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
3.3. Publicarea bilan˛ului ∫i contului de profit ∫i pierderi (anun˛uri-extras)
3.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 34/2006 privind achizi˛iile publice
5.2. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 54/2006 privind concesiunile de bunuri proprietate public„
5.3. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
5.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative
6.2. Publicarea urm„toarelor acte:
 proiecte de fuziune/divizare vizate de judec„torul delegat
 acte adi˛ionale
 hot„r‚ri AGA prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„ sau se majoreaz„ capitalul social > 10%
 acte de dizolvare a societ„˛ii cooperative
 alte modific„ri ale actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
 act de numire a lichidatorilor
 publicarea hot„r‚rii irevocabile a tribunalului de anulare a hot„r‚rii AGA
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei
6.3. Publica˛ii cu prezentare tabelar„

80 lei/anun˛
5 lei/r‚nd tabel
Tariful se calculeaz„ Ón func˛ie de num„rul
de pagini ∫i de tirajul comandat

es

tin

at

ex

cl

50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
5 lei/r‚nd tabel

D

31,5 lei/pag. manuscris
90 lei/pag. manuscris

5 lei/r‚nd tabel
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