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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 420
din 3 mai 2007

referitoare la constitu˛ionalitatea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000
privind organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului
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2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins: îArt. 10. — Prin derogare de la
art. 5 alin. (2), demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei este aprobat„
dac„ a Óntrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, la nivelul
˛„rii, ale cet„˛enilor care au participat la referendum.“»
Œn motivarea sesiz„rii, se arat„ c„ îlegea criticat„ nu
acordeaz„ dispozi˛iile legii declarat„ neconstitu˛ional„ cu
con˛inutul Deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 147/2007, astfel
c„ este contrar„ prevederilor art. 147 alin. (2) din
Constitu˛ie, care oblig„ Parlamentul s„ reexamineze
dispozi˛iile declarate neconstitu˛ionale pentru punerea lor de
acord cu Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale.“ A∫a fiind, se
consider„ c„ art. 10, Ón redactarea adoptat„ prin legea
supus„ controlului de constitu˛ionalitate, Óncalc„ ∫i
prevederile îart. 81 ∫i 95 din Constitu˛ia Rom‚niei pentru
considerentele ar„tate de Curte Ón motivarea Deciziei
nr. 147/2007“, Óntruc‚t prin intrarea sa Ón vigoare îs-ar
ajunge la situa˛ia Ón care un pre∫edinte, ales Ón condi˛iile
art. 81 alin. (2) din Constitu˛ie, s„ fie demis cu majoritate
relativ„ de voturi“, put‚ndu-se ajunge la situa˛ia Ón care,
îdac„ la referendum particip„ trei cet„˛eni ∫i doi ar vota
pentru demitere, pre∫edintele ar fi demis.“
Se mai arat„ c„ textul de lege adoptat are caracter
retroactiv, fiind a∫adar contrar art. 15 alin. (2) din
Constitu˛ie, prin aceea c„ îstabile∫te o alt„ modalitate de
demitere a Pre∫edintelui dec‚t cea prev„zut„ de lege la
data alegerii sale Ón func˛ie“ ∫i îastfel de modific„ri
esen˛iale nu pot interveni Ón timpul exercit„rii mandatului“.
Se invoc„ Ón acest sens Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 61/2007. De asemenea, se arat„ c„, de∫i prin art. 83
din Constitu˛ie, astfel cum a fost modificat prin Legea de
revizuire din 2003, durata mandatului Pre∫edintelui
Rom‚niei s-a prelungit la 5 ani, aceast„ prevedere se
aplic„, potrivit art. 155 alin. (3) din Legea fundamental„,
Óncep‚nd cu urm„torul mandat preziden˛ial. Œn sf‚r∫it, se
apreciaz„ c„ Ón situa˛ia adopt„rii unei legi prin care
demiterea pre∫edintelui poate fi hot„r‚t„ prin referendum cu
o alt„ majoritate dec‚t majoritatea absolut„, posibilitate
avut„ Ón vedere de Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 147/2007, o asemenea lege înu ar putea fi aplicabil„
pre∫edintelui Ón func˛ie la data adopt„rii, ci doar urm„torului
mandat, pentru considerentele deja expuse“.
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Cu adresa nr. 51/1526 din 26 martie 2007, secretarul
general al Camerei Deputa˛ilor a transmis Cur˛ii
Constitu˛ionale sesizarea referitoare la neconstitu˛ionalitatea
Legii pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 3/2000
privind organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului
(PL 392/2006 — reexaminare Ón urma D.C.C.
nr. 147/2007), formulat„ de un num„r de 50 de deputa˛i, ∫i
anume: Gheorghe I. Albu, Roberta Alma C. Anastase,
Nicolae N. Bara, Gheorghe G. Barbu, Cornel ™tefan C.
Bardan, Iulian-Gabriel P. BÓrsan, Anca-Daniela C. Boagiu,
Ionela I. Bruchental-Pop, William Gabriel S. Br‚nz„, Daniel
I. Buda, Costic„ N. Canacheu, Bogdan C. Cantaragiu,
Alexandru A. Cioc‚lteu, Anca M. Constantinescu, RaduC„t„lin Dr„gu∫, Stelian N. Du˛u, Ionesie P. Ghiorghioni,
Ion I. Gon˛ea, Dan N. Grigore, Monica Maria C. Iacob
Ridzi, Traian Constantin A. Iga∫, Valentin Adrian M. Iliescu,
Gra˛iela Denisa M. Iordache, Radu V. D. Lambrino,
D„nu˛ E. Liga, Mircea Man, Marian-Jean J. G. Marinescu,
Lauren˛iu C. Mironescu, Liviu Alexandru H. Miro∫eanu,
Alexandru E. Mocanu, Petru P. Movil„, Dorin-Liviu D.
Nistoran, Ioan C. Oltean, Aurel A. Olarean, Constantin M.
Petrea, Cosmin Gabriel C. Popp, Cezar Florin Gh. Preda,
Ioan Dumitru I. Puchianu, Dumitru Gh. Puzdrea, Romeo
Marius Gh. Raicu, Cristian I. R„dulescu, Marius I. Rogin,
Marcel Lauren˛iu M. Romanescu, Gheorghe G. S‚rb,
Mugurel Liviu S. S‚rbu, Petre Str„chinaru, Valeriu I.
Tab„r„, Horia C. V„sioiu, Augustin A. Zegrean, Cristian B.
Ilie.
Sesizarea a fost formulat„ Ón temeiul art. 146 lit. a) din
Constitu˛ie ∫i al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, a
fost Ónregistrat„ la Curtea Constitu˛ional„ sub nr. 2.790
din 27 martie 2007 ∫i constituie obiectul Dosarului
nr. 402A/2007.
Obiectul sesiz„rii, astfel cum a fost formulat, Ól constituie
Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 3/2000
privind organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului. Œn
realitate, sesizarea prive∫te Legea pentru modificarea
art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ∫i
desf„∫urarea referendumului, care cuprinde un articol unic,
potrivit c„ruia: «Articolul 10 din Legea nr. 3/2000 privind
organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 295/4.V.2007

sus˛inerile autorilor sesiz„rii referitoare la Ónc„lcarea
art. 147 alin. (2) din Constitu˛ie, const‚nd Ón neconcordan˛a
dintre legea criticat„ ∫i decizia Cur˛ii Constitu˛ionale, arat„
c„, Óntr-adev„r, îprin textul adoptat de Camera Deputa˛ilor
se men˛ine neconstitu˛ionalitatea Ón raport cu art. 81 din
Constitu˛ie care stabile∫te procedura de demitere a
Pre∫edintelui Rom‚niei“. Œn acest sens, apreciaz„ c„
principiul legitimit„˛ii ∫i reprezentativit„˛ii trebuie respectat
nu numai cu prilejul alegerii Pre∫edintelui, ci ∫i cu privire la
procedura de demitere a acestuia. Or, textul de lege
criticat nu pleac„ de la aceast„ premis„, îci are Ón vedere
asigurarea simetriei juridice“, neadmis„ Ón dreptul public, Ón
care se aplic„ principiul analogiei.
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Pre∫edintele Senatului nu a comunicat punctul s„u de
vedere cu privire la obiec˛ia de neconstitu˛ionalitate
formulat„.

or
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examin‚nd sesizarea de neconstitu˛ionalitate, punctele de
vedere ale pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor ∫i Guvernului,
raportul judec„torului-raportor, Legea pentru modificarea
art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ∫i
desf„∫urarea referendumului, raportat„ la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
re˛ine urm„toarele:
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Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 16 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, sesizarea a fost
comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului, precum ∫i Guvernului, pentru a prezenta
punctele lor de vedere.
Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor, Ón punctul de vedere
exprimat, arat„ urm„toarele: art. 10 din Legea nr. 3/2000 a
fost modificat Ón sensul celor statuate de Curtea
Constitu˛ional„ prin Decizia nr. 147/2007 ∫i invocarea ei de
c„tre autorii sesiz„rii pentru sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii
textului Ón actuala redactare îeste irelevant„, Óntruc‚t
decizia respectiv„ privea un alt text legal ∫i se baza pe
argumentarea potrivit c„reia este neconstitu˛ional ca prin
lege s„ se stabileasc„ dou„ regimuri juridice distincte
pentru demiterea prin referendum a Pre∫edintelui
Rom‚niei“. Œn continuare, se arat„ c„, potrivit deciziei
men˛ionate, înimic nu Ómpiedic„ legiuitorul s„ stabileasc„
condi˛ii diferite de valabilitate a condi˛iilor de organizare a
unui referendum, indiferent ce obiect ar avea acesta ∫i,
implicit, s„ instituie o anumit„ majoritate de voturi valabil
exprimate, necesar„ pentru adoptarea unei anumite decizii
printr-o procedur„ referendar„, singura cerin˛„ fiind aceea
ca majoritatea respectiv„ s„ fie cerut„ pentru toate situa˛iile
similare supuse consult„rii populare. O astfel de situa˛ie o
poate constitui demiterea din func˛ie a ∫efului statului
printr-un referendum, indiferent care a fost majoritatea de
voturi necesar„ pentru alegerea sa Ón aceast„ demnitate“.
De asemenea, se arat„ c„, Ón sensul aceleia∫i decizii, care
nu exclude posibilitatea ca legiuitorul s„ opteze pentru o
majoritate de voturi relativ„ c‚t prive∫te demiterea
Pre∫edintelui Rom‚niei, Parlamentul, prin derogare de la
art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, îa stabilit un regim
juridic special ∫i unic pentru demiterea Pre∫edintelui
Rom‚niei prin referendum“.
Œn leg„tur„ cu sus˛inerile privind Ónc„lcarea art. 15
alin. (2) din Constitu˛ie, se arat„ c„ art. 10 din legea
supus„ controlului de constitu˛ionalitate înu instituie o nou„
modalitate de demitere, ci stabile∫te doar o alt„ majoritate
cerut„ pentru demitere, ceea ce este cu totul altceva“. Œn
plus, potrivit principiului aplic„rii legii Ón timp, dispozi˛iile
acesteia îdevin operabile doar pentru situa˛iile care ipotetic
pot s„ apar„ dup„ intrarea sa Ón vigoare“.
Guvernul, Ón punctul de vedere exprimat, consider„ c„
îdispozi˛iile prin care se modific„ procedura de demitere a
Pre∫edintelui Rom‚niei sunt retroactive, fiind similare celor
constatate prin Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 61/2007“,
care statueaz„ c„ îÓn condi˛iile Ón care legea Ó∫i propune
s„ modifice statutul dob‚ndit la data Ónceperii mandatului,
prin instituirea unui nou caz de Óncetare a acestuia, legea
devine retroactiv„“, Óntruc‚t îschimbarea procedurii de
demitere a Pre∫edintelui Rom‚niei nu poate avea
aplicabilitate Ón cursul mandatului acestuia“. Œn leg„tur„ cu

3

Curtea a fost legal sesizat„ ∫i este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. a) din Constitu˛ie, precum ∫i celor
ale art. 1, art. 10, art. 15 ∫i art. 18 din Legea nr. 47/1992,
s„ se pronun˛e asupra constitu˛ionalit„˛ii prevederilor legale
criticate.
Obiectul controlului de constitu˛ionalitate Ól constituie
articolul unic al Legii pentru modificarea art. 10 din Legea
nr. 3/2000 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
referendumului, Ón leg„tur„ cu care se sus˛ine c„ Óncalc„,
Ón ordinea invoc„rii lor, prevederile constitu˛ionale ale
art. 147 alin. (2), art. 81, art. 95 ∫i art. 15 alin. (2), potrivit
c„rora:
— Art. 147 alin. (2): îŒn cazurile de neconstitu˛ionalitate
care privesc legile, Ónainte de promulgarea acestora,
Parlamentul este obligat s„ reexamineze dispozi˛iile respective
pentru punerea lor de acord cu decizia Cur˛ii Constitu˛ionale.“;
— Art. 81: î(1) Pre∫edintele Rom‚niei este ales prin vot
universal, egal, direct, secret ∫i liber exprimat.
(2) Este declarat ales candidatul care a Óntrunit, Ón primul tur
de scrutin, majoritatea de voturi ale aleg„torilor Ónscri∫i Ón
listele electorale.
(3) Œn cazul Ón care niciunul dintre candida˛i nu a Óntrunit
aceast„ majoritate, se organizeaz„ al doilea tur de scrutin,
Óntre primii doi candida˛i stabili˛i Ón ordinea num„rului de voturi
ob˛inute Ón primul tur. Este declarat ales candidatul care a
ob˛inut cel mai mare num„r de voturi.
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Œn leg„tur„ cu critica referitoare la Ónc„lcarea
prevederilor art. 147 alin. (2) din Constitu˛ie, datorit„
nepunerii de acord cu decizia Cur˛ii Constitu˛ionale a legii
declarate ca fiind neconstitu˛ional„ ∫i reexaminat„, Curtea
constat„ c„ prin Decizia nr. 147 din 21 februarie 2007,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 162
din 7 martie 2007, a fost declarat„ neconstitu˛ional„ îLegea
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 3/2000 privind
organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului“. Œn acea
decizie Curtea a re˛inut c„ legea îeste neconstitu˛ional„ Ón
ansamblul s„u, av‚nd Ón vedere c„ pct. 1 ∫i pct. 2
analizate epuizeaz„ cuprinsul normativ al articolului s„u
unic“.

el

Curtea Constitu˛ional„, examin‚nd con˛inutul sesiz„rii ∫i
prevederile legii supuse controlului de constitu˛ionalitate, Ón
raport cu dispozi˛iile constitu˛ionale invocate, constat„ c„
niciuna dintre obiec˛iunile de neconstitu˛ionalitate nu este
Óntemeiat„, av‚nd Ón vedere urm„toarele considerente:

an

— Art. 15 alin. (2): îLegea dispune numai pentru viitor, cu
excep˛ia legii penale sau contraven˛ionale mai favorabile.“

rs
o

(3) Dac„ propunerea de suspendare din func˛ie este
aprobat„, Ón cel mult 30 de zile se organizeaz„ un referendum
pentru demiterea Pre∫edintelui.“;

pe

(2) Propunerea de suspendare din func˛ie poate fi ini˛iat„ de
cel pu˛in o treime din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor ∫i se
aduce, neÓnt‚rziat, la cuno∫tin˛„ Pre∫edintelui.

a

— Art. 95: î(1) Œn cazul s„v‚r∫irii unor fapte grave prin
care Óncalc„ prevederile Constitu˛iei, Pre∫edintele Rom‚niei
poate fi suspendat din func˛ie de Camera Deputa˛ilor ∫i de
Senat, Ón ∫edin˛„ comun„, cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i
senatorilor, dup„ consultarea Cur˛ii Constitu˛ionale.
Pre∫edintele poate da Parlamentului explica˛ii cu privire la
faptele ce i se imput„.

identic, indiferent dac„ a fost ales Ón primul sau Ón cel de
al doilea tur de scrutin.
Curtea Constitu˛ional„ a precizat, Óns„, c„ înu exclude
posibilitatea ca legiuitorul s„ opteze pentru o majoritate de
voturi relativ„ pentru demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei Ón
toate cele trei situa˛ii“.
Œn urma reexamin„rii legii, motivul de neconstitu˛ionalitate
mai sus ar„tat a fost Ónl„turat printr-o nou„ redactare a
art. 10, Ón care se prevede, pentru toate situa˛iile, o
singur„ majoritate de voturi prin care Pre∫edintele
Rom‚niei poate fi demis, dac„ s-a Óntrunit îmajoritatea
voturilor valabil exprimate, la nivelul ˛„rii, ale cet„˛enilor care au
participat la referendum“.
Œn raport cu motivele de neconstitu˛ionalitate re˛inute ∫i
cu precizarea f„cut„ Ón Decizia nr. 147/2007, Curtea
constat„ c„ noua redactare a art. 10 din Legea nr. 3/2000
este Ón concordan˛„ cu decizia sa anterioar„.
Curtea constat„, de asemenea, c„ legea supus„
controlului de constitu˛ionalitate nu con˛ine nicio dispozi˛ie
cu privire la data de la care urmeaz„ s„ intre Ón vigoare ∫i
la perioada de timp Ón care urmeaz„ s„ fie aplicat„. Œn
aceste condi˛ii, potrivit regulii generale prev„zute de art. 78
din Constitu˛ie, legea intr„ Ón vigoare la 3 zile de la data
public„rii Ón Monitorul Oficial. Œn consecin˛„, dispozi˛iile legii
examinate Ó∫i vor produce efecte, Ón condi˛iile prev„zute de
Constitu˛ie, imediat dup„ intrarea sa Ón vigoare.
Curtea Constitu˛ional„ nu poate primi nici critica
referitoare la retroactivitatea legii examinate, deoarece
obiectul acesteia Ól constituie procedura referendumului, iar
normele de procedur„, care sunt de imediat„ aplicare, nu
produc efecte asupra unor situa˛ii juridice anterioare, ci
numai asupra celor care se deruleaz„ dup„ intrarea Ón
vigoare a legii.
Œn aceast„ ordine de idei, Curtea observ„ c„
modificarea ini˛ial„ a Legii nr. 3/2000 s-a adoptat de
Parlament la Ónceputul lunii februarie 2007, Curtea
Constitu˛ional„
fiind
sesizat„
pentru
controlul
constitu˛ionalit„˛ii ei la 12 februarie 2007, c‚nd nu se
Ónregistrase la Parlament propunerea de suspendare din
func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei. Chiar ∫i forma actual„ a
legii de modificare a fost adoptat„, la 21 martie 2007,
Ónainte ca Parlamentul s„ fi hot„r‚t suspendarea din
func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei, prin hot„r‚rea din
20 aprilie 2007, c‚nd s-a cunoscut c„ va trebui organizat
referendumul pentru demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei.
Curtea constat„ c„, Ón sensul prevederilor art. 95
alin. (3) din Constitu˛ie, referendumul organizat pentru
demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei reprezint„ un act unic de
manifestare a voin˛ei populare, care nu poate fi repetat Ón
cadrul aceleia∫i proceduri, indiferent de rezultatul s„u.
Œn condi˛iile noii reglement„ri privitoare la demiterea
Pre∫edintelui Rom‚niei, valabilitatea referendumului nu mai
este condi˛ionat„ de participarea majorit„˛ii persoanelor
Ónscrise pe listele electorale.

ite

(4) Nicio persoan„ nu poate Óndeplini func˛ia de Pre∫edinte
al Rom‚niei dec‚t pentru cel mult dou„ mandate. Acestea pot
fi ∫i succesive.“

tu
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Potrivit prevederilor art. 147 alin. (2) din Constitu˛ie, îŒn
cazurile de neconstitu˛ionalitate care privesc legile, Ónainte de
promulgarea acestora, Parlamentul este obligat s„
reexamineze dispozi˛iile respective pentru punerea lor de
acord cu decizia Cur˛ii Constitu˛ionale“. Cele dou„ Camere
ale Parlamentului au dat curs acestor prevederi
constitu˛ionale.
Astfel, primul punct al articolului unic al legii care, prin
completarea art. 5 cu un nou alineat, reglementa anumite
interdic˛ii privind organizarea Ón timp a referendumului a
fost eliminat Ón urma reexamin„rii.
Cel de al doilea punct, modific‚nd art. 10 din Legea
nr. 3/2000, stabilea o majoritate diferen˛iat„ de voturi
pentru demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei, Ón raport cu
majoritatea de voturi cu care a fost ales. Aceast„
reglementare a fost declarat„ ca fiind neconstitu˛ional„,
Óntruc‚t statutul juridic al Pre∫edintelui Rom‚niei este
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Œn temeiul dispozi˛iilor art. 146 lit. a) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al prevederilor art. 11
alin. (1) lit. A.a), al art. 15 ∫i al art. 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
cu majoritate de voturi,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Constat„ c„ Legea pentru modificarea art. 10
referendumului este constitu˛ional„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Decizia se comunic„ Pre∫edintelui Rom‚niei ∫i se
Dezbaterea a avut loc la data de 3 mai 2007
Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokár
Tudorel Toader, judec„tori.

din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ∫i desf„∫urarea

public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
∫i la aceasta au participat: Ioan Vida, pre∫edinte, Nicolae
Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu, ™erban Viorel St„noiu ∫i

ce

PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,
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prof. univ. dr. IOAN VIDA
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Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu
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dac„ a Óntrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, la nivelul
˛„rii, ale cet„˛enilor care au participat la referendum“.
Din coroborarea acestor reglement„ri legale rezult„ c„
Pre∫edintele Rom‚niei poate fi declarat demis numai Ón
urma unui referendum valabil Ón sensul dispozi˛iilor art. 5
alin. (2) ∫i Ón cadrul c„ruia majoritatea voturilor valabil
exprimate de participan˛i sunt pentru aprobarea demiterii, Ón
sensul art. 10.
Acelea∫i condi˛ii de valabilitate ∫i aceea∫i majoritate de
voturi sunt cerute ∫i pentru rezultatul favorabil al
referendumului organizat pentru aprobarea legii de revizuire
a Constitu˛iei ori pentru exprimarea voin˛ei poporului cu
privire la probleme de interes na˛ional.
Includerea Ón textul art. 10 a sintagmei îprin derogarea
de la art. 5 alin. (2)“, inutil„ ∫i f„r„ niciun efect juridic, nu
face ca textul respectiv s„ fie contrar vreunei prevederi
constitu˛ionale. Posibilitatea demiterii Pre∫edintelui Rom‚niei
prin votul majorit„˛ii cet„˛enilor participan˛i la referendum,
indiferent c‚t de infim„ ar fi aceast„ participare, ar
Ónsemna o grav„ nesocotire a voin˛ei cet„˛enilor prin al
c„ror vot a fost ales pre∫edintele.
Consider„m util„ ∫i precizarea c„, Ón sensul prevederilor
art. 95 alin. (3) din Constitu˛ie, referendumul organizat
pentru demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei reprezint„ un act
unic de manifestare a voin˛ei populare, care nu poate fi
repetat Ón cadrul aceleia∫i proceduri, indiferent de rezultatul
s„u.
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F„r„ a contesta temeinicia deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale
privind constatarea constitu˛ionalit„˛ii Legii pentru
modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind
organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului, dorim s„ ne
exprim„m prin prezenta opinie concurent„ p„rerea diferit„
cu privire la Ón˛elesul ∫i efectele juridice ale noului text al
art. 10 pe planul evalu„rii ∫i confirm„rii rezultatelor unui
referendum organizat pentru demiterea Pre∫edintelui
Rom‚niei. Dup„ p„rerea noastr„ din con˛inutul textului de
lege supus controlului de constitu˛ionalitate nu rezult„ c„
referendumul ar putea fi considerat ca fiind valabil f„r„
nicio condi˛ie legat„ de num„rul cet„˛enilor cu drept de vot
participan˛i la acesta.
Œn textul modificat al art. 10 din Legea nr. 3/2000 se
face precizarea c„ îprin derogare de la art. 5 alin. (2)“.
Consider„m c„ aceast„ precizare este inutil„ ∫i ineficient„,
Óntruc‚t, Ón realitate, noul text de lege nu con˛ine nicio
derogare, art. 5 alin. (2) ∫i art. 10 reglement‚nd chestiuni
diferite. Art. 5 alin. (2) stabile∫te condi˛ia de valabilitate a
oric„rui referendum, respectiv ca la acesta s„ participe îcel
pu˛in jum„tate plus unul din num„rul persoanelor Ónscrise Ón
listele electorale“.
Noul text al art. 10 nu con˛ine nicio dispozi˛ie cu privire
la condi˛iile de valabilitate, Ón mod special, ale
referendumului organizat pentru demiterea Pre∫edintelui
Rom‚niei, ci vizeaz„ doar rezultatul referendumului,
preciz‚nd c„ îdemiterea Pre∫edintelui Rom‚niei este aprobat„
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OPINIE CONCURENT√

JUDEC√TOR

KOZSOKÁR GÁBOR
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.724/2005
privind Ónfiin˛area Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului Ón Rom‚nia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

4. La articolul 4, dup„ litera d) se introduce o nou„
liter„, litera e), cu urm„torul cuprins:
îe) stabilirea de parteneriate publice ∫i private cu
organiza˛ii neguvernamentale, universit„˛i, institute de
cercetare din ˛ar„ ∫i str„in„tate, autorit„˛i publice centrale
∫i locale, Ón vederea derul„rii unor proiecte ∫i programe de
cercetare Ón domeniul s„u de activitate, la propunerea
Comitetului director al Institutului ∫i cu aprobarea
ordonatorului principal de credite.“
5. Articolul 5 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — (1) Num„rul maxim de posturi al Institutului
este de 35, cu Óncadrarea Ón aloca˛iile bugetare aprobate.
(2) Organizarea ∫i func˛ionarea Institutului se stabilesc
prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, care se
aprob„ prin ordin al pre∫edintelui Institutului.“
6. Alineatele (41) ∫i (7) ale articolului 6 se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
î(41) Pre∫edintele este numit prin decizie a primuluiministru, Ón condi˛iile legii, la propunerea consiliului, pe o
perioad„ de 6 ani, cu posibilitatea reÓnnoirii o singur„ dat„
a mandatului.
..............................................................................................
(7) Œn exercitarea atribu˛iilor sale pre∫edintele emite
decizii ∫i ordine. Ordinele pre∫edintelui Institutului se
public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
7. Articolul 9 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Pentru realizarea activit„˛ilor specifice,
Institutul are Ón dotare un num„r de 4 autoturisme, cu un
consum mediu normat de carburan˛i de 300 litri/lun„/autovehicul,
cu Óncadrarea Ón aloca˛iile bugetare aprobate.“
Art. II. — Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului Ón
Rom‚nia se aprob„ prin ordin al pre∫edintelui Institutului, Ón
termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
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Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.724/2005 privind
Ónfiin˛area Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului Ón Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.195 din 30 decembrie 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 1 se abrog„.
2. La articolul 3, dup„ litera h) se introduc cinci noi
litere, literele i)—m), cu urm„torul cuprins:
îi) sus˛ine, Ón condi˛iile legii, prin asisten˛„ de
specialitate proprie sau prin colaboratori externi, demersurile
legale pentru ob˛inerea repara˛iilor morale ∫i materiale de
c„tre victimele regimului comunist ∫i ale fostei Securit„˛i;
j) organizeaz„ activit„˛i muzeale Ón loca˛ii puse la
dispozi˛ie de institu˛ii ∫i autorit„˛i publice centrale ∫i locale;
k) organizeaz„ activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„,
conferin˛e, expozi˛ii sau seminarii cu caracter informativeducativ, public„ studii ∫i documente rezultate, Ón urma
cercet„rilor;
l) formuleaz„ puncte de vedere privind crimele, abuzurile
∫i Ónc„lc„rile drepturilor omului, s„v‚r∫ite Ón perioada
regimului comunist Ón Rom‚nia, care ar putea conduce la
elaborarea unor proiecte de acte normative cu scop
reparatoriu;
m) elaboreaz„, coordoneaz„ ∫i particip„ la programe
∫i/sau proiecte de cercetare, stagii de preg„tire ∫i instruire
Ón domeniul de studiu ∫i investigare prev„zut de art. 2.“
3. Dup„ alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Œn vederea Óndeplinirii atribu˛iilor care Ói revin,
Institutul se poate adresa Consiliului Na˛ional pentru
Studierea Arhivelor Securit„˛ii, precum ∫i autorit„˛ilor ∫i
persoanelor prev„zute la art. 20 alin. (3) din Legea
nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar ∫i
deconspirarea poli˛iei politice comuniste, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Ón vederea ob˛inerii de informa˛ii,
documente sau acte Ón leg„tur„ cu domeniul s„u de
activitate, Ón condi˛iile legii.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 25 aprilie 2007.
Nr. 388.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea datei alegerilor locale par˛iale pentru alegerea unui consiliu local
Av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 9/2007 privind unele m„suri pentru mai
buna organizare ∫i desf„∫urare a alegerilor,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 9 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Validarea opera˛iunilor electorale Óndeplinite
pentru alegerile a c„ror dat„ a fost stabilit„ de Guvern pe
4 februarie 2007 se va efectua de Autoritatea Electoral„
Permanent„, Ón condi˛iile legii.

ce

Art. 1. — Se stabile∫te ziua de duminic„, 3 iunie 2007,
ca dat„ pentru organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor locale
par˛iale pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu
Secuiesc, jude˛ul Harghita.
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Contrasemneaz„:
p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Electorale Permanente,
Marian Muhule˛,
vicepre∫edinte
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Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 391.
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HOT√R¬RE
privind eliberarea domnului BÓgiu Cristinel Marian, la cerere,
din func˛ia public„ de prefect al jude˛ului Buz„u

D

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) ∫i ale art. 84 lit. b)
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu
modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul BÓgiu Cristinel Marian se elibereaz„, la cerere,
din func˛ia public„ de prefect al jude˛ului Buz„u.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David

Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 392.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 295/4.V.2007
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind eliberarea domnului P„tuleanu Marin, la cerere,
din func˛ia public„ de subprefect al jude˛ului Giurgiu
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) ∫i ale art. 84 lit. b)
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu
modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul P„tuleanu Marin se elibereaz„, la cerere, din
func˛ia public„ de subprefect al jude˛ului Giurgiu.
PRIM-MINISTRU
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Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
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rm

ăr

ii
g

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

fo

GUVERNUL ROM¬NIEI

us

iv

in

PRIMUL-MINISTRU

es

tin

at

ex

cl

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Adrian Panait
din func˛ia de secretar de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Bogdan Adrian Panait din func˛ia
de secretar de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor
Copilului, Ónregistrat„ sub nr. 5/2.009 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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, ∫i al art. 5 alin. (1) ∫i (2) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribu˛iile, organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Bogdan Adrian Panait se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de secretar de
stat al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 104.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 295/4.V.2007
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Mariela Neagu
Ón func˛ia de secretar de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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, ∫i al art. 5 alin. (1) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribu˛iile, organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Mariela Neagu se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat al Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 105.
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DECIZIE
pentru numirea domnului Bogdan ™tefan
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul S„n„t„˛ii Publice
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Bogdan ™tefan se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul
S„n„t„˛ii Publice.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 106.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 295/4.V.2007
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Septimiu Buza∫u
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Septimiu Buza∫u se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Transporturilor.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 2 mai 2007.
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DECIZIE
pentru numirea domnului Horia Ion Irimia
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor

D

10

Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Horia Ion Irimia se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 108.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 295/4.V.2007
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Roati∫ Che˛an Radu
din func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Œn temeiul 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, al art. 6 6 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitar-veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 4 alin. (1)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a
unit„˛ilor din subordinea acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

fiz
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ce

primul-ministru emite prezenta decizie.

an

el

or

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Roati∫ Che˛an Radu se elibereaz„ din func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.

rs
o

PRIM-MINISTRU

pe

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ăr

GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 109.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

D
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DECIZIE
pentru numirea domnului Silviu Stoica
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Mediului
∫i Dezvolt„rii Durabile

Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Silviu Stoica se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Mediului
∫i Dezvolt„rii Durabile.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 110.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 295/4.V.2007
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Roati∫ Che˛an Radu
Ón func˛ia de pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Œn temeiul 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, al art. 6 6 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitar-veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 4 alin. (1)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a
unit„˛ilor din subordinea acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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primul-ministru emite prezenta decizie.

an

el

or

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Roati∫ Che˛an Radu se nume∫te Ón func˛ia de pre∫edinte al Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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DECIZIE
pentru eliberarea domnului Mircea Alexandru
din func˛ia de secretar de stat la Ministerul Internelor
∫i Reformei Administrative

D

12

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 15 lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón
cadrul administra˛iei publice centrale,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Mircea Alexandru se elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Internelor ∫i Reformei Administrative.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 112.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 295/4.V.2007
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Marin P„tuleanu
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Internelor
∫i Reformei Administrative
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.

ce

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Marin P„tuleanu se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Internelor ∫i Reformei Administrative.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 113.
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DECIZIE
pentru eliberarea domnului Nicolae Flaviu Lazin
din func˛ia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii
∫i Dezvolt„rii Rurale

D

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 15 lit. g) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón
cadrul administra˛iei publice centrale,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Nicolae Flaviu Lazin se elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 3 mai 2007.
Nr. 114.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 295/4.V.2007
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Gheorghe Albu
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii
∫i Dezvolt„rii Rurale
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.

ce

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Gheorghe Albu se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 3 mai 2007.
Nr. 115.
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DECIZIE
pentru numirea doamnei Cornelia Harabagiu
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii
∫i Dezvolt„rii Rurale

D
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Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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 prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Cornelia Harabagiu se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

Bucure∫ti, 3 mai 2007.
Nr. 116.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 295/4.V.2007
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Dacian Ciolo∫
Ón func˛ia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii
∫i Dezvolt„rii Rurale
Av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 385/2007 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al 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 prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Dacian Ciolo∫ se nume∫te Ón func˛ia de subsecretar de stat la Ministerul
Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale.

or

PRIM-MINISTRU

an

el

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

a

pe

rs
o

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 3 mai 2007.
Nr. 117.

rm

ăr

GUVERNUL ROM¬NIEI

in

fo

PRIMUL-MINISTRU

es

tin

at

ex

cl

us

iv

DECIZIE
pentru numirea domnului Marian Cristinel BÓgiu
Ón func˛ia de pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilit„˛i Publice

D

Œn temeiul 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, ∫i al art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare
de utilit„˛i publice nr. 51/2006,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Marian Cristinel BÓgiu se nume∫te Ón func˛ia de pre∫edinte al Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit„˛i Publice.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 118.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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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
15
65
65

lei/anun˛
lei/anun˛ + 5 lei/r‚nd tabel
lei/pag. manuscris
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
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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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