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HOT√R¬RI

ALE
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DEPUTAﬁILOR

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchet„
privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea
pre∫edintelui Cur˛ii de Conturi a Rom‚niei
Œn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 71 din Regulamentul
Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. 7. — (1) Œn scopul cunoa∫terii situa˛iei reale privind
folosirea unor sume de bani din bugetul statului de c„tre
Curtea de Conturi ∫i modul Ón care a fost respectat„
legisla˛ia Ón vigoare de c„tre conducerea acestei institu˛ii,
sunt obligate s„ r„spund„ solicit„rilor Comisiei toate
persoanele implicate, dar ∫i institu˛iile pe care acestea le
reprezint„, inclusiv prin punerea la dispozi˛ie a Óntregii
documenta˛ii necesare Óndeplinirii eficiente a mandatului
Óncredin˛at Comisiei.
(2) Œmpiedicarea Ón orice fel a activit„˛ii Comisiei Ón
Óndeplinirea atribu˛iilor sale se sanc˛ioneaz„ potrivit legii
penale.
Art. 8. — (1) Comisia poate invita pentru audiere ∫i
explica˛ii orice persoan„ care poate avea cuno∫tin˛„ despre
o fapt„ sau o Ómprejurare de natur„ s„ serveasc„ la
aflarea adev„rului Ón domeniul care formeaz„ obiectul
activit„˛ii Comisiei.
(2) La cererea Comisiei orice persoan„ care cunoa∫te
fapte sau Ómprejur„ri Ón leg„tur„ cu obiectul cercet„rii sau
care de˛ine un mijloc de prob„ este obligat„ s„ le aduc„ la
cuno∫tin˛„. Institu˛iile ∫i autorit„˛ile care au leg„tur„ cu
toate situa˛iile prev„zute la art. 1 lit. a), b), c), d), e) ∫i f),
dar ∫i cu alte aspecte legate de obiectul activit„˛ii Comisiei
sunt obligate, Ón condi˛iile legii, s„ r„spund„ la solicit„rile
Comisiei Ón termenul stabilit de aceasta.
(3) C‚nd pentru l„murirea unor fapte sau Ómprejur„ri Ón
vederea afl„rii adev„rului este necesar„ prezen˛a unor
exper˛i, Comisia dispune efectuarea de expertize.
(4) Dispozi˛iile legale referitoare la invitarea, prezentarea
∫i ascultarea martorilor, precum ∫i cele privitoare la
prezentarea ∫i predarea obiectelor ori Ónscrisurilor sau
efectuarea expertizelor se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(5) Pre∫edintele sau vicepre∫edintele Comisiei, dup„
caz, atrage aten˛ia persoanei audiate c„ are obliga˛ia de a
spune adev„rul, de a nu ascunde nimic din ceea ce ∫tie ∫i
c„ nerespectarea acestei obliga˛ii atrage r„spunderea
legal„.
Art. 9. — Lucr„rile Comisiei sunt publice; Ón caz de
excep˛ie, plenul Comisiei stabile∫te condi˛iile Ón care
reprezentan˛ii mijloacelor de informare Ón mas„ au acces la
lucr„rile acesteia.
Art. 10. — Œn activitatea sa, Comisia va putea solicita
speciali∫ti de la autorit„˛ile administra˛iei publice centrale.
Art. 11. — (1) Constat„rile, concluziile ∫i propunerile
Comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi depus la
Biroul permanent al Camerei Deputa˛ilor p‚n„ la data de
15 iunie 2007.
(2) Dup„ primirea raportului, Biroul permanent al
Camerei Deputa˛ilor Ól va pune la dispozi˛ia grupurilor
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Art. 1. — Se constituie Comisia parlamentar„ de
anchet„ privind verificarea unor aspecte referitoare la
activitatea pre∫edintelui Cur˛ii de Conturi a Rom‚niei,
denumit„ Ón continuare Comisia, cu urm„toarele obiective:
a) analizarea modalit„˛ii Ón care Curtea de Conturi a
Rom‚niei a organizat licita˛ia pentru achizi˛ionarea unei
centrale termice noi ∫i Ónlocuirea uneia deja existente;
b) analizarea situa˛iei prin care suma disponibil„ ce
urma s„ fie folosit„ Ón acest scop a fost majorat„ de la
4,5 miliarde lei, a∫a cum fusese aprobat„ de Comitetul de
conducere, la 9 miliarde lei, ˛in‚nd cont c„ ace∫tia erau
bani din bugetul statului;
c) motiva˛ia pentru care s-a decis s„ se voteze
hot„r‚rea de majorare a sumei de 4,5 miliarde lei la
9 miliarde lei;
d) verificarea stenogramei discu˛iilor de la ∫edin˛a Ón
care s-a votat aceast„ hot„r‚re, dar ∫i a Ónregistr„rilor
audio din timpul ∫edin˛ei Ón care s-a adoptat majorarea;
e) analizarea modalit„˛ii Ón care s-a Óntocmit caietul de
sarcini al licita˛iei ∫i modul Ón care s-a respectat legisla˛ia
Ón vigoare cu privire la aceast„ licita˛ie;
f) ac˛iunile independente ale pre∫edintelui Cur˛ii de
Conturi, de natur„ s„ prejudicieze at‚t buna func˛ionare a
institu˛iei, c‚t ∫i credibilitatea ∫i imaginea public„ ale
acesteia.
Art. 2. — (1) Comisia este format„ din 9 membri —
deputa˛i apar˛in‚nd tuturor grupurilor parlamentare din
Camera Deputa˛ilor.
(2) Componen˛a Comisiei ∫i a biroului s„u — alc„tuit
din: un pre∫edinte, un vicepre∫edinte, un secretar — este
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Œn condi˛iile Ón care unul dintre membrii
Comisiei se afl„ Ón imposibilitate de a participa la lucr„ri,
grupul parlamentar respectiv va desemna un Ónlocuitor.
Art. 4. — (1) Convocarea ∫edin˛elor Comisiei se face cu
cel pu˛in o zi Ónainte de c„tre pre∫edintele acesteia sau de
c„tre vicepre∫edinte.
(2) Vicepre∫edintele Ól Ónlocuie∫te de drept pe pre∫edinte
Ón lipsa acestuia sau ori de c‚te ori este nevoie.
Art. 5. — (1) Pentru ca ∫edin˛ele Comisiei s„ aib„ loc
este necesar„ participarea majorit„˛ii membrilor care o
compun.
(2) Hot„r‚rile Comisiei se adopt„ cu votul majorit„˛ii
membrilor acesteia.
Art. 6. — Detaliile privind organizarea ∫i func˛ionarea
Comisiei vor fi cuprinse Óntr-un regulament propriu, elaborat
∫i prezentat Biroului permanent al Camerei Deputa˛ilor, Ón
termen de 5 zile de la constituire.
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parlamentare Ón vederea ini˛ierii procedurii de dezbatere
parlamentar„.
(3) Raportul Comisiei se va supune dezbaterii plenului
Camerei Deputa˛ilor Ón prima ∫edin˛„ programat„ a se
desf„∫ura dup„ depunerea lui la Biroul permanent.

Art. 12. — Œn scopul realiz„rii obiectivelor pentru care
se constituie Comisia, Biroul permanent al Camerei
Deputa˛ilor va asigura personal de specialitate ∫i logistica
necesar„.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a Camerei Deputa˛ilor din data de 3 mai 2007, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU
Bucure∫ti, 3 mai 2007.
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Componen˛a Biroului Comisiei parlamentare de anchet„ privind verificarea unor aspecte
referitoare la activitatea pre∫edintelui Cur˛ii de Conturi
1. Pre∫edinte
— Aurel Gubandru
2. Vicepre∫edinte
— Mihai Sandu-Capr„
3. Secretar
— Alexandru Mocanu

D

es

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004
privind aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 42 ∫i al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor
nr. 42/2004 privind aprobarea componen˛ei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

— domnul deputat Cristian Ilie, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al Partidului Democrat, este desemnat Ón
calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informa˛iei
∫i comunica˛iilor.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din data de 3 mai 2007, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU
Bucure∫ti, 3 mai 2007.
Nr. 21.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 291
din 22 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 pct. 1
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 825/1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei,
pe de o parte, ∫i guvernele Regatului Belgiei, Marelui Ducat de Luxemburg
∫i Regatului ﬁ„rilor de Jos, pe de alt„ parte, privind readmisia persoanelor aflate Ón situa˛ie ilegal„,
precum ∫i ale art. 38 lit. a) ∫i art. 52 din Legea nr. 248/2005
privind regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate
readmisia persoanelor aflate Ón situa˛ie ilegal„, precum ∫i
ale art. 38 lit. a) ∫i art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind
regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Mihaela Mocamol din Tulcea
Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect restr‚ngerea exercit„rii
dreptului la circula˛ie, m„sur„ luat„ Ón temeiul dispozi˛iilor
din actele normative criticate.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ prevederile criticate aduc atingere îdreptului
fundamental al fiec„rui cet„˛ean rom‚n, garantat de stat,
de a circula liber Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate“. Œn acest sens,
c‚t prive∫te neconstitu˛ionalitatea art. 1 pct. 1 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 825/1995, arat„ c„ expresia îf„r„ formalit„˛i“
din cuprinsul textului îconduce la ideea c„ statul rom‚n
este obligat a admite returnarea oric„rui cet„˛ean al s„u
f„r„ posibilitatea de a cenzura dac„ acesta a comis, cu
vinov„˛ie, o fapt„ (fapte) ce constituie o Ónc„lcare (Ónc„lc„ri)
a unei norme din legisla˛ia intern„ a statului str„in, de
natur„ a atrage restr‚ngerea dreptului de liber„ circula˛ie Ón
str„in„tate“. C‚t prive∫te neconstitu˛ionalitatea art. 38 lit. a)
din Legea nr. 248/2005, se arat„ c„ prin aceste prevederi
statul a instituit îo a doua sanc˛iune cet„˛eanului s„u
returnat de statul str„in, Ón sensul restr‚ngerii dreptului de
liber„ circula˛ie Ón str„in„tate pe o perioad„ de p‚n„ la
3 ani“. Œn continuare, arat„ c„ aceste motive de
neconstitu˛ionalitate sunt valabile ∫i cu privire la art. 52 din
aceea∫i lege, deoarece îinstituie posibilitatea restr‚ngerii
dreptului de liber„ circula˛ie a cet„˛eanului rom‚n pe
teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii Europene, chiar
dac„ acestea nu au dispus returnarea respectivilor
cet„˛eni“.
Tribunalul Tulcea apreciaz„
c„
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, arat„ c„ textele criticate nu Óncalc„ art. 25 din
Constitu˛ie, Óntruc‚t îdreptul la liber„ circula˛ie este Ón
str‚ns„ leg„tur„ cu respectarea legisla˛iei statului rom‚n,
precum ∫i a tratatelor ∫i conven˛iilor pe care Rom‚nia le-a
ratificat ∫i care fac parte astfel din dreptul intern“. Mai
arat„ c„, îÓn vederea integr„rii sale Ón Uniunea European„,
Rom‚nia trebuie s„ probeze capacitatea de a stopa
migra˛ia ilegal„, iar prezen˛a f„r„ respectarea condi˛iilor
legale de intrare ∫i ∫edere a unor persoane, cet„˛eni
rom‚ni, pe teritoriul altor state ar dovedi contrariul, cu
repercusiuni negative asupra tratamentului aplicat Ón materie
de vize cet„˛enilor rom‚ni“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 1 pct. 1 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 825/1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul
Rom‚niei, pe de o parte, ∫i guvernele Regatului Belgiei,
Marelui Ducat de Luxemburg ∫i Regatului ﬁ„rilor de Jos,
pe de alt„ parte, privind readmisia persoanelor aflate Ón
situa˛ie ilegal„, precum ∫i ale art. 38 lit. a) ∫i art. 52 din
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circula˛ii a
cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate. Excep˛ia a fost ridicat„ de
Mihaela Mocamol din Tulcea Ón Dosarul nr. 4.024/2006 al
Tribunalului Tulcea.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele Cur˛ii d„
cuv‚ntul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune
concluzii de respingere, ca inadmisibil„, a excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate a art. 1 pct. 1 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 825/1995, cu privire la care Curtea Constitu˛ional„ nu
este competent„ s„ se pronun˛e. C‚t prive∫te excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 52 din Legea
nr. 248/2005, pune concluzii de respingere a excep˛iei, ca
devenit„ inadmisibil„, ca urmare a intr„rii Ón vigoare a legii
de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„, ∫i de
respingere, ca neÓntemeiat„, a excep˛iei referitoare la
art. 38 lit. a) din legea criticat„, Óntruc‚t apreciaz„ c„ nu
Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale invocate.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent-∫ef
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Gabriela Dragomirescu

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea nr. 2.767 din 17 octombrie 2006,
pronun˛at„ Ón Dosarul nr. 4.024/2006, Tribunalul Tulcea a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 pct. 1 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 825/1995 pentru aprobarea
Acordului dintre Guvernul Rom‚niei, pe de o parte, ∫i
guvernele Regatului Belgiei, Marelui Ducat de Luxemburg
∫i Regatului ﬁ„rilor de Jos, pe de alt„ parte, privind
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Din sus˛inerile autorului excep˛iei, potrivit c„rora
prevederile de lege criticate aduc atingere îdreptului
fundamental al fiec„rui cet„˛ean rom‚n, garantat de stat,
de a circula liber Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate“, rezult„ c„ se
invoc„ Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 25 din Constitu˛ie, care
stabilesc c„ î(1) Dreptul la liber„ circula˛ie, Ón ˛ar„ ∫i Ón
str„in„tate, este garantat. Legea stabile∫te condi˛iile exercit„rii
acestui drept.
(2) Fiec„rui cet„˛ean Ói este asigurat dreptul de a-∫i stabili
domiciliul sau re∫edin˛a Ón orice localitate din ˛ar„, de a emigra,
precum ∫i de a reveni Ón ˛ar„.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
I. Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. 1 pct. 1 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 825/1995 este inadmisibil„,
Óntruc‚t, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie,
preluate de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, aceasta
îdecide asupra excep˛iilor ridicate Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti sau de arbitraj comercial privind
neconstitu˛ionalitatea unei legi sau ordonan˛e ori a unei
dispozi˛ii dintr-o lege sau dintr-o ordonan˛„ Ón vigoare, care are
leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei Ón orice faz„ a litigiului ∫i
oricare ar fi obiectul acestuia“.
II. C‚t prive∫te neconstitu˛ionalitatea art. 38 lit. a) din
Legea nr. 248/2005, Ón leg„tur„ cu care se sus˛ine c„
statul instituie îo a doua sanc˛iune cet„˛eanului s„u
returnat de statul str„in, Ón sensul restr‚ngerii dreptului de
liber„ circula˛ie Ón str„in„tate pe o perioad„ de p‚n„ la
3 ani“, ceea ce Óncalc„ art. 25 din Constitu˛ie, Curtea
constat„ c„ acest text de lege a mai f„cut obiectul
controlului de constitu˛ionalitate, Ón cauze Ón care se invoca
de asemenea contradic˛ia cu art. 25 din Constitu˛ie ∫i, Ón
esen˛„, cu o motivare similar„. Astfel, prin deciziile nr. 855
din 28 noiembrie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2007, ∫i nr. 901
din 5 decembrie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 49 din 23 ianuarie 2007, Curtea,
resping‚nd excep˛ia, a statuat c„ aceste dispozi˛ii sunt
constitu˛ionale. Œn acest sens, Ón esen˛„, s-a ar„tat c„
m„sura dispus„ prin art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005
se circumscrie situa˛iilor expres ∫i limitativ prev„zute de
art. 53 din Constitu˛ie, respectiv ap„rarea securit„˛ii
na˛ionale ∫i a ordinii publice, av‚nd Ón vedere c„ problema
controlului migra˛iei ilegale din Rom‚nia spre statele
europene prezint„ interes at‚t pe plan intern, c‚t ∫i extern.
Pentru aceste considerente, a fost elaborat„ Legea
nr. 248/2005, care asigur„ implementarea at‚t a
prevederilor constitu˛ionale, c‚t ∫i a unor prevederi Ón
materie din documente interna˛ionale privind drepturile
omului.
Considerentele ∫i solu˛ia pronun˛at„ Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au fost
invocate aspecte care s„ justifice schimbarea jurispruden˛ei.
III. Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 52 din lege, care, Ón opinia autorului
excep˛iei, îinstituie posibilitatea restr‚ngerii dreptului de
liber„ circula˛ie a cet„˛eanului rom‚n pe teritoriul celorlalte
state membre ale Uniunii Europene, chiar dac„ acestea nu
au dispus returnarea respectivilor cet„˛eni“, Curtea constat„
c„ aceasta urmeaz„ a fi respins„ ca devenit„ inadmisibil„.
Art. 52 dispune cu privire la m„sura restr‚ngerii dreptului
la liber„ circula˛ie, instituit„ Ón condi˛iile art. 38, anterior
examinat, îp‚n„ la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„“. Or, prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea
Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh„, Regatul
Danemarcei, Republica Federal„ Germania, Republica
Estonia, Republica Elen„, Regatul Spaniei, Republica
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului
Public, 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, 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. 1 pct. 1 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 825/1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul
Rom‚niei, pe de o parte, ∫i guvernele Regatului Belgiei,
Marelui Ducat de Luxemburg ∫i Regatului ﬁ„rilor de Jos,
pe de alt„ parte, privind readmisia persoanelor aflate Ón
situa˛ie ilegal„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 241/1995, precum ∫i ale art. 38 lit. a) ∫i
art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei
circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie
2005, rectificat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 316 din 7 aprilie 2006, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare. Aceste din urm„ texte de lege prev„d:
— Art. 38 lit. a): îRestr‚ngerea exercit„rii dreptului la
liber„ circula˛ie Ón str„in„tate a cet„˛enilor rom‚ni poate fi
dispus„ pentru o perioad„ de cel mult 3 ani numai Ón condi˛iile
∫i cu privire la urm„toarele categorii de persoane:
a) cu privire la persoana care a fost returnat„ dintr-un stat
Ón baza unui acord de readmisie Óncheiat Óntre Rom‚nia ∫i acel
stat;“;
— Art. 52: îP‚n„ la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, Ón cazul return„rii unui cet„˛ean rom‚n Ón baza
unui acord de readmisie Óncheiat Óntre Rom‚nia ∫i un stat
membru al Uniunii Europene, m„sura restr‚ngerii dreptului la
liber„ circula˛ie Ón str„in„tate, instituit„ Ón condi˛iile art. 38,
trebuie s„ se refere la teritoriile tuturor acestor state, cu
excep˛ia celor cu privire la care persoana Ón cauz„ face dovada
c„ are drept de intrare.“

tu

C U R T E A,

pe

rs
o

an

punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a art. 1 pct. 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 825/1995 este
inadmisibil„, potrivit art. 146 lit. d) din Constitu˛ie ∫i
prevederilor Legii nr. 47/1992 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale. C‚t prive∫te dispozi˛iile
art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005, consider„ c„ acestea
nu Óncalc„ art. 25 din Constitu˛ie, iar art. 52 din aceea∫i
lege î∫i-a Óncetat aplicabilitatea“ îodat„ cu aderarea
Rom‚niei la Uniunea European„“.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 38
lit. a) ∫i art. 52 din Legea nr. 248/2005 sunt
constitu˛ionale. Œn acest sens, arat„ c„ m„sura restr‚ngerii
exerci˛iului dreptului la liber„ circula˛ie Ón str„in„tate a
cet„˛enilor rom‚ni returna˛i dintr-un stat Ón baza acordului
de readmisie Óncheiat cu acel stat nu Óncalc„ art. 25 din
Constitu˛ie. Invoc„ deciziile Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 855
din 28 noiembrie 2006 ∫i nr. 901 din 5 decembrie 2006.
Consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. 1
pct. 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 825/1995 este
inadmisibil„, av‚nd Ón vedere art. 146 lit. d) din Constitu˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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Francez„, Irlanda, Republica Italian„, Republica Cipru,
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al
Luxemburgului, Republica Ungar„, Republica Malta, Regatul
ﬁ„rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon„,
Republica Portughez„, Republica Slovenia, Republica
Slovac„, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit
al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord (state membre ale
Uniunii Europene) ∫i Republica Bulgaria ∫i Rom‚nia privind
aderarea Republicii Bulgaria ∫i a Rom‚niei la Uniunea
European„, semnat de Rom‚nia la Luxemburg la 25 aprilie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

nr. 465 din 1 iunie 2005, Rom‚nia a ratificat Tratatul de
aderare la Uniunea European„. Potrivit art. 4 alin. (2) din
tratat, acesta a intrat Ón vigoare la 1 ianuarie 2007, astfel
c„ la data pronun˛„rii prezentei decizii art. 52 din Legea
nr. 248/2005 nu mai este aplicabil. A∫a fiind, devin
incidente prevederile art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, potrivit c„rora Curtea Constitu˛ional„ se
pronun˛„ asupra dispozi˛iilor din legi sau ordonan˛e ale
Guvernului Ón vigoare. Prin urmare, excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a art. 52 din legea criticat„ urmeaz„ a
fi respins„ ca devenit„ inadmisibil„.

Fa˛„ de cele de mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii

ce
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1. Respinge, ca inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 pct. 1 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 825/1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei, pe de o parte, ∫i guvernele Regatului Belgiei, Marelui
Ducat de Luxemburg ∫i Regatului ﬁ„rilor de Jos, pe de alt„ parte, privind readmisia persoanelor aflate Ón situa˛ie ilegal„,
excep˛ie ridicat„ de Mihaela Mocamol din Tulcea Ón Dosarul nr. 4.024/2006 al Tribunalului Tulcea.
2. Respinge, ca neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005
privind regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón dosarul aceleia∫i
instan˛e.
3. Respinge, ca devenit„ inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 52 din Legea
nr. 248/2005, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón dosarul aceleia∫i instan˛e.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 martie 2007.

fo

prof. univ. dr. IOAN VIDA
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Magistrat-asistent-∫ef,
Gabriela Dragomirescu

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind func˛ionarea Secretariatului General al Guvernului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (3) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor m„suri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Secretariatul General al Guvernului
func˛ioneaz„ ca institu˛ie public„ cu personalitate juridic„ Ón
subordinea primului-ministru, av‚nd rolul de a asigura
derularea opera˛iunilor tehnice aferente actului de
guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice,
economice ∫i tehnice ale activit„˛ii Guvernului,
reprezentarea Guvernului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti.
(2) Secretariatul General al Guvernului constituie
elementul de leg„tur„ ∫i de stabilitate a guvern„rii,
asigur‚nd cadrul necesar sistemului de luare a deciziei.

(3) Sediul Secretariatului General al Guvernului este Ón
municipiul Bucure∫ti, Pia˛a Victoriei nr. 1, sectorul 1.
Art. 2. — Secretariatul General al Guvernului
Óndepline∫te urm„toarele func˛ii:
a) func˛ia de autoritate — care se exercit„ Ón domeniul
asigur„rii respect„rii procedurilor, la nivelul Guvernului,
pentru elaborarea, avizarea ∫i prezentarea proiectelor de
acte normative spre adoptare;
b) func˛ia de strategie — prin care se asigur„ realizarea
sistemului de planificare ∫i formulare a politicilor publice la
nivelul administra˛iei publice;
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a) analizeaz„ ∫i evalueaz„ documentele de politici
publice, instrumentele de prezentare ∫i motivare ∫i
proiectele de acte normative, urm„rind asigurarea
respect„rii procedurilor aplicabile acestora;
b) organizeaz„ s„pt„m‚nal reuniuni de lucru preg„titoare
∫edin˛ei Guvernului cu reprezentan˛i, la nivel de secretar de
stat sau secretar general, ai ministerelor ∫i ai celorlalte
autorit„˛i publice ini˛iatoare ∫i avizatoare, Ón vederea
corel„rii punctelor de vedere ale acestora Ón leg„tur„ cu
proiectele de acte normative ce urmeaz„ a fi supuse
Guvernului spre adoptare;
c) supune primului-ministru spre aprobare lista
documentelor propuse pentru agenda de lucru a ∫edin˛ei
Guvernului, stabilit„ Ón urma dezbaterilor ∫i clarific„rilor
aduse Ón cadrul reuniunilor de lucru preg„titoare;
d) organizeaz„ ∫edin˛ele Guvernului;
e) urm„re∫te Óndeplinirea de c„tre ministere ∫i celelalte
organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale a
m„surilor ∫i sarcinilor rezultate din actele normative ∫i din
∫edin˛ele Guvernului;
f) definitiveaz„ proiectele de acte normative adoptate de
Guvern, potrivit reglement„rilor Ón vigoare;
g) prezint„ actele normative adoptate primului-ministru,
Ón vederea semn„rii, ∫i mini∫trilor care au obliga˛ia punerii
lor Ón executare, Ón vederea contrasemn„rii;
h) Ónainteaz„ Parlamentului proiectele de legi,
ordonan˛ele de urgen˛„ ∫i ordonan˛ele, Ónso˛ite de
instrumentele de prezentare ∫i motivare ∫i de hot„r‚rile de
supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru;
i) transmite hot„r‚rile, ordonan˛ele de urgen˛„ ∫i
ordonan˛ele Guvernului secretarului general al Camerei
Deputa˛ilor, cu solicitarea public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I;
j) asigur„ publicarea instrumentelor de prezentare ∫i
motivare a hot„r‚rilor, ordonan˛elor de urgen˛„ ∫i
ordonan˛elor adoptate pe pagina de internet a Guvernului;
5. ini˛iaz„ sau avizeaz„, dup„ caz, proiecte de acte
normative Ón domeniul s„u de activitate;
6. ini˛iaz„ ∫i negociaz„, Ón condi˛iile legii, Óncheierea de
tratate ∫i alte Ón˛elegeri interna˛ionale Ón domeniul s„u de
activitate ∫i dezvolt„ rela˛ii de cooperare cu institu˛ii,
organiza˛ii ∫i organisme din alte state;
7. asigur„ reprezentarea Guvernului Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti, Ómpreun„ cu ministerele care au obliga˛ia de
a pune Ón executare actele Guvernului Ómpotriva c„rora
s-au formulat ac˛iuni Ón justi˛ie, precum ∫i a structurilor din
aparatul de lucru al Guvernului, cu excep˛ia Cancelariei
Primului-Ministru, Departamentului pentru Afaceri Europene
∫i Departamentului pentru Rela˛ia cu Parlamentul;
8. asigur„, Ón domeniul s„u de activitate, rela˛ia cu
Parlamentul ∫i cu ministerele, precum ∫i cu celelalte organe
de specialitate ale administra˛iei publice centrale;
9. monitorizeaz„ implementarea Programului de
guvernare, asigur‚nd:
a) realizarea procedurilor de raportare a stadiului
implement„rii Programului de guvernare;
b) informarea Consiliului de Planificare Strategic„ cu
privire la stadiul implement„rii Programului de guvernare;
10. realizeaz„ derularea opera˛iunilor financiare Ón
domeniul s„u de activitate, asigur‚nd:
a) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul
de lucru al Guvernului, cu excep˛ia Cancelariei PrimuluiMinistru;
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c) func˛ia de reglementare — prin care se asigur„
realizarea cadrului juridic specific Ón domeniile pe care le
coordoneaz„, Ón conformitate cu prevederile legale;
d) func˛ia de reprezentare — prin care se asigur„
reprezentarea Guvernului, a structurilor din aparatul de
lucru al Guvernului, cu excep˛ia Cancelariei PrimuluiMinistru, Departamentului pentru Afaceri Europene ∫i a
Departamentului pentru Rela˛ia cu Parlamentul, sau, dup„
caz, a altor structuri care func˛ioneaz„ sub autoritatea sa,
Ón rela˛iile cu institu˛iile ∫i autorit„˛ile publice din ˛ar„,
precum ∫i cu organismele, organiza˛iile sau institu˛iile
interna˛ionale;
e) func˛ia de administrare — prin care se asigur„
administrarea bunurilor proprietate public„ ∫i/sau privat„ din
patrimoniul s„u, potrivit prevederilor legale.
Art. 3. — (1) Secretariatul General al Guvernului
Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii principale:
1. stabile∫te cadrul metodologic ∫i organizatoric pentru
sistemul de planificare, elaborare ∫i implementare a
politicilor publice la nivelul ministerelor ∫i al altor organe de
specialitate ale administra˛iei publice centrale, asigur‚nd:
a) elaborarea sistemului de planificare ∫i formulare a
politicilor publice, a documentelor conceptuale de baz„ ∫i a
reglement„rilor privind formularea politicilor publice ∫i
Ómbun„t„˛irea permanent„ a acestora;
b) aplicarea procedurilor de formulare a politicilor publice
∫i de prezentare ∫i motivare a proiectelor de acte normative;
c) monitorizarea ∫i evaluarea, folosind indicatori de
performan˛„ ∫i alte tehnici, a eficien˛ei procesului de
formulare a politicilor publice;
2. stabile∫te cadrul general pentru definirea priorit„˛ilor
Guvernului ∫i urm„re∫te corelarea acestora cu politicile
publice, asigur‚nd:
a) func˛ionarea secretariatului tehnic ∫i a aparatului de
lucru pentru Consiliul de Planificare Strategic„;
b) asistarea ministerelor, Ón colaborare cu Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor, Ón stabilirea priorit„˛ilor lor
strategice ∫i a planurilor referitoare la politicile publice
sectoriale, Ón conformitate cu Programul de guvernare,
Planul na˛ional de dezvoltare ∫i cu angajamentele
interna˛ionale asumate de Rom‚nia;
c) acordarea de asisten˛„ ministerelor, referitoare la
planificarea pe termen mediu ∫i alte aspecte strategice ale
procesului politicilor publice;
d) informarea periodic„ a primului-ministru cu privire la
progresul ∫i calitatea documentelor de politici publice
elaborate de c„tre ministere;
3. asigur„ suportul metodologic ∫i consultan˛„
ministerelor privind formularea politicilor publice. Œn acest
sens:
a) colaboreaz„ cu unit„˛ile de politici publice din
ministere;
b) asist„ ministerele Ón aplicarea procedurilor de
formulare a politicilor publice ∫i de prezentare ∫i motivare a
proiectelor de acte normative;
c) identific„ necesarul de preg„tire profesional„ a
personalului implicat Ón formularea politicilor publice cu
privire la instrumentele, metodologiile ∫i aptitudinile
corespunz„toare unui sistem performant de planificare a
politicilor publice;
4. realizeaz„ activit„˛ile necesare pentru preg„tirea ∫i
organizarea ∫edin˛elor Guvernului ∫i pentru definitivarea
proiectelor de acte normative adoptate. Œn acest scop:
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ministerele ∫i cu celelalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, cu autorit„˛ile administra˛iei
publice locale, cu alte institu˛ii ∫i autorit„˛i publice, precum
∫i cu persoanele fizice ∫i juridice.
(3) Secretarul general al Guvernului este ordonator
principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului,
cu excep˛ia Cancelariei Primului-Ministru, ∫i coordoneaz„
activitatea acestuia.
(4) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin, secretarul
general al Guvernului emite ordine ∫i instruc˛iuni, Ón
condi˛iile legii.
(5) Œn cadrul Secretariatului General al Guvernului Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea unul sau mai mul˛i secretari de stat.
Art. 6. — (1) Secretarul general al Guvernului asigur„
coordonarea structurilor, organelor de specialitate ale
administra˛iei publice centrale ∫i institu˛iilor publice
prev„zute Ón anexa nr. 1.
(2) Coordonarea structurilor, organelor de specialitate
ale administra˛iei publice centrale ∫i institu˛iilor publice
prev„zute Ón anexa nr. 1 poate fi delegat„ secretarilor
de stat.
(3) Prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
sunt finan˛ate structurile din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, cu excep˛ia Cancelariei Primului-Ministru,
precum ∫i organele de specialitate ale administra˛iei
publice centrale ∫i institu˛iile publice prev„zute Ón
anexa nr. 2.
(4) Secretariatul General al Guvernului Óndepline∫te
atribu˛iile prev„zute de lege pentru ministerul de resort fa˛„
de Regia Autonom„ îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului
de Stat“.
Art. 7. — (1) Structura organizatoric„, statul de func˛ii
∫i num„rul maxim de posturi ale Secretariatului General al
Guvernului se aprob„ prin decizie a primului-ministru, cu
Óncadrarea Ón num„rul maxim de posturi stabilit pentru
aparatul de lucru al Guvernului.
(2) Œn structura Secretariatului General al Guvernului pot
func˛iona direc˛ii generale, direc˛ii, servicii, birouri ∫i
compartimente, dup„ caz.
(3) Structura organizatoric„ detaliat„, circuitul
documentelor, atribu˛iile ∫i sarcinile compartimentelor din
cadrul Secretariatului General al Guvernului se stabilesc
prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, care se
aprob„ prin ordin al secretarului general al Guvernului.
(4) Atribu˛iile, sarcinile ∫i r„spunderile individuale ale
personalului Secretariatului General al Guvernului se
stabilesc prin fi∫a postului, care se Óntocme∫te pe baza
regulamentului propriu de organizare ∫i func˛ionare.
(5) Statul de personal, Óncadrarea personalului,
modificarea, suspendarea sau Óncetarea raporturilor de
serviciu ori, dup„ caz, a raporturilor de munc„ se aprob„
prin ordin al secretarului general al Guvernului.
(6) Personalul Secretariatului General al Guvernului este
salarizat Ón conformitate cu prevederile legale Ón vigoare
aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
Art. 8. — (1) Œn cadrul Secretariatului General al
Guvernului func˛ioneaz„ structura de coordonare a politicilor
publice, prin care sunt exercitate atribu˛iile institu˛iei privind
politicile publice.
(2) Œn cadrul Secretariatului General al Guvernului se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ compartimentul inspectorilor
guvernamentali, Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii
Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea Ón categoria
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b) elaborarea ∫i urm„rirea realiz„rii planului de investi˛ii
Ón domeniul s„u de activitate;
c) executarea opera˛iunilor financiare privind fondurile
prev„zute Ón bugetul propriu ∫i destinate realiz„rii ac˛iunilor
ini˛iate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului, cu
excep˛ia Cancelariei Primului-Ministru, sau de alte structuri
stabilite prin acte normative;
d) gestionarea fondurilor prev„zute Ón bugetul propriu
pentru finan˛area ac˛iunilor ∫i proiectelor pentru promovarea
imaginii externe a Rom‚niei;
11. asigur„, la nivelul aparatului de lucru al Guvernului,
cu excep˛ia Cancelariei Primului-Ministru, organizarea
sistemului pentru protec˛ia informa˛iilor clasificate, Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind
protec˛ia informa˛iilor clasificate, cu modific„rile ulterioare, ∫i
ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea
Normelor privind protec˛ia informa˛iilor clasificate ale
Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord Ón Rom‚nia, cu
modific„rile ulterioare;
12. asigur„ administrarea sistemului informatic la nivelul
aparatului de lucru al Guvernului, precum ∫i al institu˛iilor ∫i
structurilor care func˛ioneaz„ Ón sediul Guvernului. Œn acest
sens:
a) aplic„ strategia na˛ional„ privind tehnologia informa˛iei
la nivelul aparatului de lucru al Guvernului;
b) implementeaz„ politicile privind tehnologia informa˛iei
∫i design, pentru dezvoltarea coerent„ ∫i unitar„ de aplica˛ii
informatice;
c) administreaz„ domeniul gov.ro ∫i stabile∫te criteriile ∫i
procedurile necesare implement„rii acestuia;
d) define∫te necesit„˛ile Ón ceea ce prive∫te achizi˛iile
publice de echipamente, servicii ∫i produse informatice ∫i
cerin˛ele pentru acestea;
e) asigur„ proiectarea, implementarea ∫i mentenan˛a
sistemului informatic, precum ∫i dezvoltarea ∫i configurarea
echipamentelor de comunica˛ii pentru buna func˛ionare a
serviciilor de tehnologie a informa˛iei;
f) dezvolt„ ∫i actualizeaz„ pagina de internet a
Guvernului, precum ∫i paginile de internet ale structurilor
din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
13. asigur„ administrarea ∫i dezvoltarea sistemului
informatic pentru ∫edin˛ele Guvernului;
14. solu˛ioneaz„ solicit„rile ∫i peti˛iile adresate
Secretariatului General al Guvernului ∫i primului-ministru de
c„tre persoanele fizice ∫i juridice Ón temeiul Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informa˛iile de interes
public, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al
Ordonan˛ei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea
activit„˛ii de solu˛ionare a peti˛iilor, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 233/2002.
(2) Secretariatul General al Guvernului Óndepline∫te orice
alte atribu˛ii specifice, prev„zute de alte acte normative sau
stabilite prin decizie a primului-ministru.
Art. 4. — Œn exercitarea atribu˛iilor sale, Secretariatul
General al Guvernului colaboreaz„ cu ministerele ∫i cu
celelalte organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale, cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale, cu alte
institu˛ii ∫i autorit„˛i publice, precum ∫i cu persoanele fizice
∫i juridice.
Art. 5. — (1) Secretariatul General al Guvernului este
condus de un secretar general, Ónalt func˛ionar public,
numit, Ón condi˛iile legii, prin hot„r‚re a Guvernului.
(2) Secretarul general al Guvernului reprezint„
Secretariatul General al Guvernului Ón rela˛iile cu
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Ónal˛ilor func˛ionari publici, managementul carierei ∫i
mobilitatea Ónal˛ilor func˛ionari publici.
Art. 9. — (1) Œn condi˛iile legii ∫i Ón limita num„rului
maxim de posturi, Ón structura Secretariatului General al
Guvernului se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ unit„˛i de
management al proiectului ∫i unit„˛i de implementare a
proiectului, conduse de c‚te un director de proiect, Ón
vederea asigur„rii unui cadru unitar pentru managementul
proiectelor finan˛ate prin Ómprumuturi externe.
(2) Structura organizatoric„, num„rul de personal ∫i
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ale unit„˛ilor

prev„zute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al secretarului
general al Guvernului.
(3) Secretarul general al Guvernului nume∫te personalul
unit„˛ilor prev„zute la alin. (1) ∫i stabile∫te competen˛ele
directorului de proiect.
Art. 10. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 11. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 157/2005
pentru organizarea ∫i func˛ionarea Secretariatului General al
Guvernului, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 389 din 5 mai 2006.
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Contrasemneaz„:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 4 mai 2007.
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Structurile, organele de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i institu˛iile publice
coordonate de secretarul general al Guvernului
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5. Oficiul Na˛ional pentru Cultul Eroilor, organ de

specialitate

ra

1. Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice, structur„ f„r„
personalitate juridic„ Ón cadrul aparatului de lucru al
Guvernului.
2. Institutul Na˛ional de Statistic„, organ de specialitate
al administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„,
Ón subordinea Guvernului.
3. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi, organ de specialitate
al administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„,
Ón subordinea Guvernului.
4. Oficiul Rom‚n pentru Adop˛ii, organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Guvernului.
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centrale,

cu

personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului.
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administra˛iei

6. Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de

Stat, institu˛ie public„ cu personalitate juridic„ Ón subordinea
Guvernului.
7. Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementarea ∫i
Monitorizarea Achizi˛iilor Publice, institu˛ie public„ cu
personalitate juridic„ Ón subordinea Guvernului.
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ANEXA Nr. 2
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Structurile, organele de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i institu˛iile publice
finan˛ate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului
1. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului
∫i integr„rii europene, structur„ f„r„ personalitate juridic„ Ón
cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
2. Departamentul pentru Rela˛ia cu Parlamentul,
structur„ cu personalitate juridic„ Ón cadrul aparatului de
lucru al Guvernului.
3. Departamentul pentru Afaceri Europene, structur„ cu
personalitate juridic„ Ón cadrul aparatului de lucru al
Guvernului.
4. Departamentul de Control al Guvernului, structur„ f„r„
personalitate juridic„ Ón cadrul aparatului de lucru al
Guvernului.
5. Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice, structur„ f„r„
personalitate juridic„ Ón cadrul aparatului de lucru al
Guvernului.
6. Institutul Na˛ional de Statistic„, organ de specialitate
al administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„,
Ón subordinea Guvernului.

7. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi, organ de specialitate
al administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„,
Ón subordinea Guvernului.
8. Oficiul Rom‚n pentru Adop˛ii, organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Guvernului.
9. Oficiul Na˛ional pentru Cultul Eroilor, organ de
specialitate al administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului.
10. Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementarea ∫i
Monitorizarea Achizi˛iilor Publice, institu˛ie public„ cu
personalitate juridic„ Ón subordinea Guvernului.
11. Consiliul Na˛ional de Solu˛ionare a Contesta˛iilor,
organism cu activitate administrativ-jurisdic˛ional„, cu
personalitate juridic„, care func˛ioneaz„ pe l‚ng„ Autoritatea
Na˛ional„ pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor
Publice.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului pentru reatestarea tehnico-profesional„
a speciali∫tilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execu˛ia ∫i a exper˛ilor tehnici
de calitate ∫i extrajudiciari pentru lucr„rile de montaj al dot„rilor tehnologice industriale
Œn conformitate cu prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucr„rilor de montaj al dot„rilor
tehnologice industriale, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 440/2002,
Ón temeiul Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón
cadrul administra˛iei publice centrale,
ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:
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Art. 2. — Direc˛ia general„ sintez„, investi˛ii ∫i achizi˛ii
publice Ómpreun„ cu direc˛iile de specialitate din Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

pe

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul pentru reatestarea
tehnico-profesional„ a speciali∫tilor verificatori de proiecte, a
responsabililor tehnici cu execu˛ia ∫i a exper˛ilor tehnici de
calitate ∫i extrajudiciari pentru lucr„rile de montaj al
dot„rilor tehnologice industriale, prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
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Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 24 aprilie 2007.
Nr. 1.632.
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REGULAMENT
pentru reatestarea tehnico-profesional„ a speciali∫tilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici cu execu˛ia
∫i a exper˛ilor tehnici de calitate ∫i extrajudiciari pentru lucr„rile de montaj al dot„rilor tehnologice industriale
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Art. 1. — Prevederile prezentului regulament au Ón
vedere respectarea exigen˛elor impuse de Ordonan˛a
Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucr„rilor de montaj
al dot„rilor tehnologice industriale, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 440/2002, a prevederilor Ordonan˛ei
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesional„ a
adul˛ilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i a actelor normative de aplicare a acestora.
Art. 2. — Reatestarea tehnico-profesional„ a
speciali∫tilor verificatori de proiecte, a responsabililor tehnici
cu execu˛ia ∫i a exper˛ilor tehnici de calitate ∫i extrajudiciari
pentru lucr„rile de montaj al dot„rilor tehnologice
industriale, denumi˛i Ón continuare speciali∫ti, are
urm„toarele obiective:
a) verificarea actualiz„rii cuno∫tin˛elor ∫i perfec˛ionarea
preg„tirii profesionale;
b) Ónsu∫irea unor cuno∫tin˛e avansate, metode ∫i
procedee moderne necesare pentru Óndeplinirea atribu˛iilor
legale ce revin speciali∫tilor atesta˛i Ón conformitate cu
prevederile legale Ón vigoare;
c) informarea speciali∫tilor cu privire la obliga˛iile nouap„rute ca urmare a armoniz„rii legisla˛iei na˛ionale cu
directivele Uniunii Europene privind managementul riscurilor

tehnologice, securit„˛ii ∫i calit„˛ii lucr„rilor de montaj al
dot„rilor tehnologice industriale;
d) informarea speciali∫tilor asupra obliga˛iilor care deriv„
din alinierea complet„ a legisla˛iei na˛ionale cu acquis-ul
comunitar Ón domeniul calit„˛ii lucr„rilor de montaj al
dot„rilor tehnologice industriale.
Art. 3. — Reatestarea speciali∫tilor se realizeaz„ distinct
pentru cele 3 specialit„˛i: verificatori de proiecte,
responsabili tehnici cu execu˛ia ∫i exper˛i tehnici de calitate
∫i extrajudiciari.
Art. 4. — Reatestarea, la expirarea duratei de
valabilitate de 3 ani a certificatelor de atestare ob˛inute Ón
baza prevederilor Ordinului ministrului industriei ∫i resurselor
nr. 88/2003, cu modific„rile ulterioare, se ob˛ine prin
sus˛inerea unui examen ∫i are o valabilitate de 3 ani.
Art. 5. — Œn conformitate cu prevederile art. 12 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea
activit„˛ii de expertiz„ tehnic„ judiciar„ ∫i extrajudiciar„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 26
din 25 ianuarie 2000, aprobat„ prin Legea nr. 156/2002,
persoanele care de˛in titlul de academician, profesor
universitar, doctor docent sau doctor Ón ∫tiin˛e tehnice,
aferente domeniilor Ón care se desf„∫oar„ lucr„rile de
montaj al dot„rilor tehnologice industriale, pot beneficia de
prelungirea duratei de valabilitate a atest„rii pentru
prestarea activit„˛ilor de expert tehnic, f„r„ sus˛inerea
examenului.
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Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 324/2005,
cu modific„rile ulterioare, evaluarea se noteaz„ cu
maximum 10 puncte, iar proba scris„ se noteaz„ de
asemenea cu maximum 10 puncte. Rezultatul examenului
este reprezentat de media aritmetic„ a celor dou„ note, iar
condi˛iile de promovare sunt cele prev„zute de
Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului industriei ∫i
resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul ministrului
economiei ∫i comer˛ului nr. 268/2006.
Art. 11. — Speciali∫tii care nu promoveaz„ examenul
de reatestare vor putea ob˛ine un nou atestat prin
participarea la cursurile aferente modulului 2 de preg„tire a
speciali∫tilor, organizate de persoane juridice de drept
public sau privat, avizate conform prevederilor art. 11 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 95/1999, aprobat„ ∫i modificat„
prin Legea nr. 440/2002, denumite furnizori de formare
profesional„, finalizate cu sus˛inerea lucr„rii de absolvire ∫i
a examenelor aferente, conform Regulamentului aprobat
prin Ordinul ministrului industriei ∫i resurselor nr. 88/2003,
modificat de Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului
nr. 268/2006.
Art. 12. — Speciali∫tii ale c„ror certificate de atestare
au fost suspendate pe o perioad„ de 6 luni, conform
prevederilor art. 44 din Ordinul ministrului industriei ∫i
resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul ministrului
economiei ∫i comer˛ului nr. 268/2006, pot solicita
reatestarea, care se va ob˛ine Ón condi˛iile art. 11 din
prezentul regulament.
Art. 13. — La solicitarea persoanelor interesate se pot
organiza activit„˛i de preg„tire de scurt„ durat„, Ón
condi˛iile regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului
industriei ∫i resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul
ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 268/2006, Ón vederea
clarific„rii unor probleme profesionale, actualiz„rii
informa˛iilor legislative, inclusiv a celor legate de aplicarea
legisla˛iei europene.
Art. 14. — La eliberarea noului ceritificat de atestare
tehnico-profesional„ ∫i a legitima˛iei vor fi depuse la
emitent vechiul certificat, legitima˛ia ∫i 3 fotografii recente,
necesare pentru eliberarea noilor documente. Noile
documente vor p„stra seria ∫i num„rul de identificare
de˛inute anterior, ∫tampila p„str‚ndu-∫i valabilitatea.
Art. 15. — Cheltuielile ocazionate de reatestarea
speciali∫tilor sunt suportate Ón condi˛iile prev„zute de
art. 17 din Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului
industriei ∫i resurselor nr. 88/2003, modificat prin Ordinul
ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 268/2006.
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Art. 6. — Procedurile de reatestare a speciali∫tilor se
vor derula av‚ndu-se Ón vedere prevederile:
a) Ordinului ministrului industriei ∫i resurselor
nr. 88/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de atestare tehnico-profesional„ a speciali∫tilor
verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execu˛ia ∫i
exper˛ilor tehnici de calitate ∫i extrajudiciari pentru lucr„rile
de montaj utilaje, echipamente ∫i instala˛ii tehnologice
industriale, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 186 din 25 martie 2003;
b) Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului
nr. 268/2006 de modificare a Ordinului ministrului industriei
∫i resurselor nr. 88/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 469 din 31 mai 2006;
c) Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului
nr. 324/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
monitorizarea ∫i controlul speciali∫tilor atesta˛i pentru
lucr„rile de montaj pentru utilaje, echipamente ∫i instala˛ii
tehnologice industriale, Ón conformitate cu prevederile
Ordonan˛ei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucr„rilor
de montaj al dot„rilor tehnologice industriale, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 440/2002, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 782 din 29 august 2005,
cu modific„rile ulterioare.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

a

ite

tu

ii
g

ra

Art. 7. — Specialistul atestat conform prevederilor legale
solicit„ reatestarea, Ónainte de expirarea termenului de
valabilitate al certificatului, prin depunerea unei cereri de
reatestare, conform modelului prezentat Ón anexa la
prezentul regulament.
Art. 8. — Comisia de atestare va programa o sesiune
de examene de reatestare, ce se va desf„∫ura la Centrul
de Preg„tire pentru Personalul din Industrie Bu∫teni, data
examenului fiind f„cut„ public„ pe site-ul Centrului de
Preg„tire pentru Personalul din Industrie Bu∫teni.
Art. 9. — Examenul pentru reatestarea speciali∫tilor va
cuprinde dou„ etape, ∫i anume:
a) evaluarea activit„˛ii desf„∫urate Ón perioada de la
ob˛inerea certificatului de atestare ∫i actualizarea
informa˛iilor referitoare la obliga˛iile legale ce revin
speciali∫tilor atesta˛i;
b) sus˛inerea unei probe scrise de verificare a
cuno∫tin˛elor.
Art. 10. — Œn raport cu activitatea desf„∫urat„ ∫i
confirmat„ pe baz„ de documente, conform prevederilor

pe
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CAPITOLUL II
Procedura de reatestare

ANEX√
la regulament

Domnule pre∫edinte,
Subsemnatul ..................................................., de profesie ..............................., domiciliat Ón ................................,
posesor al buletinului/c„r˛ii de identitate seria ........... nr. ............................., CNP ............................., Ón conformitate cu
prevederile Regulamentului pentru reatestarea tehnico-profesional„ a speciali∫tilor verificatori de proiecte, a responsabililor
tehnici cu execu˛ia ∫i a exper˛ilor tehnici de calitate ∫i extrajudiciari pentru lucr„rile de montaj al dot„rilor tehnologiei
industriale, solicit Ónscrierea la examenul de reatestare, preciz‚nd urm„toarele:
• Atestat nr. ................................ din .............................................................................................................................
• categoria specialistului: ................................................................................................................................................
• domeniile ........................................................................................................................................................................
• locul de munc„ ...................................................... telefon ......................, fax ........................, e-mail .......................
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Activitatea desf„∫urat„ de la data atest„rii:

Nr.
crt.

Punctaj
maxim

Activitatea

Evaluare
comisie

Autoevaluare

Observa˛ii

1.

Raportare periodic„ la finele fiec„rui
semestru (fi∫ele)

30

Conform anexelor nr. 3, 5, 7
la Ordinul ministrului
economiei ∫i comer˛ului
nr. 324/2005

2.

Participare la activit„˛ile de instruire-informare
organizate de Ministerul Economiei
∫i Finan˛elor

30

Art. 8 la Ordinul ministrului
economiei ∫i comer˛ului
nr. 324/2005

3.

Œntocmire de materiale Ón domeniul lucr„rilor
de montaj Ón vederea particip„rii
la instruire-informare

10

Organizate de Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului

4.

Lucr„ri publicate Ón domeniul montajului
dot„rilor tehnologice industriale

10

5.

Activit„˛i prestate Ón conformitate cu obiectul
atest„rii

20

ce

Incluse Ón fi∫ele de raportare
semestrial„

fiz
i

100

TOTAL PUNCTAJ:

Semn„tura
...........................
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Documentele anexate Ón sus˛inerea cererii:
— fi∫ele (Ón copie) aferente raport„rii semestriale, confirmate de Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor;
— datele aferente particip„rii la activit„˛ile de instruire-informare organizate de Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor
(confirmate de organizator prin adeverin˛a eliberat„, proces-verbal etc.);
— lista cu materialele prezentate la activit„˛ile de instruire-informare Ón scopul comunic„rii din experien˛a
activit„˛ilor aferente lucr„rilor de montaj al dot„rilor tehnologice industriale (confirmate prin procese-verbale);
— lista cu lucr„rile publicate Ón intervalul de referin˛„: numele autorilor, titlul lucr„rii, editura, anul;
— lista, confirmat„ de beneficiar, aferent„ consultan˛elor de specialitate acordate.
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Data ................................
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR
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AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√
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Autoritatea Na˛ional„ a V„milor

tin

at

ORDIN
pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii destina˛iei finale

D

es

Œn temeiul prevederilor Hot„r‚rii
Na˛ionale a V„milor,
av‚nd Ón vedere prevederile art.
dispozi˛ii de aplicare a Regulamentului
modific„rile ulterioare,
Ón conformitate cu dispozi˛iile art.
Hot„r‚rea Guvernului nr. 707/2006,

Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
291—300 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor
Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu
235 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Rom‚niei, aprobat prin

vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele tehnice privind aplicarea
procedurii destina˛iei finale, prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Gelu ™tefan Diaconu
Bucure∫ti, 23 aprilie 2007.
Nr. 4.936.
ANEX√

NORME TEHNICE
privind aplicarea procedurii destina˛iei finale
Art. 1. — (1) Prezentele norme reglementeaz„ aplicarea
procedurii tratamentului tarifar favorabil Ón condi˛iile art. 292

alin. 2 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de
stabilire a unor dispozi˛ii de aplicare a Regulamentului
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complementar„ global„, se utilizeaz„ rubrica liber„ de pe
cea de-a doua fil„.
(2) Titularul depune o copie a autoriza˛iei Ón cazul Ón
care efectueaz„ pentru prima oar„ o astfel de opera˛iune
sau/∫i opera˛iunea se efectueaz„ printr-un birou vamal care
nu se afl„ Ón raza de competen˛„ teritorial„ a direc˛iei
regionale vamale la care s-a depus cererea de autorizare.
Art. 5. — (1) Œnainte de emiterea primei autoriza˛ii,
biroul de control trebuie s„ aprobe modul Ón care sunt
organizate eviden˛ele titularului, care este obligat s„ le
pun„ la dispozi˛ie Ón orice moment.
(2) Eviden˛ele primare care se Ónscriu de titulari Ón
eviden˛e sunt prev„zute Ón anexa la prezentele norme
tehnice. Emitentul autoriza˛iei decide, Ón func˛ie de tipul
opera˛iunii derulate, care elemente suplimentare se Ónscriu
Ón eviden˛e.
(3) Autoritatea vamal„ emitent„ a autoriza˛iei poate
aproba ca eviden˛ele contabile ale operatorului s„ ˛in„ locul
eviden˛elor prev„zute la alin. (2).
(4) Titularul autoriza˛iei este obligat s„ dovedeasc„, Ón
toate cazurile, c„ m„rfurile au primit destina˛ia final„
declarat„ sau c„ acestea au fost transferate altui operator
care a preluat obliga˛iile care decurg din atribuirea
destina˛iei finale.
Art. 6. — (1) M„rfurile trebuie s„ primeasc„ destina˛ia
final„ prev„zut„ de reglement„rile care instituie tratamentul
tarifar favorabil p‚n„ la expirarea termenului Ónscris Ón
autoriza˛ie la rubrica 13.
(2) Termenul prev„zut la alin. (1) se stabile∫te Ón func˛ie
de circumstan˛ele procesului de montaj, transformare sau
utilizare, Óncep‚nd cu data primirii m„rfurilor de operator, ∫i
poate fi prelungit la cererea titularului.
(3) Prelungirea termenului de atribuire a destina˛iei finale
nu constituie o extensie a termenului de valabilitate a
autoriza˛iei, care trebuie s„ fie Ón vigoare la data prelungirii.
Art. 7. — (1) Autoriza˛ia se revoc„ atunci c‚nd titularul
nu respect„ obliga˛ia de utilizare a m„rfurilor conform
destina˛iei finale, Ón termenul ∫i condi˛iile prev„zute de
reglement„rile vamale.
(2) Revocarea se face Ón scris, motivat, indic‚ndu-se
obliga˛iile care nu au fost respectate de titularul autoriza˛iei.
(3) Revocarea autoriza˛iei nu are efect retroactiv ∫i, Ón
consecin˛„, pentru m„rfurile care Ón momentul revoc„rii nu
au fost deja utilizate conform destina˛iei finale se datoreaz„
drepturile de import corespunz„toare.
Art. 8. — (1) Autoriza˛ia se anuleaz„ atunci c‚nd Ón
mod cumulativ:
a) a fost emis„ pe baza unor informa˛ii incomplete sau
incorecte;
b) informa˛iile, dac„ ar fi fost prezentate autorit„˛ii
vamale Ón momentul depunerii cererii de autorizare, ar fi
condus la refuzul autoriz„rii;
c) solicitantul ∫tia c„ informa˛iile sunt incomplete sau
incorecte.
(2) Anularea se face Ón scris indic‚ndu-se motivele care
au determinat aceast„ decizie.
(3) Anularea autoriza˛iei are ca efect datorarea
drepturilor de import corespunz„toare care ar fi fost
achitate dac„ taxa vamal„ redus„ sau zero nu ar fi fost
solicitat„.
Art. 9. — (1) Procedura destina˛iei finale se Óncheie
atunci c‚nd m„rfurile au fost utilizate Ón totalitate conform
destina˛iei finale declarate.
(2) Dup„ Óncheierea procedurii, m„rfurile ies de sub
supravegherea vamal„, iar titularul de autoriza˛ie poate s„
dispun„ liber de acestea potrivit art. 300 alin. 1 din
Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.
(3) Titularul este obligat s„ Ónscrie Ón contabilitate data
exact„ la care m„rfurile au primit destina˛ia final„, f„r„ alte
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Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal
comunitar, cu modific„rile ulterioare, denumit Ón continuare
Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993.
(2) Cererea scris„ pentru acordarea tratamentului tarifar
favorabil Ón cazul m„rfurilor utilizate conform unei destina˛ii
finale admise se Óntocme∫te potrivit modelului prev„zut Ón
anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93
∫i se depune de declarant la direc˛ia regional„ vamal„ Ón a
c„rei raz„ teritorial„ de competen˛„ are loc prima
opera˛iune de atribuire a destina˛iei finale.
(3) Atunci c‚nd exist„ mai multe locuri de atribuire a
destina˛iei finale, cererea se depune la direc˛ia regional„
vamal„ Ón a c„rei raz„ de competen˛„ teritorial„ titularul
de˛ine contabilitatea principal„ ∫i unde are loc o parte a
opera˛iunilor de atribuire a destina˛iei finale.
(4) Importatorul care urmeaz„ s„ rev‚nd„ m„rfurile Ón
aceea∫i stare Ón cadrul unei opera˛iuni de transfer depune
cererea la direc˛ia regional„ vamal„ Ón a c„rei raz„
teritorial„ de competen˛„ Ó∫i ˛ine eviden˛ele contabile.
Art. 2. — (1) Direc˛ia regional„ vamal„ elibereaz„
autoriza˛ia de utilizare a procedurii destina˛iei finale, Ón
condi˛iile art. 293 din Regulamentul Comisiei (CEE)
nr. 2.454/93, potrivit modelului prev„zut Ón anexa nr. 67 la
acela∫i act normativ, ∫i p„streaz„ o copie a acesteia.
(2) Autoriza˛ia poate fi eliberat„ pentru mai multe
opera˛iuni.
(3) Autoriza˛ia intr„ Ón vigoare la data emiterii sau la
alt„ dat„ stabilit„ Ón autoriza˛ie.
(4) Atunci c‚nd exist„ mai multe locuri de atribuire a
destina˛iei finale, direc˛ia regional„ vamal„ care a emis
autoriza˛ia transmite o copie birourilor vamale Ónscrise Ón
aceasta.
(5) Prin autoriza˛ie se stabilesc:
a) biroul sau, dup„ caz, birourile vamale la care sunt
depuse declara˛iile vamale sau declara˛iile recapitulative;
b) biroul de control care exercit„ supravegherea vamal„
∫i verific„ dac„ m„rfurile sunt utilizate
integral Ón
conformitate cu destina˛ia final„.
(6) Biroul de control este cel Ón a c„rei raz„ teritorial„
de competen˛„ este ˛inut„ eviden˛a regimului ∫i unde
m„rfurile primesc destina˛ia final„. Œn cazul Ón care exist„
mai multe locuri de atribuire succesiv„ a destina˛iei finale,
biroul de control este cel Ón a c„rui raz„ teritorial„ de
competen˛„ este ˛inut„ eviden˛a regimului ∫i unde m„rfurile
primesc par˛ial destina˛ia final„.
Art. 3. — (1) Atunci c‚nd cererea de autorizare se
depune conform art. 292 alin. (3) din Regulamentul
Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, aplicarea procedurii destina˛iei
finale direct pe declara˛ia vamal„ se efectueaz„ Ón
urm„toarele cazuri:
a) pentru operatorii economici ocazionali, care realizeaz„
un num„r redus de opera˛iuni ∫i solicit„ tratamentul tarifar
condi˛ionat de destina˛ia final„ sau care beneficiaz„ de
acest tratament pentru cantit„˛i ∫i/sau valori limitate;
b) pentru operatorii economici care nu au depus cererea
Ón timp util, dar se oblig„ s„ regularizeze situa˛ia Ón cel
mai scurt timp prin depunerea unei cereri de autorizare.
(2) Utilizarea procedurii simplificate prev„zute la alin. (1)
se permite numai atunci c‚nd biroul de plasare sub regim
este acela∫i cu biroul Ón a c„rui raz„ teritorial„ de
competen˛„ m„rfurile primesc destina˛ia final„.
(3) Procedura simplificat„ se permite numai operatorilor
economici care folosesc ei Ón∫i∫i m„rfurile conform
destina˛iei finale.
Art. 4. — (1) Titularul de autoriza˛ie este obligat ca, Ón
momentul Óndeplinirii formalit„˛ilor vamale, s„ Ónscrie Ón
rubrica 44 a declara˛iei vamale referin˛ele cu privire la
autoriza˛ie. Atunci c‚nd titularul depune o declara˛ie
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(2) Œn cazul prev„zut la alin. (1) se datoreaz„ drepturile
de import pe care ar fi trebuit s„ le achite operatorul dac„
nu ar fi solicitat acordarea tratamentului favorabil.
(3) Datoria vamal„ se na∫te Ón momentul Ón care
autoritatea vamal„ a permis operatorului s„ utilizeze
m„rfurile Ón alt scop dec‚t cel ini˛ial declarat ∫i nu la data
eliber„rii autoriza˛iei privind destina˛ia final„ potrivit art. 299
din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993.
Art. 12. — (1) M„rfurile aflate ini˛ial Ón liber„ circula˛ie
cu exonerare de drepturi de import, condi˛ionate de
destina˛ia final„, care nu au fost utilizate potrivit destina˛iei
declarate, nu pot fi plasate sub regim de perfec˛ionare
pasiv„, potrivit art. 146 alin. (1) a doua liniu˛„ din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a
Codului vamal comunitar.
(2) Restric˛ia prev„zut„ la alin. (1) nu se aplic„
m„rfurilor care au beneficiat de preferin˛e sub forma unei
reduceri de drepturi de import.
Art. 13. — Anexa face parte integrant„ din prezentele
norme tehnice.
ANEX√
la normele tehnice
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formalit„˛i, astfel Ónc‚t s„ permit„ autorit„˛ii vamale s„
constate c„ m„rfurile au primit destina˛ia final„ declarat„.
Art. 10. — (1) De∫eurile ∫i resturile rezultate din
procesul de prelucrare sau transformare se consider„,
potrivit art. 300 alin. 2 din Regulamentul Comisiei (CEE)
nr. 2.454/1993, ca m„rfuri care au primit destina˛ia final„
∫i nu se datoreaz„ drepturi de import pentru acestea.
(2) Atunci c‚nd din fabricarea produsului finit rezult„
produse intermediare, distincte de produsele principale ∫i
de de∫euri, titularul este obligat ca Ón cererea de autorizare
s„ Ónscrie rata de randament.
(3) Œn cazul Ón care exist„ suspiciuni cu privire la
informa˛iile privind rata de randament, Autoritatea Na˛ional„
a V„milor are dreptul s„ verifice corectitudinea acestora.
(4) Œn cazul opera˛iunilor de montaj nu este necesar„
Ónscrierea ratei de randament.
Art. 11. — (1) Atunci c‚nd nu poate utiliza m„rfurile
conform destina˛iei finale declarate, operatorul este obligat
s„ informeze biroul de control care verific„ temeinicia ∫i
legalitatea motivelor invocate.
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destina˛ia Ón alt stat membru, referin˛e la exemplarul de
control T5 eliberat cu aceast„ ocazie
3. Datele necesare pentru a se constata modul Ón care
au fost utilizate ∫i data utiliz„rii
4. Œn cazul transferului efectuat pe teritoriul na˛ional
toate facturile ∫i documentele referitoare la m„rfurile Ón
cauz„, care nu au primit Ónc„ destina˛ia declarat„, trebuie
s„ con˛in„ urm„toarea men˛iune: îM„rfuri importate,
declarate sub codul tarifar ........., declara˛ia vamal„ nr. .........,
depus„ la Biroul vamal ........, ∫i nu pot fi utilizate dec‚t Ón
condi˛iile prev„zute de Regulamentul Comisiei (CEE)
nr. 2.454/93 (art. 291—300)“.
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I. Elemente primare
1. Data primirii m„rfurilor Ón magazie
2. Descriere tehnic„
3. Codul tarifar sub care au fost declarate m„rfurile
4. Originea, greutatea, valoarea
5. Numele, adresa furnizorului ∫i referin˛e la factura
emis„ de acesta
6. Num„rul ∫i data Ónregistr„rii declara˛iei vamale cu
care m„rfurile au fost puse Ón liber„ circula˛ie ∫i numele
biroului vamal.
II. Elemente suplimentare
1. Locul stoc„rii m„rfurilor care nu au fost Ónc„ utilizate
2. Data transferului, numele, adresa cesionarului ∫i
referin˛e la factur„ ∫i, c‚nd este vorba de transferuri cu

a

pe

care se Ónscriu de titular Ón eviden˛ele sale

MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

Autoritatea Na˛ional„ a V„milor

ORDIN
pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare
prev„zut Ón Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar
∫i a Instruc˛iunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 ∫i 54 ale documentului administrativ unic
Ón situa˛ii particulare ce decurg din tipul reprezent„rii
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 4 alin. (18), art. 5 alin. (2) teza a doua, precum ∫i ale art. 64 alin. (2) din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, prevederile art. 664 din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Rom‚niei, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 707/2006,
Ón temeiul art. 5 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.552/2006 privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale a V„milor,
vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele tehnice de aplicare a
dreptului de reprezentare prev„zut Ón Regulamentul

Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului
vamal comunitar, prev„zute Ón anexa nr. 1.
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Art. 2. — Se aprob„ Instruc˛iunile de completare a
casetelor 2, 8, 14 ∫i 54 ale documentului administrativ unic
Ón situa˛ii particulare ce decurg din tipul reprezent„rii,
prev„zute Ón anexa nr. 2.

Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Gelu ™tefan Diaconu
Bucure∫ti, 27 aprilie 2007.
Nr. 4.999.
ANEXA Nr. 1

NORME TEHNICE
de aplicare a dreptului de reprezentare prev„zut Ón Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992
de instituire a Codului vamal comunitar
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vamal, admitere temporar„, perfec˛ionare pasiv„, orice
regim a c„rui acordare este condi˛ionat„ de prezentarea
unei licen˛e etc., declara˛ia trebuie f„cut„ de acea
persoan„ Ón nume propriu sau prin reprezentare direct„.
Art. 5. — Persoanele stabilite Ón Comunitate pot Óntocmi
declara˛ii Ón scris Ón nume propriu, prin reprezentare direct„
sau prin reprezentare indirect„.
Art. 6. — Persoanele stabilite Óntr-un stat ter˛ Comunit„˛ii
pot Óntocmi declara˛ii Ón scris Ón nume propriu sau prin
reprezentare direct„ pentru regimurile vamale de tranzit ∫i
de admitere temporar„. Œn cazul altor regimuri vamale,
declararea Ón scris se poate face cu titlu ocazional ∫i cu
condi˛ia ca autoritatea vamal„ s„ considere acest lucru
justificat, numai prin reprezentare indirect„.
Art. 7. — Œntocmirea actelor ∫i Óndeplinirea formalit„˛ilor
prev„zute Ón reglement„rile vamale prin reprezentare sunt
permise de c„tre autoritatea vamal„ numai pe baza
prezent„rii contractului Óncheiat Óntre p„r˛i privind
reprezentarea.
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Art. 1. — Pe teritoriul vamal al Rom‚niei declara˛iile
vamale Ón scris se pot Óntocmi Ón nume propriu, prin
reprezentare direct„ sau prin reprezentare indirect„, Ón
situa˛iile ∫i Ón condi˛iile stabilite prin prezentele norme
tehnice.
Art. 2. — Reprezentarea direct„ a unei persoane pe
teritoriul vamal al Rom‚niei poate fi realizat„ numai de
c„tre persoanele juridice rom‚ne autorizate s„ func˛ioneze
Ón calitate de comisionar Ón vam„.
Art. 3. — (1) Reprezentarea indirect„ a unei persoane
pe teritoriul vamal al Rom‚niei poate fi realizat„ numai de
c„tre persoanele juridice rom‚ne.
(2) Persoanele juridice rom‚ne, altele dec‚t cele
autorizate s„ func˛ioneze Ón calitate de comisionar Ón vam„,
pot ac˛iona ca reprezentant indirect numai Ón cazul Ón care
sunt mandata˛i de c„tre o singur„ persoan„.
Art. 4. — Œn situa˛iile Ón care acceptarea unei declara˛ii
vamale Ón scris impune obliga˛ii speciale unei anumite
persoane, cum ar fi: punerea Ón liber„ circula˛ie cu
destina˛ie final„, punerea Ón liber„ circula˛ie cu taxe vamale
reduse, reimport din perfec˛ionare activ„, antrepozitare
vamal„, perfec˛ionare activ„, transformare sub control
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ANEXA Nr. 2

INSTRUCﬁIUNI DE COMPLETARE
a casetelor 2, 8, 14 ∫i 54 ale documentului administrativ unic Ón situa˛ii particulare
ce decurg din tipul reprezent„rii
A. Declararea Ón nume propriu
Art. 1. — (1) Œn caseta 2 sau 8, dup„ caz, a
documentului administrativ unic se indic„ numele ∫i
prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului,
respectiv destinatarului real al m„rfurilor.
(2) Œn caseta 14 a documentului administrativ unic se
indic„ codul de reprezentare [1], urmat de datele de
identificare ale exportatorului/expeditorului, respectiv
destinatarului real al m„rfurilor care ac˛ioneaz„ Ón nume
propriu. Men˛iunea îreprezentant“ se taie cu o linie.
(3) Œn caseta 54 a documentului administrativ unic apare
semn„tura declarantului men˛ionat la caseta 14. Men˛iunea
îreprezentant“ se taie cu o linie.
B. Declararea prin reprezentarea direct„
Art. 2. — (1) Œn caseta 2 sau 8, dup„ caz, a
documentului administrativ unic se indic„ numele ∫i

prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului,
respectiv destinatarului real al m„rfurilor.
(2) Œn caseta 14 a documentului administrativ unic se
indic„ codul de reprezentare [2], urmat de datele de
identificare ale comisionarului Ón vam„. Comisionarul Ón
vam„ ac˛ioneaz„ Ón numele ∫i pe seama persoanei Ónscrise
Ón caseta 2 sau 8, dup„ caz, pe care o reprezint„.
Men˛iunea îdeclarant“ se taie cu o linie.
(3) Œn caseta 54 a documentului administrativ unic apare
semn„tura reprezentantului men˛ionat la caseta 14. Œn acest
caz, men˛iunea îdeclarant“ se taie cu o linie.
C. Declararea prin reprezentarea indirect„
Art. 3. — (1) Œn caseta 2 sau 8, dup„ caz, a
documentului administrativ unic se indic„ numele ∫i
prenumele sau denumirea exportatorului/expeditorului,
respectiv destinatarului real al m„rfurilor.
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(2) Œn caseta 14 a documentului administrativ unic se
indic„ codul de reprezentare [3], urmat de datele de
identificare ale declarantului care ac˛ioneaz„ Ón nume
propriu, dar pe seama persoanei Ónscrise Ón caseta 2 sau
8, dup„ caz. Men˛iunea îreprezentant“ se taie cu o linie.
(3) Œn caseta 54 a documentului administrativ unic apare
semn„tura declarantului men˛ionat la caseta 14. Œn acest
caz, men˛iunea îreprezentant“ se taie cu o linie.

(4) Œn situa˛ia Ón care declarantul care ac˛ioneaz„ Ón
baza mandatului de reprezentare indirect„ apeleaz„ la
serviciile unui comisionar Ón vam„ pentru Óntocmirea
formalit„˛ilor vamale, Ón caseta 54 a documentului
administrativ unic apare semn„tura comisionarului Ón vam„.
Œn acest caz, comisionarul Ón vam„ ac˛ioneaz„ Ón numele
∫i pe seama declarantului.
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Œn Ordonan˛a Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul
Oficial, Partea I“):
— la art. 11 alin. (1), Ón loc de: î... prevederilor art. 867 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de
stabilire a dispozi˛iilor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92...“ se va citi: î... prevederilor
art. 867a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozi˛ii de aplicare a Regulamentului
Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 ...“.
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Œn Hot„r‚rea Guvernului nr. 304/2007 privind trecerea unei suprafe˛e de teren din domeniul privat al
statului ∫i din administrarea Agen˛iei Domeniilor Statului Ón domeniul public al municipiului Suceava ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 232 din 4 aprilie 2007, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial,
Partea I“):
— la art. 1, Ón loc de: î...Ón vederea construirii de locuin˛e pentru persoanele str„mutate din zonele
inundabile ∫i amenin˛ate de alunec„ri de teren.“ se va citi: î...Ón vederea amenaj„rii unui depozit ecologic pentru
de∫euri menajere.“

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAﬁILOR
îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 302/7.V.2007 con˛ine 16 pagini.

Pre˛ul: 1,05 lei

&JUYDGY|152793]
ISSN 1453—4495

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

