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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i
popula˛iei pentru plata energiei termice
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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or
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i

ce

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 107
din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei termice,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.029 din
27 decembrie 2006.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
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PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR
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Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 116.
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iv

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei,
precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei
pentru plata energiei termice

D

2

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei termice
∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 27 aprilie 2007.
Nr. 499.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea execut„rii lucr„rilor de construc˛ii
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

fiz
i

ce

Articol unic. — La articolul 11 alineatul (1) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea execut„rii lucr„rilor de construc˛ii, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, litera b) se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îb) repara˛ii ∫i Ónlocuiri de t‚mpl„rie interioar„ ∫i exterioar„, dac„ se
p„streaz„ forma, dimensiunile golurilor ∫i t‚mpl„riei, inclusiv Ón situa˛ia Ón
care se schimb„ materialele din care sunt realizate respectivele lucr„ri, cu
excep˛ia cl„dirilor declarate monumente istorice, Ón condi˛iile legii;“.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU
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a

pe

rs
o

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 117.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea execut„rii lucr„rilor de construc˛ii

D

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea art. 11 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut„rii lucr„rilor de
construc˛ii ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 27 aprilie 2007.
Nr. 500.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonan˛ei Guvernului nr. 73/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice
de alimentare cu energie termic„ produs„ centralizat
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a Guvernului nr. 73 din
29 august 2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de
alimentare cu energie termic„ produs„ centralizat, adoptat„ Ón temeiul art. 1
pct. IV.3 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 650 din
31 august 2002, cu complet„rile ulterioare.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, Ón condi˛iile art. 155
alin. (1) ∫i cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU
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Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 119.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
serviciilor publice de alimentare cu energie termic„ produs„
centralizat

D

4

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru respingerea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice
de alimentare cu energie termic„ produs„ centralizat ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 27 aprilie 2007.
Nr. 502.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

5

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 231
din 20 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 3
din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice,
stabilite prin titluri executorii, ∫i ale art. 851 ∫i 86 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
subiecte de drept, titulare de crean˛e certe, lichide ∫i
exigibile. Exceptarea tuturor bunurilor ce sunt Ón
proprietatea privat„ a institu˛iilor publice, precum ∫i a
tuturor veniturilor acestor institu˛ii de la executarea
obliga˛iilor de plat„ ce le revin acestora contravine
dispozi˛iilor art. 44 alin. (2) din Constitu˛ie.
Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 86 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 43/2005, se arat„ c„ ∫i acestea
sunt neconstitu˛ionale, deoarece creeaz„ un statut privilegiat
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului prin scutirea
de taxe de timbru, timbru judiciar, cau˛iuni ∫i orice alte taxe
Ón cazul cererilor formulate de acesta ∫i Ón cazul altor acte
procedurale efectuate de ∫i pentru acesta Ón orice fel de
cauze.
Judec„toria Sectorului 4 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Guvernul arat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„. Œn acest sens, face referire la jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului arat„
c„
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 85 1 ∫i 86 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 este
neÓntemeiat„. Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 3 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 22/2002, se arat„ c„ acestea contravin
art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie. Œn acest sens, arat„ c„
dispozi˛iile criticate prin care sunt reglementate condi˛iile de
executare a obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice,
stabilite prin titluri executorii, creeaz„ o stare de
imposibilitate pentru creditori de a-∫i pune Ón executare o
hot„r‚re judec„toreasc„ pronun˛at„ Ómpotriva institu˛iilor
publice, Ón situa˛ia Ón care acestea nu pl„tesc de bun„voie.
Executarea unei hot„r‚ri judec„tore∫ti este considerat„ a fi
parte integrant„ din îproces“ Ón sensul art. 6 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, statul av‚nd obliga˛ia de a se supune unei
hot„r‚ri judec„tore∫ti pronun˛ate Ómpotriva lui, executarea
unei hot„r‚ri neput‚nd fi Ómpiedicat„, anulat„ sau Ónt‚rziat„
Óntr-un mod excesiv.
Œn continuare, se arat„ c„ dispozi˛iile art. 1 ∫i 3 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002 contravin ∫i prevederilor
art. 44 din Constitu˛ie prin instituirea de c„tre normele
criticate a unor limite ale execut„rii hot„r‚rilor judec„tore∫ti
pronun˛ate Ómpotriva institu˛iilor publice, cre‚ndu-se un
exces de protec˛ie pentru institu˛iile publice Ón raporturile
acestora cu creditorul privat. Finalitatea de protec˛ie a
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 3 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 22/2002 privind executarea obliga˛iilor de plat„ ale
institu˛iilor publice, stabilite prin titluri executorii, ∫i ale
art. 85 1 ∫i 86 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îO.N.T
Carpa˛i“ — S.A. din Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 9.412/4/2006
al Judec„toriei Sectorului 4 Bucure∫ti.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Daniela Ramona Mari˛iu
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 29 august 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 9.412/4/2006, Judec„toria Sectorului 4
Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 3 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002 privind executarea
obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice, stabilite prin
titluri executorii, ∫i ale art. 85 1 ∫i 86 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor
active ale statului. Excep˛ia a fost ridicat„ de Societatea
Comercial„ îO.N.T Carpa˛i“ — S.A. din Bucure∫ti Óntr-o
cauz„ ce are ca obiect solu˛ionarea unei contesta˛ii la
executare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile de lege criticate sunt
neconstitu˛ionale, deoarece contravin art. 1 alin. (3), art. 16,
art. 21 alin. (3), art. 44 alin. (1) ∫i art. 53 din Constitu˛ie,
precum ∫i art. 1 din Protocolul adi˛ional la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale. Se
arat„ c„ prevederile art. 1 ∫i 3 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 22/2002 lezeaz„ drepturile ∫i interesele legitime ale
creditorilor, cre‚nd un regim discriminatoriu, de favoare
pentru debitorii institu˛ii publice, ∫i o protec˛ie sporit„ a
propriet„˛ii private a institu˛iilor publice Ón dauna altor
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile de
lege criticate raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29
din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitatea Ól constituie:
— dispozi˛iile art. 1 ∫i 3 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 22/2002 privind executarea obliga˛iilor de plat„ ale
institu˛iilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 81 din
1 februarie 2002;
— dispozi˛iile art. 851 ∫i 86 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale
statului; alin. (1) ∫i (2) ale art. 851 ∫i 86 au fost modificate
prin art. II pct. 1 ∫i 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 43/2005, ordonan˛„ aprobat„ prin Legea
nr. 294/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 959 din 28 octombrie 2005; alin. (3) al
art. 85 1 a fost modificat prin pct. 2 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 207/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie
2005, ordonan˛„ aprobat„ prin Legea nr. 184/2006,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 443
din 23 mai 2006.
Textele de lege criticate au urm„torul con˛inut:
— Art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002:
îExecutarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice Ón
temeiul titlurilor executorii se realizeaz„ din sumele aprobate
prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se
Óncadreaz„ obliga˛ia de plat„ respectiv„.“;
— Art. 3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002: îŒn
procesul execut„rii silite a sumelor datorate de c„tre institu˛iile
publice Ón baza unor titluri executorii trezoreria statului poate
efectua numai opera˛iuni privind pl„˛i dispuse de c„tre
ordonatorii de credite, Ón limita creditelor bugetare ∫i a
destina˛iilor aprobate potrivit legii.“;
— Art. 85 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998: î(1) Prin derogare de la dispozi˛iile art. 300 ∫i ale
art. 7208 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„, apelul ∫i recursul
suspend„ de drept executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti
pronun˛ate Ón litigiile Óndreptate Ómpotriva A.V.A.S.
(2) Prin derogare de la dispozi˛iile art. 365 alin. 3 ∫i ale
art. 367 din Codul de procedur„ civil„, formularea ac˛iunii Ón
anulare Ómpotriva hot„r‚rii arbitrale Ón litigiile prev„zute la
alin. (1) suspend„ de drept executarea sentin˛ei arbitrale p‚n„
la data solu˛ion„rii irevocabile a ac˛iunii Ón anulare.
(3) Dispozi˛iile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ p‚n„ la data de
30 iunie 2006 inclusiv.“;
— Art. 86 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998: îCererile formulate de A.V.A.S. ∫i orice alte acte
procedurale efectuate de ∫i pentru aceasta Ón orice fel de
cauze sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cau˛iuni ∫i
orice alte taxe.“

a

C U R T E A,

Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor dispozi˛ii
legale, autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor
constitu˛ionale ale art. 1 alin. (3) referitoare la statul rom‚n,
art. 16 referitoare la egalitatea Ón drepturi, art. 21 alin. (3)
referitoare la dreptul la un proces echitabil ∫i la
solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil, art. 44
alin. (1) referitoare la garantarea dreptului de proprietate ∫i
a crean˛elor asupra statului ∫i art. 53 referitoare la
restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, prin Decizia nr. 529 din 11 octombrie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.025 din 18 noiembrie 2005, s-a pronun˛at asupra
constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 1 ∫i 3 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 22/2002, re˛in‚nd c„ ordonan˛a a c„rei
constitu˛ionalitate este contestat„ are o evident„ finalitate
de protec˛ie a patrimoniului institu˛iilor publice, ca o
premis„ indispensabil„ a desf„∫ur„rii activit„˛ii lor Ón condi˛ii
optime ∫i, prin aceasta, a Óndeplinirii atribu˛iilor ce le revin
ca parte integrant„ a mecanismului statului. De asemenea,
Curtea a constatat c„ ar fi dispropor˛ionat ∫i inechitabil a
recunoa∫te creditorilor institu˛iilor publice dreptul de a-∫i
valorifica crean˛ele Ón condi˛iile dreptului comun, cu
consecin˛a perturb„rii grave a activit„˛ii ce constituie Óns„∫i
ra˛iunea de a fi a unor astfel de institu˛ii. Curtea a mai
re˛inut prin aceea∫i decizie c„, de∫i prin dispozi˛iile legale
criticate se instituie anumite limite ale execut„rii, Ón sensul
c„ aceasta nu se poate face asupra oric„ror resurse
b„ne∫ti ale institu˛iilor publice, ci numai asupra celor
alocate de la buget Ón acest scop, executarea silit„ a
obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice nu este
Ómpiedicat„, de vreme ce, potrivit art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 22/2002, se instituie obliga˛ia ordonatorilor
de credite de a lua toate m„surile ce se impun, inclusiv
vir„ri de credite bugetare, pentru efectuarea pl„˛ii sumelor
stabilite prin titluri executorii. Instituirea de restric˛ii, impuse
de ra˛iuni evidente, Ón valorificarea dreptului creditorului nu
Ónseamn„ negarea posibilit„˛ii acestuia de a ∫i-l realiza, tot
a∫a cum instituirea unor termene pentru introducerea unei
ac˛iuni sau pentru exercitarea c„ilor de atac nu semnific„
restr‚ngerea accesului liber la justi˛ie. At‚ta vreme c‚t
prevederile art. 44 alin. (1) din Constitu˛ie, prin care se
garanteaz„ crean˛ele asupra statului, nu precizeaz„ c„
realizarea crean˛elor presupune executarea lor de Óndat„,
atunci condi˛iile instituite Ón aceast„ materie prin ordonan˛„,
chiar dac„ afecteaz„ celeritatea procedurii, nu contravin
Constitu˛iei. Ele urm„resc g„sirea resurselor necesare
pentru executarea obliga˛iilor, cu respectarea exigen˛elor
impuse de constituirea ∫i executarea bugetului, astfel Ónc‚t
nu fac dec‚t s„ dea expresie obliga˛iei constitu˛ionale a
garant„rii obliga˛iilor asupra statului.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de natur„ s„
determine
reconsiderarea
jurispruden˛ei
Cur˛ii
Constitu˛ionale, at‚t solu˛ia, c‚t ∫i considerentele cuprinse
Ón aceste decizii Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón cauza de
fa˛„.
Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 86 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998, Curtea constat„ c„ prin Decizia nr. 853 din
28 noiembrie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2007, a statuat
c„, potrivit art. 139 alin. (1) din Constitu˛ie, îImpozitele,
taxele ∫i orice alte venituri ale bugetului de stat ∫i ale bugetului
asigur„rilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege“.
A∫adar, este atributul exclusiv al legiuitorului s„ prevad„
inclusiv scutirea institu˛iilor publice implicate Ón procesul de
privatizare de la plata taxelor de timbru ∫i a celorlalte taxe,

ite

patrimoniului institu˛iilor publice pe care a avut-o Ón vedere
legiuitorul apare nu numai ca excesiv„, ci ∫i instituit„ Ón
detrimentul creditorilor statului.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.

tu
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av‚nd Ón vedere interesul general pe care-l prezint„ aceste
institu˛ii publice. Œn plus, aceast„ scutire Ó∫i are justificarea
Ón str‚nsa leg„tur„ cu bugetul de stat, alimentat, printre
altele, ∫i prin Óncasarea taxelor judiciare a ac˛iunilor Ón
justi˛ie promovate de acestea Ón interes public. Curtea a
constatat c„ scutirea institu˛iilor publice implicate Ón
procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru ∫i a
celorlalte taxe nu este de natur„ s„ contravin„ niciunuia
din principiile statuate Ón art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie,
Óntruc‚t Ón cadrul procesului ambele p„r˛i beneficiaz„ de
toate drepturile ∫i garan˛iile procesuale care condi˛ioneaz„
Óntr-o societate democratic„ procesul echitabil, judecat
Óntr-un termen rezonabil de c„tre o instan˛„ independent„,
impar˛ial„ ∫i stabilit„ prin lege.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi de natur„ s„
determine reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale,
at‚t solu˛ia, c‚t ∫i considerentele cuprinse Ón aceste decizii
Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„.

7

Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 851 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998, Curtea constat„ c„, potrivit alin. (3) al
art. 851, îdispozi˛iile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ p‚n„ la data de
30 iunie 2006 inclusiv“. Prin urmare, se constat„ c„, la data
sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale, prevederile art. 85 1 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 ∫i-au
Óncetat aplicabilitatea. Or, conform art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, aceasta decide asupra excep˛iilor ridicate Ón
fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti ori 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. A∫a
fiind, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 851
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului urmeaz„ a fi respins„
ca inadmisibil„.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi, Ón ceea ce prive∫te
dispozi˛iile art. 1 ∫i 3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice,
stabilite prin titluri executorii,
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 22/2002 privind
executarea obliga˛iilor de plat„ ale institu˛iilor publice, stabilite prin titluri executorii, ∫i ale art. 86 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îO.N.T
Carpa˛i“ — S.A. Ón Dosarul nr. 9.412/4/2006 al Judec„toriei Sectorului 4 Bucure∫ti.
Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 851 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón acela∫i dosar.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 martie 2007.
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prof. univ. dr. IOAN VIDA
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PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√
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Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu

D E C I Z I A Nr. 338
din 3 aprilie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 ∫i ale Legii nr. 169/1997
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Afrodita Laura Tutunaru

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3 alin. (2) din Legea

nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 ∫i ale
Legii nr. 169/1997, excep˛ie ridicat„ de Mihai Pompiliu
Parot„, prin mandatar Vlad Eugen Parot„, Ón Dosarul
nr. 2.035/2006 (nr. unic 169/229/2006) al Judec„toriei
Fete∫ti.
La apelul nominal se prezint„, pentru autorul excep˛iei,
mandatarul ales ∫i r„spunde nepotul p„r˛ii Constan˛a Oatu,
care nu a depus Óns„ la dosar procur„ Ón acest sens. Se
constat„ lipsa celorlalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de
citare a fost legal Óndeplinit„.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.035/2006 (nr. unic 169/229/2006),
Judec„toria Fete∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 3
alin. (2) din Legea nr. 1/2000, modificat„ ∫i completat„ prin
Legea nr. 247/2005, excep˛ie ridicat„ de Mihai Pompiliu
Parot„, prin mandatar Vlad Eugen Parot„, Ón dosarul de
mai sus, av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei cauze civile.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prevederile legale men˛ionate Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 44 referitoare la Dreptul
de proprietate privat„, deoarece se limiteaz„ reconstituirea
dreptului de proprietate la suprafa˛a maxim„ de 50 ha
teren arabil.
Judec„toria Fete∫ti opineaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, sens Ón care invoc„ jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece textul legal
criticat nu reprezint„ o Óngr„dire a dreptului de proprietate
privat„. Prevederile privind garantarea ∫i ocrotirea
propriet„˛ii se aplic„ numai dup„ reconstituirea sau
constituirea dreptului.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 8 din
12 ianuarie 2000, modificate prin titlul VI art. I pct. 3 din
Legea nr. 247/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, care au
urm„torul con˛inut:
îReconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele
fizice prev„zute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se face pentru diferen˛a dintre suprafa˛a de 10 ha de
familie ∫i cea adus„ Ón cooperativa agricol„ de produc˛ie sau
preluat„ prin legi speciale ori Ón orice mod de la membrii
cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar
deposedat.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ prevederile legale criticate au mai fost supuse
controlului instan˛ei de contencios constitu˛ional prin
raportare la acelea∫i dispozi˛ii ∫i cu motiv„ri similare. Astfel,
prin Decizia nr. 43 din 4 februarie 2003, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 251 din
11 aprilie 2003, Curtea a respins ca neÓntemeiat„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate, pentru considerentele acolo ar„tate.
Deoarece p‚n„ Ón prezent nu au intervenit elemente noi
de natur„ s„ determine schimbarea acestei jurispruden˛e,
considerentele deciziei mai sus amintite Ó∫i p„streaz„
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

a

C U R T E A,

C U R T E A,

ite

Reprezentantul autorului excep˛iei solicit„ admiterea
acesteia a∫a cum a fost formulat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 ∫i ale Legii nr. 169/1997, excep˛ie ridicat„ de Mihai Pompiliu Parot„, prin mandatar Vlad Eugen Parot„, Ón
Dosarul nr. 2.035/2006 (nr. unic 169/229/2006) al Judec„toriei Fete∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 3 aprilie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI
ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004
pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului

ce

Av‚nd Ón vedere necesitatea asigur„rii condi˛iilor corespunz„toare pentru ca cet„˛enii rom‚ni afla˛i Ón str„in„tate Ón
ziua organiz„rii referendumului na˛ional pentru demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei, care nu se g„sesc Ón proximitatea
localit„˛ii Ón care se afl„ misiunea diplomatic„ sau oficiul consular, s„ Ó∫i poat„ exercita dreptul la vot, Ón condi˛iile Ón care
reglement„rile legale actuale nu permit organizarea dec‚t a unei singure sec˛ii de votare pe l‚ng„ misiunea diplomatic„
sau oficiul consular, toate aceste elemente viz‚nd interesul public ∫i constituind o situa˛ie extraordinar„, a c„rei
reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

el

or

î(11) Œn afara sec˛iilor de votare prev„zute la alin. (1),

an

pot fi organizate, cu acordul guvernului din ˛ara respectiv„,

pe

rs
o

sec˛ii de votare ∫i Ón alte localit„˛i dec‚t cele Ón care Ó∫i au
sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.“

a

Articol unic. — La articolul 23 din Legea nr. 373/2004
pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 887
din 29 septembrie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, dup„ alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alin. (11), cu urm„torul cuprins:

fiz
i

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

ite
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

GUVERNUL ROM¬NIEI
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Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 31.

Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David

D

es

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Moldova
cu privire la colaborarea Ón domeniile geodeziei, cartografiei ∫i cadastrului ∫i a Programului
de colaborare Óntre Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie din Rom‚nia ∫i Agen˛ia
Na˛ional„ Cadastru, Resurse Funciare ∫i Geodezie din Republica Moldova Ón domeniile geodeziei,
cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei ∫i teledetec˛iei, semnate la Chi∫in„u la 29 aprilie 1999,
∫i a Acordului convenit prin schimb de note verbale dintre Ministerul Afacerilor Externe
al Rom‚niei ∫i Ambasada Republicii Moldova la Bucure∫ti, la 28 iunie 2000 ∫i, respectiv,
la 4 august 2000, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Moldova cu privire la colaborarea Ón domeniile geodeziei, cartografiei ∫i cadastrului
∫i a Programului de colaborare Óntre Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie
din Rom‚nia ∫i Agen˛ia Na˛ional„ Cadastru, Resurse Funciare ∫i Geodezie din Republica Moldova
Ón domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei ∫i teledetec˛iei,
semnate la Chi∫in„u la 29 aprilie 1999
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Acordul dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea Ón
domeniile geodeziei, cartografiei ∫i cadastrului ∫i Programul

de colaborare Óntre Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie
∫i Cartografie din Rom‚nia ∫i Agen˛ia Na˛ional„ Cadastru,
Resurse Funciare ∫i Geodezie din Republica Moldova Ón
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domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei
∫i teledetec˛iei, semnate la Chi∫in„u la 29 aprilie 1999.
Art. 2. — Se aprob„ Acordul convenit prin schimb de
note verbale dintre Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei
∫i Ambasada Republicii Moldova la Bucure∫ti, la 28 iunie
2000 ∫i, respectiv, la 4 august 2000, pentru modificarea
Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Moldova cu privire la colaborarea Ón domeniile geodeziei,
cartografiei ∫i cadastrului ∫i a Programului de colaborare
Óntre Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie

din Rom‚nia ∫i Agen˛ia Na˛ional„ Cadastru, Resurse
Funciare ∫i Geodezie din Republica Moldova Ón domeniile
geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei ∫i
teledetec˛iei, semnate la Chi∫in„u la 29 aprilie 1999.
Art. 3. — Cheltuielile necesare pentru ducerea la
Óndeplinire a prevederilor acordului ∫i programului de
colaborare prev„zute la art. 1 se vor efectua Ón
conformitate cu prevederile legale, din bugetul anual al
Agen˛iei Na˛ionale de Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

fiz
i

ce

Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 357.
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ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea Ón domeniile geodeziei,
cartografiei ∫i cadastrului
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Moldova, denumite Ón continuare p„r˛i,
av‚nd Ón vedere at‚t leg„turile tradi˛ionale, c‚t ∫i bunele rela˛ii existente, manifest‚ndu-∫i n„zuin˛a pentru
dezvoltarea bazelor organizatorice ∫i tehnico-∫tiin˛ifice, precum ∫i colaborarea ∫i Óntrajutorarea reciproc„ Ón domeniile
geodeziei, cartografiei ∫i cadastrului,
convinse de importan˛a stabilirii unui cadru juridic corespunz„tor privind desf„∫urarea Ón bune condi˛ii a cooper„rii
Ón domeniile geodeziei, cartografiei ∫i cadastrului,
prin institu˛iile lor de coordonare a acestor activit„˛i — Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie din
Rom‚nia ∫i Agen˛ia Na˛ional„ Cadastru, Resurse Funciare ∫i Geodezie din Republica Moldova,
au convenit urm„toarele:

D

es

tin

at

Œn cadrul prezentului acord, p„r˛ile vor coopera Ón
urm„toarele domenii de activitate:
— geodezie, astronomie geodezic„, gravimetrie;
— topografie;
— fotogrammetrie ∫i teledetec˛ie;
— cartografie ∫i cartoeditare a planurilor topografice ∫i
a h„r˛ilor;
— cadastru;
— sistemele informa˛ionale geografice (GIS) ∫i teritoriale
(LIS);
— acordare de consultan˛„ tehnic„;
— preg„tirea cadrelor Ón domeniile de activitate specifice
∫i perfec˛ionarea speciali∫tilor Ón aceste domenii;
— colaborare tehnic„ ∫i ∫tiin˛ific„ Óntre institu˛iile de
specialitate din subordinea organelor de coordonare pe ˛ar„
a activit„˛ilor sus-men˛ionate;
— schimburi de materiale de literatur„ tehnic„ ∫i
∫tiin˛ific„ de specialitate.
Modalit„˛ile practice de desf„∫urare a cooper„rii Ón
domeniile prev„zute la alin. 1 sunt cele prev„zute Ón
Programul de colaborare Óntre Oficiul Na˛ional de Cadastru,
Geodezie ∫i Cartografie din Rom‚nia ∫i Agen˛ia Na˛ional„
Cadastru, Resurse Funciare ∫i Geodezie din Republica
Moldova.

ARTICOLUL 2

Cele dou„ p„r˛i vor colabora Ón domeniile prev„zute la
art. 1, ˛in‚nd seama de prevederile prezentului acord, de
legisla˛ia intern„ a fiec„rei p„r˛i, precum ∫i pe baza
Programului de colaborare Óntre Oficiul Na˛ional de
Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie din Rom‚nia ∫i Agen˛ia
Na˛ional„ Cadastru, Resurse Funciare ∫i Geodezie din
Republica Moldova, Óncheiat pe baza prezentului acord.
ARTICOLUL 3

Institu˛iile Ómputernicite s„ pun„ Ón aplicare prevederile
prezentului acord pe teritoriile ˛„rilor lor sunt:
— pentru Rom‚nia — Oficiul Na˛ional de Cadastru,
Geodezie ∫i Cartografie;
— pentru Republica Moldova — Agen˛ia Na˛ional„
Cadastru, Resurse Funciare ∫i Geodezie.
ARTICOLUL 4

Œn vederea Óndeplinirii prevederilor prezentului acord,
p„r˛ile, prin organele de coordonare men˛ionate la art. 3,
vor constitui comisii mixte de specialitate, pentru buna
desf„∫urare a activit„˛ilor Ónscrise Ón Programul de
colaborare. Organizarea ∫i func˛ionarea acestora se va
stabili de c„tre cele dou„ p„r˛i, pentru fiecare domeniu de
colaborare Ón parte.
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ARTICOLUL 8

Prezentul acord poate fi modificat sau completat Ón scris
de c„tre p„r˛i, pe baza Ón˛elegerii dintre acestea.

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 9

P„r˛ile Ó∫i vor acorda sprijin reciproc pentru realizarea
prezentului acord, precum ∫i a eventualelor Ón˛elegeri ce
vor fi Óncheiate Ón viitor pe baza acestuia.

Prezentul acord se Óncheie pentru o perioad„ de 5 ani.
Valabilitatea lui se va prelungi Ón mod automat pentru
urm„toarele noi perioade de c‚te 5 ani, dac„ niciuna dintre
p„r˛i nu va Ón∫tiin˛a cealalt„ parte, pe c„i diplomatice, cu
cel pu˛in 6 luni Ónainte, despre expirarea valabilit„˛ii
prezentului acord ∫i despre inten˛ia sa de a-l denun˛a.

ARTICOLUL 6

Eventualele divergen˛e care ar putea ap„rea Ón leg„tur„
cu interpretarea ∫i aplicarea prezentului acord, precum ∫i a
Programului de colaborare se vor solu˛iona pe calea
consult„rilor ∫i a negocierilor Óntre p„r˛i.

ARTICOLUL 10

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Nicolae Petre Popescu

Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Ion Stratulat
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ARTICOLUL 7

ce

Prevederile prezentului acord vor continua s„ se aplice
∫i dup„ Óncetarea valabilit„˛ii lui, Ón ceea ce prive∫te
contractele sau lucr„rile care sunt Ón curs de executare la
data Óncet„rii valabilit„˛ii.

Prezentul acord intr„ Ón vigoare la data ultimei notific„ri,
pe c„i diplomatice, privind Óndeplinirea de c„tre p„r˛i a
procedurilor lor interne necesare intr„rii Ón vigoare a
acestuia.
Œncheiat la Chi∫in„u la 29 aprilie 1999, Ón dou„
exemplare originale, redactate Ón limba rom‚n„, ambele
texte fiind egal autentice.
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PROGRAM DE COLABORARE
Óntre Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie din Rom‚nia ∫i Agen˛ia Na˛ional„ Cadastru,
Resurse Funciare ∫i Geodezie din Republica Moldova Ón domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului,
fotogrammetriei ∫i teledetec˛iei

rm

ăr

ii
g

Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie din Rom‚nia ∫i Agen˛ia Na˛ional„ Cadastru, Resurse
Funciare ∫i Geodezie din Republica Moldova, denumite Ón continuare p„r˛i, au convenit urm„toarele:

fo
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Scopul Programului
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Scopul Programului de colaborare Ón domeniile
geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei ∫i
teledetec˛iei, elaborat de Oficiul Na˛ional de Cadastru,
Geodezie ∫i Cartografie din Rom‚nia ∫i de Agen˛ia
Na˛ional„ Cadastru, Resurse Funciare ∫i Geodezie din
Republica Moldova, denumit Ón continuare Program, const„
Ón realizarea cooper„rii Ón domeniul cercet„rii ∫tiin˛ifice ∫i
dezvolt„rii acestor domenii, al schimbului de date ∫i
documente nesecrete de specialitate, de materiale de
literatur„ tehnic„ de specialitate, precum ∫i Ón preg„tirea ∫i
perfec˛ionarea speciali∫tilor.
ARTICOLUL 2
Domeniile colabor„rii tehnico-∫tiin˛ifice

Cele dou„ p„r˛i Ó∫i propun realizarea unei colabor„ri
tehnico-∫tiin˛ifice, dup„ cum urmeaz„:
1. P„r˛ile sunt de acord cu realizarea unui program de
colaborare tehnico-∫tiin˛ific„ Ón urm„toarele domenii:
a) cercetarea ∫tiin˛ific„ privind re˛elele geodezice GPS ∫i
gravimetrice, precum ∫i prelucrarea datelor ob˛inute pe
baza acestora;
b) perfec˛ionarea tehnologiilor actuale, precum ∫i
introducerea de tehnologii noi privind Óntocmirea,
actualizarea ∫i editarea planurilor topografice ∫i a h„r˛ilor;
c) cercet„rile privind sistemele informatice adecvate
cadastrului;
d) studiile privind sistemele informa˛ionale geografice
(GIS) ∫i teritoriale (LIS), Ón vederea adopt„rii unor solu˛ii

optime de realizare ∫i implementare a lor Ón activitatea
curent„;
e) editarea Ón comun a unor produse cartografice;
f) acordarea de consultan˛„ tehnic„ de specialitate;
g) preg„tirea cadrelor Ón domeniile de activitate
specifice, precum ∫i perfec˛ionarea modului de preg„tire al
speciali∫tilor;
h) colaborarea tehnic„ ∫i ∫tiin˛ific„ Óntre institu˛iile de
specialitate din subordinea celor dou„ p„r˛i, respectiv
Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie ∫i
Cadastru din Bucure∫ti ∫i Institutul de Geodezie,
Prospec˛iuni Tehnice ∫i Cadastru ∫i Institutul de Proiect„ri
pentru Organizarea Teritoriului din Chi∫in„u;
i) schimburile de materiale de literatur„ tehnic„ ∫i
∫tiin˛ific„ de specialitate.
2. P„r˛ile vor constitui comisii proprii de speciali∫ti, care
urmeaz„ s„ duc„ la Óndeplinire prevederile prezentului
program.
Œnt‚lnirile de lucru ale comisiilor vor avea loc de regul„
anual, alternativ la Bucure∫ti ∫i la Chi∫in„u, pe baza
principiului reciprocit„˛ii. Comisiile vor Óntocmi un program
detaliat, care va intra Ón vigoare dup„ semnarea lui de
c„tre reprezentan˛ii autoriza˛i ai fiec„rei p„r˛i.
Analiza rezultatelor ∫i stabilirea direc˛iilor de desf„∫urare
a colabor„rii tehnico-∫tiin˛ifice, la nivelul conducerii celor
dou„ institu˛ii, vor avea loc la fiecare 2 ani, alternativ Ón
Rom‚nia ∫i Ón Republica Moldova, pe baza principiului
reciprocit„˛ii.
3. P„r˛ile convin s„ Ónfiin˛eze o comisie mixt„ de
specialitate, care se va Ónt‚lni la solicitarea oric„reia dintre
ele ∫i de comun acord, alternativ, Ón capitala fiec„rei ˛„ri,
Ón scopul promov„rii ∫i dezvolt„rii colabor„rii tehnico-
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Colaborarea dintre institu˛iile din subordinea celor dou„ p„r˛i

ARTICOLUL 5
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1. Colaborarea dintre institu˛iile din subordinea celor
dou„ p„r˛i va fi asigurat„ ∫i coordonat„ prin Oficiul
Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie, pentru
Rom‚nia, ∫i prin Agen˛ia Na˛ional„ Cadastru, Resurse
Funciare ∫i Geodezie, pentru Republica Moldova.
Institu˛iile din subordine pot promova ini˛iative de
colaborare cu acordul propriilor organe coordonatoare.
Colabor„rile dintre institu˛iile din subordine vor putea fi
perfectate cu aprobarea organelor coordonatoare, Ón urma
Ón˛elegerilor dintre p„r˛i.
2. Colabor„rile dintre institu˛iile din subordine se vor
desf„∫ura Ón conformitate cu prevederile prezentului
program.
Pentru orice alt„ colaborare care nu este prev„zut„ Ón
prezentul program trebuie s„ se ob˛in„ avizele necesare
conform legisla˛iei celor dou„ p„r˛i ∫i conform acordurilor
sau tratatelor bilaterale.

Ajutoare acordate Óntre p„r˛i

1. Œn func˛ie de hot„r‚rile la nivel preziden˛ial,
parlamentar sau guvernamental ∫i Ón baza actelor
normative care se vor elabora, cele dou„ p„r˛i Ó∫i vor
acorda ajutoare tehnice, lucrative sau b„ne∫ti.
2. Ajutoarele prev„zute de cele dou„ p„r˛i prin acte
normative, a∫a cum se prevede la paragraful 1, vor fi
nominalizate de partea care acord„ ajutorul conform
posibilit„˛ilor proprii Ón limitele ∫i respect‚nd restric˛iile
prev„zute de actele normative prin care se acord„ acest
ajutor, Ón conformitate cu cerin˛ele ∫i necesit„˛ile celeilalte
p„r˛i. Œn acest sens, cele dou„ p„r˛i vor Óncheia conven˛ii
prin care se vor nominaliza obiectul, modul Ón care se
acord„ ajutorul, precum ∫i obliga˛iile p„r˛ilor referitoare la
ajutorul acordat.

pe

ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 4

rs
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∫tiin˛ifice de specialitate, Ón conformitate cu obiectivele ∫i Ón
spiritul prezentului program.
Comisia mixt„ de specialitate va avea ca sarcini
specifice analizarea modului de desf„∫urare a rela˛iilor de
colaborare din domeniile de specialitate ale celor dou„
p„r˛i, prezent‚nd institu˛iilor abilitate sau guvernelor lor
propuneri de m„suri apte s„ contribuie la schimbul de
informa˛ii de specialitate bilaterale.
4. Evaluarea contribu˛iei materiale a fiec„rei p„r˛i Ón
privin˛a lucr„rilor abordate Ón comun se va face Ón cadrul
Ónt‚lnirilor anuale ale speciali∫tilor, pe baza criteriilor care
vor fi puse de acord Ón cadrul acestor Ónt‚lniri. Colaborarea
se va desf„∫ura Ón principal Ón echivalen˛„, f„r„ a se avea
Ón vedere decontarea reciproc„ Óntre p„r˛i.
5. Oricare dintre p„r˛i poate transmite rezultatele
cercet„rilor ∫i lucr„rilor comune c„tre o ter˛„ parte numai
cu acordul scris al celeilalte p„r˛i.
6. P„r˛ile se vor informa reciproc asupra desf„∫ur„rii
propriilor manifest„ri ∫tiin˛ifice ∫i vor sprijini participarea
speciali∫tilor celeilalte p„r˛i la aceste manifest„ri, prin scutiri
reciproce de plata taxelor de participare sau prin alte
Ónlesniri.
7. Cheltuielile necesare pentru ducerea la Óndeplinire a
prevederilor Programului vor fi suportate de fiecare parte
contractant„, cu respectarea legisla˛iei sale interne.
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Informa˛ii, materiale cartografice, literatura de specialitate
∫i preg„tirea cadrelor

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

1. P„r˛ile pot pune la dispozi˛ie, la cerere, sub form„ de
schimb echivalent sau dup„ cum se convine:
— planuri topografice, h„r˛i topografice generale sau
tematice, alte materiale convenite, toate acestea av‚nd
caracter nesecret;
— date ∫i informa˛ii nesecrete din domeniile proprii de
activitate, convenite Ón comisii ∫i aprobate de cele dou„
p„r˛i;
— publica˛ii de specialitate Ón domeniile de activitate
proprii (c„r˛i, manuale, instruc˛iuni, reviste, comunic„ri
∫tiin˛ifice etc.).
Costurile privind ambalarea ∫i expedierea acestora vor
fi suportate de c„tre furnizor.
2. Anual, p„r˛ile se vor informa reciproc asupra edi˛iilor
de h„r˛i ∫i a publica˛iilor de specialitate nou-ap„rute ∫i le
vor pune la dispozi˛ie la cerere, Ón 3 exemplare, gratuit.
3. Datele, documentele ∫i h„r˛ile care fac obiectul
schimbului sunt protejate prin dreptul de autor, Ón
conformitate cu legisla˛ia intern„ a p„r˛ilor.
4. P„r˛ile sunt de acord s„ se informeze reciproc
asupra programelor de Ónv„˛„m‚nt, Ón domeniul lor de
activitate, at‚t la nivel mediu, c‚t ∫i la nivel universitar.
5. P„r˛ile Ó∫i vor acorda sprijin reciproc Ón instruirea
unor speciali∫ti pe echipamentele moderne achizi˛ionate, Ón
cazul Ón care au acumulat experien˛a necesar„ pentru
exploatarea acestora.
Instruirea se va face pe baz„ de reciprocitate sau Ón
virtutea ajutorului pe care ∫i-l acord„ p„r˛ile, conform
programelor convenite de speciali∫ti.

tu
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Pentru
Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie
∫i Cartografie din Rom‚nia,
Nicolae Petre Popescu

ARTICOLUL 6
Aprobarea, intrarea Ón vigoare, modific„ri ∫i Óncetare

1. Prezentul program se elaboreaz„ pe baza acordului
Óncheiat Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Moldova, intr„ Ón vigoare concomitent cu acesta ∫i are
aceea∫i perioad„ de valabilitate.
2. Programul poate Ónceta oric‚nd prin acordul ambelor
p„r˛i sau la cererea oric„reia dintre p„r˛i, prin notificare
transmis„ celeilalte p„r˛i cu 6 luni Ónainte de data efectiv„
a Óncet„rii valabilit„˛ii.
3. Prezentul program poate fi modificat sau completat Ón
scris de c„tre p„r˛i, pe baza Ón˛elegerii dintre acestea.
Semnat la Chi∫in„u la 29 aprilie 1999, Ón dou„
exemplare originale, redactate Ón limba rom‚n„, ambele
texte fiind egal autentice.
Pentru
Agen˛ia Na˛ional„ Cadastru, Resurse Funciare
∫i Geodezie din Republica Moldova,
Ion Stratulat
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Nr. D6/2.281
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ambasadei Republicii Moldova la Bucure∫ti ∫i,
referindu-se la Nota verbal„ a Ambasadei nr. 644 din 13 aprilie 2000, are onoarea a-i propune ca textele Acordului dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea Ón domeniile geodeziei, cartografiei ∫i
cadastrului ∫i ale Programului de colaborare Óntre Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie din Rom‚nia ∫i
Agen˛ia Na˛ional„ Cadastru, Resurse Funciare ∫i Geodezie din Republica Moldova, semnate la Chi∫in„u la 29 aprilie
1999, s„ se modifice dup„ cum urmeaz„:
— la art. 2 ∫i 4 din acord, expresia îlegisla˛ia intern„ a fiec„rei p„r˛i“ s„ fie Ónlocuit„ cu îlegisla˛ia intern„ a
fiec„rui stat“;
— la Programul de colaborare s„ fie Ónlocuit„ expresia îlegisla˛iei sale interne“ (art. 2 pct. 7) ∫i îlegisla˛iei
interne a p„r˛ilor“ (art. 3 pct. 3 ∫i art. 4 pct. 2) cu expresia îlegisla˛ia intern„ a fiec„rui stat“.
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei propune ca prezenta not„ verbal„ ∫i nota de r„spuns a Ambasadei
Republicii Moldova la Bucure∫ti s„ constituie un acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Moldova privind
modificarea textului acordului ∫i al programului sus-men˛ionate.
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Republicii Moldova la
Bucure∫ti asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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Bucure∫ti, 28 iunie 2000.
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AMBASADEI REPUBLICII MOLDOVA
— Ón ora∫ —
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Ambasada Republicii Moldova la Bucure∫ti prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei ∫i are
onoarea s„-i confirme primirea Notei sale verbale nr. D6/2.281 din 28 iunie 2000, cu urm„torul con˛inut:
îMinisterul Afacerilor Externe al Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ambasadei Republicii Moldova la Bucure∫ti ∫i,
referindu-se la Nota verbal„ a Ambasadei nr. 644 din 13 aprilie 2000, are onoarea a-i propune ca textele Acordului dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea Ón domeniile geodeziei, cartografiei ∫i
cadastrului ∫i ale Programului de colaborare Óntre Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i Cartografie din Rom‚nia ∫i
Agen˛ia Na˛ional„ Cadastru, Resurse Funciare ∫i Geodezie din Republica Moldova, semnate la Chi∫in„u la 29 aprilie
1999, s„ se modifice dup„ cum urmeaz„:
— la art. 2 ∫i 4 din acord, expresia «legisla˛ia intern„ a fiec„rei p„r˛i» s„ fie Ónlocuit„ cu «legisla˛ia intern„ a
fiec„rui stat»;
— la Programul de colaborare s„ fie Ónlocuit„ expresia «legisla˛iei sale interne» (art. 2 pct. 7) ∫i «legisla˛iei
interne a p„r˛ilor» (art. 3 pct. 3 ∫i art. 4 pct. 2) cu expresia «legisla˛ia intern„ a fiec„rui stat».
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei propune ca prezenta not„ verbal„ ∫i nota de r„spuns a Ambasadei
Republicii Moldova la Bucure∫ti s„ constituie un acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Moldova privind
modificarea textului acordului ∫i al programului sus-men˛ionate.
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Republicii Moldova la
Bucure∫ti asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.“
Ambasada Republicii Moldova la Bucure∫ti are onoarea s„ comunice Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei
c„ Guvernul Republicii Moldova este de acord ca nota verbal„ a Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei ∫i prezenta
not„ verbal„ de r„spuns a Ambasadei Republicii Moldova la Bucure∫ti s„ constituie un acord Óntre Guvernul Republicii
Moldova ∫i Guvernul Rom‚niei privind modificarea acordului ∫i a programului sus-men˛ionate.
Ambasada Republicii Moldova folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei
sentimentul Ónaltei sale considera˛ii.

MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL ROM¬NIEI
DIRECﬁIA JURIDIC√ ™I TRATATE

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

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 303/7.V.2007

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

DECIZIE
pentru numirea domnului Akos Derzsi
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei
∫i Egalit„˛ii de ™anse
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
Akos Derzsi se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Muncii,
Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 119.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
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GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAﬁIONAL AL INFORMAﬁIILOR SECRETE DE STAT
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ORDIN
pentru aprobarea Catalogului na˛ional cu produse, profile ∫i pachete de protec˛ie
INFOSEC — versiunea aprilie 2007
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Œn temeiul:
— Deciziei primului-ministru nr. 193/2002 pentru numirea domnului Marius Petrescu Ón func˛ia de director general
al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat;
— art. 1 alin. (4) lit. b) ∫i art. 3 alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea
∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, aprobat„ prin Legea nr. 101/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Catalogul na˛ional cu produse,
profile ∫i pachete de protec˛ie INFOSEC — versiunea
aprilie 2007, prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — Catalogul na˛ional cu produse, profile ∫i
pachete de protec˛ie INFOSEC este actualizat, p„strat ∫i
publicat de c„tre Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor
Secrete de Stat Ón conformitate cu prevederile Directivei
INFOSEC privind Catalogul na˛ional cu produse, profile ∫i

pachete de protec˛ie INFOSEC — INFOSEC 5, aprobat„
prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului
Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat nr. 11/2006,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 135
din 13 februarie 2006.
Art. 3. — Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor
Secrete de Stat urm„re∫te ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu
Bucure∫ti, 26 aprilie 2007.
Nr. 274.
*) Anexa se comunic„ persoanelor juridice de drept public ∫i privat Óndrept„˛ite.
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind organizarea ∫i desf„∫urarea, Ón perioada 17—24 iunie 2007,
a concursului pentru ocuparea func˛iei de manager, persoan„ fizic„,
din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat Ón urma concursurilor desf„∫urate
Ón lunile noiembrie 2006 ∫i martie 2007
Œn conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii Publice,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare al Direc˛iei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesional„ ∫i
salarizare nr. E.N. 4.516 din 29 aprilie 2007,
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ministrul s„n„t„˛ii publice emite prezentul ordin.
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(2) Dup„ constituire, p‚n„ la finalizarea concursului de
selec˛ie a managerului de spital public ∫i solu˛ionarea
contesta˛iilor, comisia central„ de concurs Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón Ónc„peri destinate special, dotate cu mijloace
birotice ∫i de securitate a informa˛iilor, asigurate de ™coala
Na˛ional„ de S„n„tate Public„ ∫i Management Sanitar.
Art. 3. — (1) Œnscrierea candida˛ilor se face Ón perioada
7—9 iunie 2007, la sediul ™colii Na˛ionale de S„n„tate
Public„ ∫i Management Sanitar.
(2) Œn cadrul desf„∫ur„rii probei de test-gril„,
responsabilii de s„li ∫i supraveghetorii sunt asigura˛i de
Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar.
Art. 4. — Probele de concurs, anun˛ul de concurs,
Ónscrierea candida˛ilor, organizarea, desf„∫urarea ∫i
finalizarea concursului de selec˛ie din perioada 17—24 iunie
2007, cu excep˛ia celor prev„zute la art. 1—3, se fac Ón
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului s„n„t„˛ii
publice nr. 1.212/2006 privind aprobarea Normelor de
organizare ∫i desf„∫urare a concursurilor pentru ocuparea
func˛iei de manager, persoan„ fizic„, din spitalele publice,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 839
din 11 octombrie 2006.
Art. 5. — Direc˛ia general„ organizare, resurse umane,
dezvoltare profesional„ ∫i salarizare din cadrul Ministerului
S„n„t„˛ii Publice va duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — (1) Pentru ocuparea func˛iei de manager,
persoan„ fizic„, din spitalele publice la care postul de
manager nu a fost ocupat Ón urma concursurilor
desf„∫urate Ón lunile noiembrie 2006 ∫i martie 2007,
se organizeaz„ un nou concurs de selec˛ie Ón perioada
17—24 iunie 2007.
(2) Concursul de selec˛ie a managerului de spital public
se organizeaz„ la nivel central, Ón municipiul Bucure∫ti, de
c„tre o comisie numit„ prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii
publice, cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de data Ónceperii
concursului.
Art. 2. — (1) Comisia central„ de concurs are
urm„toarea componen˛„:
a) pre∫edinte: un secretar de stat sau director general
din Ministerul S„n„t„˛ii Publice;
b) vicepre∫edinte: un director din Ministerul S„n„t„˛ii
Publice;
c) membri:
— un reprezentant al Ministerului S„n„t„˛ii Publice;
— un reprezentant al ™colii Na˛ionale de S„n„tate
Public„ ∫i Management Sanitar;
— unu-dou„ cadre didactice (profesor sau conferen˛iar)
Ón specialitatea management din cadrul Facult„˛ii de
Management a Academiei de Studii Economice din
Bucure∫ti;
— un cadru didactic (profesor sau conferen˛iar) Ón
specialitatea psihologie din cadrul Facult„˛ii de Psihologie ∫i
™tiin˛ele Educa˛iei a Universit„˛ii din Bucure∫ti;
d) secretariat: un reprezentant al Centrului Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 734.
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii nr. 870/2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind timpul de munc„, organizarea ∫i efectuarea g„rzilor Ón unit„˛ile publice
din sectorul sanitar
Av‚nd Ón vedere Referatul Direc˛iei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesional„ ∫i salarizare
nr. E.N. 4.501 din 29 aprilie 2007,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
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b) laboratoare sau compartimente de analize medicale.
(3) Asistentele medicale cu studii superioare ∫i
personalul sanitar mediu, Óncadrate la urm„toarele locuri de
munc„ ∫i activit„˛i, au program de 6 ore zilnic, Ón program
continuu sau divizat, dup„ cum urmeaz„:
a) anatomie patologic„;
b) medicin„ legal„, Ón activitatea de prosectur„, s„li de
disec˛ie ∫i morgi;
c) radiologie ∫i roentgenterapie, medicin„ nuclear„ ∫i
radioizotopi, igiena radia˛iilor nucleare, terapie cu energii
Ónalte, angiografie ∫i cateterism cardiac.“
Art. II. — Direc˛iile de specialitate din cadrul Ministerului
S„n„t„˛ii Publice, autorit„˛ile de s„n„tate public„ ∫i unit„˛ile
sanitare cu personalitate juridic„ vor duce la Óndeplinire
dispozi˛iile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. I. — Articolul 9 din anexa la Ordinul ministrului
s„n„t„˛ii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului
privind timpul de munc„, organizarea ∫i efectuarea g„rzilor
Ón unit„˛ile publice din sectorul sanitar, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Asistentele medicale cu studii superioare
∫i personalul sanitar mediu, Óncadrate Ón unit„˛ile sanitare
publice din sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, Ón
program continuu sau divizat, Ón acela∫i loc de munc„ sau
Ón locuri de munc„ diferite.
(2) Asistentele medicale cu studii superioare ∫i
personalul sanitar mediu care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea la
urm„toarele locuri de munc„ au program de 7 ore zilnic,
Ón program continuu sau divizat, dup„ cum urmeaz„:
a) hidrotermoterapie;
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Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
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Bucure∫ti, 2 mai 2007.
Nr. 748.
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