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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. a) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 355
din data de 8 mai 2007,
d e c r e t e a z „:

ce

Pre∫edintele Rom‚niei

an

ite

a

pe

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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Articol unic. — Doamna Sorina Biciu∫c„, judec„tor la Judec„toria
Constan˛a, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a demisiei.
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Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 565.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 354
din data de 8 mai 2007,

D

2

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Elvira Rusu, judec„tor la Judec„toria
Caransebe∫, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 566.
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HOT√R¬RI ALE CAMEREI DEPUTAﬁILOR
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind demisia unui deputat
Œn temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) ∫i ale art. 71 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 7 alin. (1), (2) ∫i (4)
din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputa˛ilor ∫i al senatorilor, cu
complet„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
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el

or
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ce

Articol unic. — Camera Deputa˛ilor ia act de cererea de demisie
Óncep‚nd cu data de 29 mai 2007, prezentat„ de domnul Mihai-Nicolae
T„n„sescu, ales deputat Ón Circumscrip˛ia electoral„ nr. 3 Arge∫, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, ∫i declar„ vacant locul
de deputat de˛inut de acesta.
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a Camerei Deputa˛ilor din 29 mai
2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
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PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR
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Bucure∫ti, 29 mai 2007.
Nr. 23.
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BOGDAN OLTEANU

GUVERNUL ROM¬NIEI
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

D

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2007
privind stabilirea unor m„suri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
Av‚nd Ón vedere recenta adoptare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor
m„suri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, prin care Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea
Propriet„˛ilor a dob‚ndit personalitate juridic„, se impune o reorganizare a institu˛iei prin Ónfiin˛area departamentelor
tehnico-administrative, necesare Ón vederea func˛ion„rii Autorit„˛ii, deoarece, p‚n„ Ón prezent, serviciile financiare,
contabile, resurse umane erau asigurate de c„tre Cancelaria Primului-Ministru. Pentru desf„∫urarea Ón condi˛ii normale a
activit„˛ii se impune suplimentarea num„rului de posturi, Óntruc‚t Ón prezent institu˛ia noastr„ nu beneficiaz„ de personal
specializat pentru ocuparea acestor func˛ii ∫i nici de posturi vacante pentru organizarea de concursuri care s„ acopere
acest deficit.
Œn acest sens se impune modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor
m„suri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, Ón scopul introducerii unor prevederi privind suplimentarea
schemei de personal, aprobat„ pentru Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor cu 30 de posturi, precum ∫i
pentru introducerea unor m„suri care s„ conduc„ la buna desf„∫urare a activit„˛ii Ón concordan˛„ cu noile modific„ri
aduse prin ordonan˛a sus-men˛ionat„.
Totodat„, aceste m„suri sunt cu at‚t mai necesare cu c‚t sunt deosebit de importante at‚t continuarea eforturilor
∫i a progreselor Ónregistrate de Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor Ón materia restituirii propriet„˛ilor
preluate Ón mod abuziv de regimul comunist, progrese subliniate ∫i de rapoartele de ˛ar„ realizate de Comisia European„,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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2. Dup„ alineatul (5) al articolului 6 se introduc dou„

tu

noi alineate, alineatele (51) ∫i (52), cu urm„torul cuprins:
î(51) Se autorizeaz„ Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor
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Articol unic. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 25/2007 privind stabilirea unor m„suri pentru reorganizarea
aparatului de lucru al Guvernului, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (4) al articolului 6 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(4) Autoritatea Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor,
Ónfiin˛at„ potrivit alin. (1), va avea un num„r de 177 de
posturi, din care 147 de posturi vor fi preluate din cadrul
Cancelariei Primului-Ministru prin protocol, inclusiv demnitarii
∫i personalul aferent acestora, precum ∫i toate drepturile ∫i
obliga˛iile, inclusiv bunurile mobile ∫i imobile, aferente
activit„˛ii fostei Autorit„˛i Na˛ionale pentru Restituirea
Propriet„˛ilor, ∫i 30 de posturi prin redistribuire din
num„rul de posturi aprobat Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor.“
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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c‚t ∫i o gestionare mai bun„ a Óntregului proces de restituire a propriet„˛ilor, incluz‚nd aici: restituirea propriet„˛ilor urbane
∫i funciare, acordarea desp„gubirilor, restituirea imobilelor care au apar˛inut cultelor religioase ∫i comunit„˛ilor minorit„˛ilor
na˛ionale din Rom‚nia, acordare a desp„gubirilor persoanelor care au de˛inut propriet„˛i Ón Cadrilater, Basarabia, Bucovina
de Nord ∫i ﬁinutul Her˛a — Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensa˛ii cet„˛enilor rom‚ni pentru bunurile trecute
Ón proprietatea statului bulgar Ón urma aplic„rii Tratatului dintre Rom‚nia ∫i Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie
1940, republicat„, ∫i, respectiv, Legea nr. 290/2003 privind acordarea de desp„gubiri sau compensa˛ii cet„˛enilor rom‚ni
pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, re˛inute sau r„mase Ón Basarabia, Bucovina de Nord ∫i ﬁinutul Her˛a,
ca urmare a st„rii de r„zboi ∫i a aplic„rii Tratatului de Pace Óntre Rom‚nia ∫i Puterile Aliate ∫i Asociate, semnat la Paris
la 10 februarie 1947, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
De asemenea, Ón anul 2006 a intrat Ón vigoare ∫i Legea nr. 393/2006 privind acordarea de compensa˛ii cet„˛enilor
rom‚ni pentru bunurile trecute Ón proprietatea fostului Regat al S‚rbilor, Croa˛ilor ∫i Slovenilor, Ón urma aplic„rii
Protocolului privitor la c‚teva insule de pe Dun„re ∫i la un schimb de comune Óntre Rom‚nia ∫i Iugoslavia, Óncheiat la
Belgrad la 24 noiembrie 1923, ∫i a Conven˛iei dintre Rom‚nia ∫i Regatul S‚rbilor, Croa˛ilor ∫i Slovenilor, relativ„ la
regimul propriet„˛ilor situate Ón zona de frontier„, semnat„ la Belgrad la 5 iulie 1924, Autoritatea Na˛ional„ pentru
Restituirea Propriet„˛ilor fiind Óns„rcinat„ ∫i cu aplicarea prevederilor cuprinse Ón aceast„ lege.
Œntruc‚t aplicarea legisla˛iei privind restituirea propriet„˛ilor ∫i, respectiv, acordarea desp„gubirilor ar fi Ómpiedicate
de lipsa personalului necesar Óndeplinirii atribu˛iilor Autorit„˛ii, situa˛ie care ar periclita asigurarea protec˛iei dreptului de
proprietate privat„ ca drept real ∫i efectiv pentru un num„r foarte mare de cet„˛eni, se impune suplimentarea cu num„rul
de posturi prev„zut Ón prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor pe anul 2007 ∫i Ón
anexele la acesta.
(52) Protocolul de predare-preluare de posturi, inclusiv

demnitarii ∫i personalul aferent acestora, precum ∫i toate
drepturile ∫i obliga˛iile, inclusiv bunurile mobile ∫i imobile
aferente activit„˛ii fostei Autorit„˛i Na˛ionale pentru
Restituirea Propriet„˛ilor, prev„zut la alin. (4) ∫i (5), va fi
Óncheiat dup„ ce se vor Ónfiin˛a efectiv departamentele
tehnico-administrative aferente Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Restituirea Propriet„˛ilor.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Restituirea Propriet„˛ilor,
Ingrid Zaarour
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 42.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru includerea unei p„r˛i dintr-un imobil, aflat„ Ón administrarea Institutului Na˛ional
de Statistic„ — Direc˛ia Regional„ de Statistic„ a Municipiului Bucure∫ti,
Ón inventarul bunurilor din domeniul public al statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

or

fiz
i

ce

Municipiului Bucure∫ti, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re, Ón inventarul bunurilor din domeniul
public al statului.

PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

el

Articol unic. — Se aprob„ includerea unei p„r˛i din
imobilul situat Ón municipiul Bucure∫ti, bd. Carol nr. 12,
sectorul 3, aflat„ Ón administrarea Institutului Na˛ional de
Statistic„ — Direc˛ia Regional„ de Statistic„ a
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Contrasemneaz„:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Bolojan
Pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„,
Vergil Voineagu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 488.
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ANEX√

ex

DATELE DE IDENTIFICARE

tin

at

a p„r˛ii din imobilul aflat Ón administrarea Institutului Na˛ional de Statistic„ — Direc˛ia Regional„ de Statistic„
a Municipiului Bucure∫ti
Situa˛ia
juridic„

D

es

Datele de
identificare

Denumirea

Descrierea
tehnic„
(pe scurt)

Sediu
Etaj 4, 5 ∫i
administrativ par˛ial subsol
Suprafa˛a construit„
exclusiv„ de
2.418,26 m2 ∫i
suprafa˛a construit„
indiviz„ de
430,68 m2; teren
Ón cot„ indiviz„
de 531,07 m2

Vecin„t„˛i
(dup„ caz,
pe scurt)

Pe latura
de Nord —
bd. Carol I
Pe latura
de Est —
bd. Hristo Botev
Pe latura
de Sud —
benzin„rie
Pe latura
de Vest —
bloc de
locuin˛e,
bd. Carol I
nr. 8

Adresa

bd. Carol I
nr. 12,
sectorul 3,
Bucure∫ti

Anul
dob‚ndirii/
d„rii
Ón folosin˛„

2006

Valoarea
de
inventar
(Ón lei)

10.917.903

Baza
legal„

Œn administrare/
folosin˛„/
concesiune

Situa˛ia juridic„
actual„
Concesiune/
Ónchiriat/
Tip
dat cu
bun
titlu
gratuit

Contract
Administrare
v‚nzarecump„rare
autentificat
sub nr. 1.775/
13.12.2006
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea de c„tre Ministerul Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse din Rom‚nia
a reuniunii Comitetului director al Organiza˛iei pentru Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„
(OCDE) — Programul pentru dezvoltare economic„ ∫i ocupare la nivel local (LEED)
∫i a Conferin˛ei interna˛ionale îŒntreprinderi sociale“ la Bucure∫ti, Ón perioada 11—13 iunie 2007
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. 2. — Finan˛area activit„˛ilor prev„zute la art. 1 se
asigur„ Ón limita sumei de 105 mii lei din bugetul aprobat
pe anul 2007 Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de
™anse, de la capitolul 68.01 îAsigur„ri ∫i asisten˛„ social„“,
titlul 20 îBunuri ∫i servicii“, conform devizului estimativ
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

a

PRIM-MINISTRU

pe

Art. 1. — Se aprob„ organizarea de c„tre Ministerul
Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse din Rom‚nia a
reuniunii Comitetului director al Organiza˛iei pentru
Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„ (OCDE) — Programul
pentru dezvoltare economic„ ∫i ocupare la nivel local
(LEED) ∫i a Conferin˛ei interna˛ionale îŒntreprinderi sociale“
la Bucure∫ti, Ón perioada 11—13 iunie 2007.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ANEX√

DEVIZ ESTIMATIV

Specifica˛ia activit„˛ilor

Suma
— lei —
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Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 489.

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

D

es

A. Organizarea reuniunii Comitetului director al Organiza˛iei pentru Cooperare
∫i Dezvoltare Economic„ (OCDE) — Programul pentru dezvoltare economic„
∫i ocupare la nivel local (LEED), 11—12 iunie 2007
Transport intern
3.000
Œnchiriere sal„ pentru reuniunea Secretariatului LEED (capacitate 12 persoane)
1.600
Œnchiriere sal„ pentru desf„∫urarea reuniunii Comitetului director (capacitate 70 de persoane)
8.000
Asigurare catering (cafea, ap„ ∫i ceai) — 20 lei/persoan„ x 12 persoane x 1 zi
240
Asigurare catering (ap„) — 8 lei/persoan„ x 70 de persoane x 1 zi
560
Asigurare de cafea, ap„, produse de patiserie ∫i altele Ón timpul pauzei — 30 lei/persoan„ x 70 de persoane x 1 zi 2.100
Asigurare de cafea, ceai ∫i ap„ Ón timpul pauzei — 20 lei/persoan„ x 70 de persoane x 1 zi
1.400
Mas„ de pr‚nz (bufet) — 120 lei/persoan„ x 12 persoane x 1 zi
1.440
Mas„ de pr‚nz (bufet) — 120 lei/persoan„ x 70 de persoane x 1 zi
8.400
Dineu — 170 lei/persoan„ x 15 persoane (Secretariatul LEED ∫i reprezentan˛ii institu˛iilor oficiale
2.550
rom‚ne∫ti) x 1 zi
Dineu — 170 lei/persoan„ x 75 de persoane (Comitetul director ∫i reprezentan˛ii institu˛iilor oficiale
12.750
rom‚ne∫ti) x 1 zi
Œnchiriere echipament tehnic pentru desf„∫urarea ac˛iunilor
2.000
Mape de prezentare x 70 de persoane
500
Servicii de transla˛ie ∫i echipament x 70 de persoane
3.400
Angajare fotograf profesionist pentru fotografia de grup a Comitetului director (30 de copii format A4—A5) 700
1 banner de interior
500
Cheltuieli neprev„zute ∫i/sau cheltuieli suplimentare la categoriile de cheltuieli din deviz
1.860
T O T A L:
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

51.000

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 368/30.V.2007

Suma
— lei —

Specifica˛ia activit„˛ilor

B. Organizarea Conferin˛ei interna˛ionale îŒntreprinderi sociale“, 13 iunie 2007
Asigurare catering (cafea, ap„ ∫i ceai) — 20 lei/persoan„ x 200 de persoane x 1 zi
Asigurare de cafea, ap„, produse de patiserie ∫i altele Ón timpul pauzei — 30 lei/persoan„ x 175 de
persoane x 1 zi
Asigurare de cafea, ceai ∫i ap„ Ón timpul pauzei — 20 lei/persoan„ x 175 de persoane x 1 zi
Mas„ de pr‚nz (bufet) — 120 lei/persoan„ x 175 de persoane x 1 zi
Œnchiriere de echipament tehnic pentru desf„∫urarea ac˛iunilor
Mape de prezentare x 200 de persoane (participan˛i + reprezentan˛i mass-media)
Servicii de transla˛ie x 175 de persoane
1 banner de interior
1 banner de exterior
Cheltuieli neprev„zute ∫i/sau cheltuieli suplimentare la categoriile de cheltuieli din deviz

3.500
21.000
3.500
1.400
2.000
500
7.000
5.850

T O T A L:

54.000

TOTAL A ∫i B:

4.000
5.250

105.000
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Cheltuielile sunt exprimate Ón lei ∫i includ TVA.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
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GUVERNUL ROM¬NIEI
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DECIZIE
pentru numirea domnului Nagy Zoltán Levente
Ón func˛ia de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat,
al Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului

D

es

tin

at

ex

cl

us

Av‚nd Ón vedere propunerea formulat„ de ministrul mediului ∫i
dezvolt„rii durabile prin Adresa nr. 2.119/AK din 15 mai 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 6 alin. (1) ∫i (2) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Nagy Zoltán Levente se nume∫te Ón func˛ia de pre∫edinte, cu rang de
secretar de stat, al Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 29 mai 2007.
Nr. 158.

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

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 368/30.V.2007
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea proiectului
actului normativ pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizi˛ie public„, a contractelor de concesiune de lucr„ri publice
∫i a contractelor de concesiune de servicii
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.

tu
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8. Domnul Ion Gherghina — ∫ef grup suport logistic,
Direc˛ia general„ management logistic ∫i administrativ,
Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative.
9. Doamna Cristina Manda — consilier, Ministerul
Internelor ∫i Reformei Administrative.
10. Domnul Gheorghe Cazan — director general,
Direc˛ia general„ de politici ∫i reglementare, Autoritatea
Na˛ional„ pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor
Publice.
11. Domnul Mihai Prisacariu — pre∫edintele Consiliului
Na˛ional de Solu˛ionare a Contesta˛iilor.
12. Doamna Raluca-Ioana Munteanu — consilier pentru
afaceri europene, Serviciul SOLVIT ∫i Infringement,
Departamentul pentru Afaceri Europene.
13. Doamna Cornelia Trentea — consilier superior,
Serviciul asigurare logistic„, Secretariatul General al
Guvernului.
Art. 2. — Activitatea grupului de lucru este coordonat„
de reprezentantul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementarea
∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice.
Art. 3. — Grupul de lucru va elabora proiectul actului
normativ pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizi˛ie public„, a contractelor de concesiune de lucr„ri
publice ∫i a contractelor de concesiune de servicii, Ón
termen de 45 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii.
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Art. 1. — Se constituie Grupul de lucru interministerial
pentru elaborarea proiectului actului normativ pentru
modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi˛ie
public„, a contractelor de concesiune de lucr„ri publice ∫i a
contractelor de concesiune de servicii, denumit Ón
continuare grup de lucru, Ón urm„toarea componen˛„:
1. Doamna Laura Ivanovici — judec„tor deta∫at, Direc˛ia
afaceri europene, Ministerul Justi˛iei.
2. Doamna Mihaela Dumitru — consilier superior,
Unitatea pentru coordonarea ∫i verificarea achizi˛iilor
publice, Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor.
3. Doamna Doina Surcel — director general, Direc˛ia
general„ de autorizare ∫i pl„˛i programe, Ministerul
Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor.
4. Doamna Alexandra Caloti˛„ — director general,
Direc˛ia general„ de dezvoltare regional„ fonduri PHARE,
Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor.
5. Domnul Leonard Enescu — director, Direc˛ia achizi˛ii
publice, Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor.
6. Doamna Cristina Dumitrescu — consilier juridic,
Direc˛ia general„ juridic„, Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor.
7. Doamna Marijana Popescu — consilier, Direc˛ia
general„ lucr„ri publice, Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor.

PRIM-MINISTRU

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

Bucure∫ti, 29 mai 2007.
Nr. 159.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind stabilirea componen˛ei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor
prev„zute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a Guvernului nr. 14/2007
pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului

fiz
i

ce

Av‚nd Ón vedere propunerile f„cute de:
— Ministerul Ap„r„rii, conform Adresei nr. S.G. 2.537 din 27 aprilie 2007;
— Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative, conform Adresei nr. 8.837/VPD din 3 mai 2007;
— Cancelaria Primului-Ministru, conform Adresei nr. 2.300 din 25 aprilie 2007;
— Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, conform Adresei nr. 60.595 din 15 mai 2007;
— Ministerul Justi˛iei, conform Adresei nr. 54.164 din 9 mai 2007;
— Ministerul Transporturilor, conform Adresei nr. 1.881/LO din 10 mai 2007,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 9 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea
modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, cu modific„rile ulterioare,

an

Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii

rs
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se abrog„ Decizia primului-ministru privind stabilirea

pe

componen˛ei Comisiei interministeriale pentru repartizarea

ite

a

bunurilor prev„zute la art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonan˛a

tu

Guvernului nr. 128/1998, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
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Art. 1. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, componen˛a Comisiei interministeriale
pentru repartizarea bunurilor prev„zute la art. 9 alin. (1)
lit. a) din Ordonan˛a Guvernului nr. 14/2007 pentru
reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a
statului este cea prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta decizie.
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or

primul-ministru emite prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

rm
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 29 mai 2007.
Nr. 160.

es

ANEX√

D

COMPONENﬁA

Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prev„zute la art. 9 alin. (1) lit. a)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de valorificare a bunurilor intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului
Nr.
crt.

1.
2.

Numele ∫i
prenumele

Attila-Zoltán Cseke
Constantin Mihart

Institu˛ia
reprezentat„

Secretariatul General al Guvernului
Ministerul Internelor ∫i Reformei
Administrative

3.

Constantin Irimescu

Ministerul Ap„r„rii

4.

Roxana Soare

Cancelaria Primului-Ministru

5.
6.
7.
8.

Ciprian Badea
Magda Niculescu
Gina B‚ra
Radian Doru Tuf„

Ministerul
Ministerul
Ministerul
Ministerul

Economiei ∫i Finan˛elor
Economiei ∫i Finan˛elor
Justi˛iei
Transporturilor

Func˛ia persoanei Ón cadrul
institu˛iei reprezentate

secretar de stat
director general al Direc˛iei
generale pentru rela˛iile cu
institu˛iile prefectului
directorul Direc˛iei management
resurse pentru Ónzestrare din
Departamentul pentru armamente
consilier Ón cadrul Direc˛iei
generale juridice
director general
director general
secretar general adjunct
secretar general

Func˛ia persoanei
Ón cadrul comisiei

pre∫edinte

membru

membru
membru
membru
membru
membru
membru

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ŒNALTEI CURﬁI DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE
ŒNALTA CURTE DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE
— SECﬁIILE UNITE —

DECIZIA Nr. XXXIV
din 6 noiembrie 2006
Dosar nr. 24/2006
Sub pre∫edin˛ia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, pre∫edintele Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,

fiz
i

ce

Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, constituit„ Ón Sec˛ii Unite Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, republicat„, s-a Óntrunit pentru a examina recursul Ón interesul legii, declarat de
procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, cu privire la modul de solu˛ionare a
cererilor de am‚nare ori de Óntrerupere a execut„rii pedepsei Ónchisorii sau deten˛iunii pe via˛„, a contesta˛iei la
executare ∫i a cererii de revizuire, Ón cazul retragerii acestora.
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or

Sec˛iile Unite au fost constituite cu respectarea dispozi˛iilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezen˛i 100 de
judec„tori din totalul de 119 afla˛i Ón func˛ie.
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Procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a fost reprezentat de procurorul
Nicoleta Eucarie.
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Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a sus˛inut
recursul Ón interesul legii, cer‚nd s„ fie admis Ón sensul de a se stabili c„, Ón cazul c‚nd condamna˛ii Ó∫i retrag cererile
de am‚nare sau de Óntrerupere a execut„rii pedepsei Ónchisorii sau deten˛iunii pe via˛„, cererile de revizuire sau
contesta˛iile la executare, instan˛a nu se poate considera Óndrept„˛it„ s„ ia act de aceast„ retragere, ci trebuie s„ se
pronun˛e asupra fondului cauzei.
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deliber‚nd asupra recursului Ón interesul legii, constat„
urm„toarele:
Œn practica instan˛elor judec„tore∫ti s-a constatat c„ nu
exist„ un punct de vedere unitar cu privire la modul de
solu˛ionare a cererilor de am‚nare ori de Óntrerupere a
execut„rii pedepsei Ónchisorii sau deten˛iunii pe via˛„, a
cererilor de revizuire ∫i a contesta˛iilor la executare, Ón
cazul retragerii acestora.
Astfel, unele instan˛e au examinat cererile men˛ionate ∫i
s-au pronun˛at asupra fondului acestora, nelu‚nd Ón
considerare declara˛iile prin care au fost retrase.
Alte instan˛e, dimpotriv„, au luat act de retragerea unor
atari cereri, f„r„ a mai proceda la examinarea lor.
Aceste din urm„ instan˛e au interpretat ∫i aplicat corect
dispozi˛iile legii.
Œn adev„r, Ón art. 2 alin. 2 din Codul de procedur„
penal„, prin care este instituit principiul oficialit„˛ii procesului
penal, se prevede c„ îactele necesare desf„∫ur„rii
procesului penal se Óndeplinesc din oficiu, afar„ de cazul
c‚nd prin lege se dispune altfel“.
Realizarea acestui principiu impune examinarea, de
c„tre instan˛ele de judecat„, a cererilor de revizuire, a
contesta˛iilor la executare, precum ∫i a cererilor de
am‚nare ori de Óntrerupere a execut„rii pedepsei Ónchisorii
sau deten˛iunii pe via˛„ cu stricta respectare a dispozi˛iilor
procedurale care reglementeaz„ modul lor de solu˛ionare.
Aceasta nu Ónseamn„, Óns„, ca situa˛iile nereglementate
Ón mod expres prin dispozi˛iile specifice fiec„reia dintre

U N I T E,

cererile men˛ionate s„ nu Ó∫i g„seasc„ rezolvarea fireasc„,
adecvat„ con˛inutului ∫i sensului solicit„rii pe care partea a
Ón˛eles s„ li-l dea prin exprimarea liber„ a voin˛ei sale.
A considera altfel ar Ónsemna s„ se contravin„
principiului dreptului p„r˛ii de a dispune asupra cererii
formulate, instituit prin art. 246 din Codul de procedur„
civil„ care, reglement‚nd procedura de drept comun Ón
aceast„ privin˛„, Ón m„sura Ón care nu se dispune altfel,
potrivit art. 721 din acela∫i cod, este aplicabil ∫i Ón materia
dreptului penal.
Œn adev„r, Ón conformitate cu art. 246 alin. 1 din Codul
de procedur„ civil„, îreclamantul poate s„ renun˛e oric‚nd
la judecat„, fie verbal Ón ∫edin˛„, fie prin cerere scris„“.
Este de observat, de altfel, c„ la aceast„ reglementare,
cu valoare de principiu, se ∫i face trimitere Ón cazul cererii
de revizuire, prev„z‚ndu-se, prin art. 326 alin. 1 din Codul
de procedur„ civil„, c„ aceasta îse judec„ potrivit
dispozi˛iilor prev„zute pentru cererea de chemare Ón
judecat„“.
Ca urmare, instan˛a Ónvestit„ cu solu˛ionarea cererilor de
am‚nare ori Óntrerupere a execut„rii pedepsei Ónchisorii sau
deten˛iunii pe via˛„, a cererii de revizuire ∫i a contesta˛iei
la executare, Ón cazul retragerii acestora, trebuie s„ ia act
de retragerea lor.
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Œn consecin˛„, Ón temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„ ∫i al art. 4142 din
Codul de procedur„ penal„, urmeaz„ a se admite recursul Ón interesul legii ∫i a se stabili c„ instan˛a Ónvestit„ cu
solu˛ionarea cererilor de am‚nare ori de Óntrerupere a execut„rii pedepsei Ónchisorii sau deten˛iunii pe via˛„, a cererilor de
revizuire ∫i a contesta˛iilor la executare, Ón cazul retragerii acestora, va lua act de o atare manifestare de voin˛„.
PENTRU

ACESTE

MOTIVE

Œn numele legii
D E C I D:

Admit recursul Ón interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie.
Stabilesc c„ instan˛a Ónvestit„ cu solu˛ionarea cererilor de am‚nare ori Óntrerupere a execut„rii pedepsei Ónchisorii
sau deten˛iunii pe via˛„, de revizuire ∫i contesta˛ie la executare, Ón cazul retragerii acestora, urmeaz„ s„ ia act de
aceast„ manifestare de voin˛„.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„, azi, 6 noiembrie 2006.
PRE™EDINTELE ŒNALTEI CURﬁI DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE,

ce

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
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Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei
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Dosar nr. 25/2006
Sub pre∫edin˛ia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, pre∫edintele Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, constituit„ Ón Sec˛ii Unite, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 25 lit. a) din
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, republicat„, s-a Óntrunit pentru a examina recursul Ón interesul legii,
declarat de procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, cu privire la aplicarea
sanc˛iunilor cu caracter administrativ faptelor concurente Ón cazul c‚nd sunt incidente dispozi˛iile art. 181 din Codul penal.
Sec˛iile Unite au fost constituite cu respectarea dispozi˛iilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezen˛i 100 de
judec„tori din totalul de 119 afla˛i Ón func˛ie.
Procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a fost reprezentat de procurorul
Nicoleta Eucarie.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a sus˛inut
recursul Ón interesul legii, cer‚nd s„ fie admis Ón sensul de a se stabili c„, Ón cazul s„v‚r∫irii de c„tre aceea∫i persoan„
a unor fapte concurente care, potrivit art. 181 din Codul penal, nu constituie infrac˛iuni, se va aplica de instan˛„ o singur„
sanc˛iune cu caracter administrativ dintre cele prev„zute de art. 91 din acela∫i Cod.
SECﬁIILE

deliber‚nd asupra recursului Ón interesul legii, constat„
urm„toarele:
Œn practica instan˛elor judec„tore∫ti, s-a constatat c„ nu
exist„ un punct de vedere unitar cu privire la modul de
aplicare a sanc˛iunilor cu caracter administrativ faptelor
concurente pentru care sunt incidente dispozi˛iilor art. 181
din Codul penal.
Astfel, unele instan˛e s-au pronun˛at Ón sensul c„ Ón
cazul Ón care se constat„ c„ faptele aflate Ón concurs nu
prezint„ gradul de pericol social al unei infrac˛iuni, se
aplic„ pentru fiecare fapt„ Ón parte c‚te o sanc˛iune
administrativ„, oper‚nd regula cumulului aritmetic, ca ∫i Ón
cazul contraven˛iilor.
Alte instan˛e, dimpotriv„, au considerat c„ Óntr-un astfel
de caz trebuie s„ se aplice o singur„ sanc˛iune, cu
caracter administrativ, conform dispozi˛iilor art. 91 din Codul
penal.
Aceste din urm„ instan˛e au interpretat ∫i aplicat corect
dispozi˛iile legii.

U N I T E,

Potrivit art. 181 din Codul penal, introdus prin Legea
nr. 6/1973, înu constituie infrac˛iune fapta prev„zut„ de
legea penal„, dac„ prin atingerea minim„ adus„ uneia
dintre valorile ap„rate de lege ∫i prin con˛inutul ei concret,
fiind lipsit„ Ón mod v„dit de importan˛„, nu prezint„ gradul
de pericol social al unei infrac˛iuni“.
Din aceast„ dispozi˛ie a legii rezult„ c„ s-a urm„rit
excluderea din sfera de ac˛iune a legii penale a faptelor
incriminate formal, ca urmare a Óndeplinirii tr„s„turilor
esen˛iale ale infrac˛iunii, dar care Ón concret, datorit„
gradului lor de pericol social cu totul redus, nu pot constitui
infrac˛iuni.
Pentru aceast„ categorie de fapte, care nu prezint„
gradul de pericol social al unei infrac˛iuni, Ón cazul c„rora
legea impune instan˛elor de judecat„ s„ pronun˛e o solu˛ie
de achitare, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 11 pct. 2
lit. a) raportat la art. 10 alin. 1 lit. b 1 ) din Codul de
procedur„ penal„, o atare solu˛ie nu are acela∫i caracter
nelimitat, ca Ón cazul celorlalte temeiuri de achitare, Ónscrise
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cadrul procesului penal, impune rezolvarea Ón continuare,
complet„, a cauzei ce prive∫te o astfel de fapt„ potrivit
reglement„rilor specifice tratamentului penal.
Ca urmare, Ón cazul existen˛ei concursului de fapte
prev„zute de legea penal„ care nu prezint„ gradul de
pericol social al unei infrac˛iuni, nu pot fi aplicate regulile
cumulului aritmetic specific sanc˛iunilor contraven˛ionale,
potrivit prevederilor art. 10 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2001, cu modific„rile ulterioare, ci numai regulile
referitoare la cumulul juridic reglementat, Ón cazul
amenzilor, Ón art. 34 alin. 1 lit. c) din Codul penal.
O asemenea solu˛ie se impune ∫i pentru c„, Óntre
sanc˛iunile cu caracter administrativ prev„zute de art. 91
din Codul penal, ce se pot aplica Ón conformitate cu art. 181
alin. 3 din Codul penal, sunt ∫i îmustrarea“, precum ∫i
îmustrarea cu avertisment“, Ón cazul c„rora evident nu ar
putea func˛iona sistemul cumulului aritmetic reglementat Ón
art. 10 din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, cu modific„rile ulterioare.
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Ón art. 10 alin. 1 lit. a), b), c), d) ∫i e) din Codul de
procedur„ penal„.
Œn adev„r, prin art. 18 1 alin. 3 din Codul penal se
prevede c„, Ón cazul unor asemenea fapte, îinstan˛a aplic„
una din sanc˛iunile cu caracter administrativ prev„zute de
art. 91“.
O atare reglementare nu este Óns„ de natur„ a schimba
caracterul penal al faptei, astfel cum acesta rezult„ din
prevederea de incriminare formal„ Óntr-o dispozi˛ie a legii
penale, Ónc‚t sanc˛iunea ce se aplic„ Óntr-un asemenea
caz nu poate fi considerat„ c„ ar avea natur„
contraven˛ional„, pentru a fi aplicate regulile cumulului
aritmetic prev„zut Ón art. 10 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul contraven˛iilor, cu modific„rile
ulterioare.
De aceea, natura juridic„ a faptei care nu prezint„
gradul de pericol social al unei infrac˛iuni, Ón cazul c„reia
procurorul dispune scoaterea de sub urm„rire, iar instan˛a
pronun˛„ achitarea, solu˛ii care nu pot fi adoptate dec‚t Ón
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Œn consecin˛„, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„ ∫i al
art. 4142 din Codul de procedur„ penal„, urmeaz„ a se admite recursul Ón interesul legii ∫i a se stabili c„, Ón cazul
s„v‚r∫irii de c„tre aceea∫i persoan„ a dou„ sau mai multe fapte concurente care, Ón accep˛iunea textului art. 181 din
Codul penal, nu prezint„ gradul de pericol social al unor infrac˛iuni, se va aplica o singur„ sanc˛iune, cu caracter
administrativ, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 91 din Codul penal.
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Admit recursul Ón interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie.
Œn aplicarea dispozi˛iilor art. 181 din Codul penal, stabilesc:
Œn cazul s„v‚r∫irii de c„tre aceea∫i persoan„ a unor fapte concurente care, Ón accep˛iunea textului de lege
men˛ionat, nu prezint„ gradul de pericol social al unor infrac˛iuni, se va aplica o singur„ sanc˛iune cu caracter
administrativ, conform dispozi˛iilor art. 91 din Codul penal.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„, azi, 6 noiembrie 2006.

at

PRE™EDINTELE ŒNALTEI CURﬁI DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE,

tin

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

D
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Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei

ŒNALTA CURTE DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE
— SECﬁIILE UNITE —

DECIZIA Nr. XXXVI
din 11 decembrie 2006
Dosar nr. 41/2006
Sub pre∫edin˛ia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, pre∫edintele Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, constituit„ Ón Sec˛ii Unite Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, republicat„, s-a Óntrunit pentru a examina recursul Ón interesul legii, declarat de
procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, cu privire la posibilitatea legal„ de a fi
supuse c„ii de atac a recursului Óncheierile instan˛elor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a
Cur˛ii Constitu˛ionale cu solu˛ionarea excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate.
Sec˛iile Unite au fost constituite cu respectarea dispozi˛iilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezen˛i 102
judec„tori din totalul de 118 afla˛i Ón func˛ie.
Procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a fost reprezentat de procurorul
Nicoleta Eucarie.
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Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a sus˛inut
recursul Ón interesul legii, pun‚nd concluzii pentru admiterea acestuia, Ón sensul de a se stabili c„ Óncheierile instan˛elor
de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale cu solu˛ionarea excep˛iilor de
neconstitu˛ionalitate sunt supuse controlului judiciar pe calea resursului.
SECﬁIILE
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art. 3851 din Codul de procedur„ penal„, ci doar elimin„
posibilitatea atac„rii Óncheierii ∫i cu apel.
Potrivit acestui punct de vedere, deci, Óncheierea de
respingere a cererii de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale, cu
solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate invocate, ar
putea fi atacat„ cu recurs exclusiv Ón cazul c‚nd Óncheierea
este pronun˛at„ Ón cursul judec„rii Ón fond a cauzei sau Ón
calea de atac a apelului.
Alte instan˛e, dimpotriv„, s-au pronun˛at Ón sensul c„
sunt supuse recursului ∫i Óncheierile instan˛elor de recurs
de respingere, ca inadmisibile, a cererilor prin care sunt
formulate excep˛ii de neconstitu˛ionalitate.
Œn argumentarea acestui punct de vedere au fost
invocate dispozi˛iile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992,
republicat„, relev‚ndu-se c„ prin prevederea c„ Óncheierea
de respingere a cererii de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale
îpoate fi atacat„ numai cu recurs la instan˛a imediat
superioar„“ a fost determinat„ nu numai instan˛a c„reia Ói
revine competen˛a de a solu˛iona recursul, ci ∫i
susceptibilitatea oric„rei asemenea Óncheieri de a fi supus„
unei atari c„i de atac.
S-a apreciat c„, din moment ce prin art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, republicat„, este reglementat„
examinarea de c„tre Curtea Constitu˛ional„ a excep˛iilor
îprivind 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“, Ónseamn„ c„
invocarea unor atari excep˛ii poate avea loc Ón orice etap„
a procesului.
Ca urmare, s-a considerat c„ limitarea exercit„rii c„ii de
atac a recursului numai la situa˛iile c‚nd Óncheierile de
respingere privesc cereri de sesizare a Cur˛ii
Constitu˛ionale formulate Ón prim„ instan˛„ sau Ón apel ar
contraveni voin˛ei legiuitorului, care a atribuit caracter de
ordine public„ examin„rii de c„tre Curtea Constitu˛ional„ a
excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate ridicate Ón fa˛a oric„rei
instan˛e judec„tore∫ti sau de arbitraj comercial.
Aceste din urm„ instan˛e au interpretat ∫i aplicat corect
dispozi˛iile legii.
Astfel, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicat„, îCurtea Constitu˛ional„ decide 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, iar potrivit alin. (6) al aceluia∫i articol, «Dac„
excep˛ia este inadmisibil„, fiind contrar„ prevederilor
alin. (1), (2) sau (3), instan˛a respinge printr-o Óncheiere
motivat„ cererea de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale».
Œncheierea poate fi atacat„ numai cu recurs la instan˛a
imediat superioar„, Ón termen de 48 de ore de la
pronun˛are. Recursul se judec„ Ón termen de 3 zile“.
Prin aceste dispozi˛ii legale se atribuie instan˛ei, Ón fa˛a
c„reia a fost ridicat„ o excep˛ie de neconstitu˛ionalitate, o
competen˛„ special„, limitat„ la verificarea Óndeplinirii
condi˛iilor de admisibilitate stabilite Ón alin. (1), (2) ∫i (3) ale
art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„, respectiv dac„
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deliber‚nd asupra recursului Ón interesul legii, constat„
urm„toarele:
Œn practica instan˛elor judec„tore∫ti s-a constatat c„ nu
exist„ un punct de vedere unitar cu privire la admisibilitatea
c„ii de atac a recursului, exercitat„ Ómpotriva Óncheierilor
prin care s-au respins, ca inadmisibile, cererile de sesizare
a Cur˛ii Constitu˛ionale cu excep˛ii de neconstitu˛ionalitate
invocate Ón fa˛a instan˛ei de recurs.
Astfel, unele instan˛e au considerat c„ recursul Ómpotriva
Óncheierii prin care s-a respins cererea de sesizare a Cur˛ii
Constitu˛ionale este inadmisibil atunci c‚nd excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este ridicat„ Ón faza procesual„ a
recursului.
Œn sprijinul acestei opinii s-a sus˛inut c„, Ón materie
civil„, dispozi˛iile art. 255 alin. 2 din Codul de procedur„
civil„ exclud caracterul autonom al Óncheierii prin care
instan˛a de recurs respinge cererea de sesizare a Cur˛ii
Constitu˛ionale, astfel c„ ∫i o asemenea Óncheiere este
supus„ regimului general reglementat Ón cuprinsul acestui
cod.
Ca urmare, s-a apreciat c„ ∫i Óntr-un atare caz este
aplicabil„ regula general„ instituit„ prin art. 299 alin. 1 teza
a II-a, cu referire la art. 282 alin. 2 din Codul de
procedur„ civil„, potrivit c„reia Óncheierile premerg„toare pot
fi atacate numai odat„ cu fondul, excep˛ia de la aceast„
regul„ privind numai Óncheierile prin care se suspend„
cursul judec„˛ii, prevedere care, Óns„, fiind de strict„
interpretare, nu s-ar aplica dec‚t Óntr-o asemenea situa˛ie.
Corelativ, Ón materie penal„ s-a Ónvederat c„, din
moment ce prin art. 3851 alin. 2 din Codul de procedur„
penal„ se prevede c„ îÓncheierile pot fi atacate cu recurs
numai odat„ cu sentin˛a sau decizia recurat„, cu excep˛ia
cazurilor c‚nd, potrivit legii, pot fi atacate separat cu
recurs“, iar Ón primul alineat al aceluia∫i articol nu sunt
men˛ionate ∫i Óncheierile Óntre hot„r‚rile supuse recursului,
se impune ca ∫i Óncheierea instan˛ei de recurs, de
respingere a cererii de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale, s„
nu fie susceptibil„ de a mai fi atacat„ cu recurs, tot a∫a
cum, Ón raport cu dispozi˛iile art. 417 din Codul de
procedur„ penal„, cu referire la reglement„rile date Ón
cuprinsul cap. III din titlul II al aceluia∫i cod, deciziile
pronun˛ate Ón recurs nu sunt supuse niciunei alte c„i
ordinare de atac, ele fiind definitive ∫i executorii.
A∫adar, Ón aceast„ opinie s-a considerat c„ principiul
unicit„˛ii c„ii de atac, specific sistemului rom‚n de
jurisdic˛ie, Ón care dreptul la calea de atac se stinge prin
exercitare, exclude posibilitatea legal„ a declar„rii mai
multor recursuri Ómpotriva hot„r‚rilor pronun˛ate Ón acela∫i
stadiu procesual.
Ca atare, potrivit opiniei men˛ionate, Óncheierea prin care
s-a respins cererea de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale
este supus„ regulii generale privind c„ile de atac, Ón
condi˛iile stabilite, dup„ caz, de legea procesual„ civil„ sau
de cea procesual„ penal„, astfel c„ prevederea expres„ de
la art. 29 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 47/1992,
republicat„, potrivit c„reia o asemenea Óncheiere poate fi
atacat„ numai cu recurs la instan˛a imediat superioar„, nu
vizeaz„ instituirea unei excep˛ii de la dispozi˛iile art. 299
din Codul de procedur„ civil„ ∫i, respectiv, de la cele ale
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Œn cadrul procedurii reglementate de art. 29 din Legea
nr. 47/1992, republicat„, se atribuie instan˛ei imediat
superioare celei care a respins cererea de sesizare a Cur˛ii
Constitu˛ionale o competen˛„ special„, limitat„ exclusiv la
examinarea legalit„˛ii ∫i temeiniciei Óncheierii pronun˛ate
conform art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicat„.
Œn condi˛iile Ón care, Ón raport de dispozi˛iile art. 146
lit. d) din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i de cele ale art. 29 din
Legea nr. 47/1992, republicat„, o persoan„ nu poate
sesiza direct Curtea Constitu˛ional„ cu o excep˛ie de
neconstitu˛ionalitate, ci doar prin intermediul instan˛ei Ón
fa˛a c„reia a fost ridicat„, este evident c„ ra˛iunea
prevederilor art. 29 alin. (6), referitoare la recurs, a fost
aceea de a supune controlului judiciar Óncheierile prin care
s-a respins cererea de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale,
indiferent de faza procesual„ Ón care au fost pronun˛ate,
ca o garan˛ie Ón plus a liberului acces la justi˛ie.
Evident, Ón raport de reglement„rile legale specifice
organiz„rii judiciare existente, nu pot fi supuse controlului
judiciar Óncheierile prin care s-a respins cererea de
sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale, pronun˛ate de ultima
instan˛„ Ón ierarhia instan˛elor, cum ar fi, Ón materie penal„,
Completul de 9 judec„tori al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie ∫i, Ón celelalte materii, sec˛iile acestei instan˛e.

rs
o

legea sau ordonan˛a a c„rei neconstitu˛ionalitate se cere a
fi constatat„ este Ón vigoare, dac„ aceasta are leg„tur„ cu
solu˛ionarea cauzei ∫i dac„ nu s-a constatat anterior
neconstitu˛ionalitatea sa.
Dispozi˛iile legale men˛ionate au caracter special ∫i
derog„ Ón mod evident de la regulile generale instituite de
Codul de procedur„ civil„ ∫i de Codul de procedur„ penal„
cu privire la competen˛a material„ de solu˛ionare a
recursului.
Astfel, este de re˛inut c„, pe de o parte, nu fac nicio
distinc˛ie Ón raport de faza procesual„ Ón care se afl„
litigiul sau de natura acestuia, iar pe de alt„ parte
precizeaz„ c„ este competent„ s„ solu˛ioneze recursul
instan˛a imediat superioar„, precizare care nu ar fi fost
necesar„ dac„ legiuitorul ar fi avut Ón vedere dispozi˛iile de
procedur„ cu caracter general.
At‚t timp c‚t, potrivit dispozi˛iilor art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, republicat„, o excep˛ie de
neconstitu˛ionalitate poate fi ridicat„ inclusiv Ón faza
recursului, Ón lipsa unei dispozi˛ii exprese contrare, se
impune a se considera c„ Óncheierile pronun˛ate Ón aceast„
faz„ procesual„, conform alin. (6) al aceluia∫i articol, pot fi
atacate cu recurs la instan˛a imediat superioar„, indiferent
dac„ aceasta are sau nu, potrivit regulilor generale,
competen˛„ Ón solu˛ionarea fondului litigiului.
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Œn consecin˛„, Ón temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, cu referire la art. 329
din Codul de procedur„ civil„ ∫i la art. 4142 din Codul de procedur„ penal„, urmeaz„ a se admite recursul Ón interesul
legii ∫i a se stabili c„ Óncheierile instan˛elor de recurs prin care au fost respinse, ca inadmisibile, cererile de sesizare a
Cur˛ii Constitu˛ionale, cu solu˛ionarea de excep˛ii de neconstitu˛ionalitate, sunt supuse controlului judiciar pe calea recursului.
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Admit recursul Ón interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie.
Œn aplicarea dispozi˛iilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, republicat„, stabilesc:
Œncheierile instan˛elor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale, cu
solu˛ionarea unei excep˛ii de neconstitu˛ionalitate, sunt supuse c„ii de atac a recursului.
Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedur„ civil„ ∫i art. 4142 alin. 3 din Codul de procedur„
penal„.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„, azi, 11 decembrie 2006.
PRE™EDINTELE ŒNALTEI CURﬁI DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei
ŒNALTA CURTE DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE
— SECﬁIILE UNITE —

DECIZIA nr. XXXVII
din 11 decembrie 2006
Dosar nr. 43/2006
Sub pre∫edin˛ia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, pre∫edintele Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, constituit„ Ón Sec˛ii Unite Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, republicat„, s-a Óntrunit pentru a examina recursul Ón interesul legii, declarat de
procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, cu privire la compunerea completului de
judecat„ Ónvestit s„ solu˛ioneze, Ón prim„ instan˛„, cererile de arestare provizorie Ón vederea extr„d„rii ∫i de prelungire a
acestei m„suri.
Sec˛iile Unite au fost constituite cu respectarea dispozi˛iilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezen˛i
102 judec„tori din totalul de 118 afla˛i Ón func˛ie.
Procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a fost reprezentat de procurorul
Nicoleta Eucarie.
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Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a sus˛inut
recursul Ón interesul legii, cer‚nd s„ fie admis Ón sensul de a se stabili c„ at‚t cererea de arestare provizorie Ón vederea
extr„d„rii, c‚t ∫i cererea de prelungire a acestei m„suri se judec„ Ón complet format dintr-un singur judec„tor.
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Or, din moment ce prin legea organic„ men˛ionat„ este
reglementat„ compunerea completelor de judecat„, iar prin
art. XIII din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 s-a precizat c„,
la data intr„rii Ón vigoare a acelei legi, îorice dispozi˛ie
contrar„ se abrog„“, este de net„g„duit c„ Óncep‚nd de la
data de 25 iulie 2005, c‚nd a intrat Ón vigoare aceast„
lege de modificare, dispozi˛iile referitoare la compunerea
completului de judecat„ cuprinse Ón art. 44 alin. (2) din
Legea nr. 302/2004 erau abrogate.
Rezult„ deci c„ Ón prezent, cu excep˛ia cauzelor privind
conflictele de munc„ ∫i asigur„ri sociale, toate celelalte
cauze date Ón competen˛a de prim„ instan˛„ a judec„toriei,
tribunalului ∫i cur˛ii de apel se judec„ Ón complet format
dintr-un judec„tor.
Mai mult, dispozi˛iile art. 44 alin. (2) din Legea
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón
materie penal„ nu au fost modificate prin dispozi˛iile Legii
nr. 224/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 302/2004, a∫a Ónc‚t r„m‚ne Ón vigoare modificarea
survenit„ pe calea tehnicii juridice a abrog„rii exprese
indirecte, adoptat„ de legiuitor prin Legea nr. 247/2005.
Ca urmare, fa˛„ de aceast„ compunere a completului,
care nu poate fi format, potrivit prevederii men˛ionate, dec‚t
dintr-un singur judec„tor ∫i Ón cazul solu˛ion„rii cererii de
extr„dare, este evident c„ dispozi˛ia de la art. 45 alin. (3)
din Legea nr. 302/2004, conform c„reia îarestarea
provizorie Ón vederea extr„d„rii se dispune ∫i este
prelungit„ de acela∫i complet Ónvestit cu solu˛ionarea cererii
de extr„dare“, nu poate fi interpretat„ dec‚t Ón sensul
precizat Ón art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004.
A∫a fiind, Ón raport cu aceast„ dispozi˛ie imperativ„ a
legii, care este aplicabil„ Ón toate cauzele date Ón
competen˛a de prim„ instan˛„ a judec„toriei, tribunalului ∫i
cur˛ii de apel, se impune s„ se considere c„ arestarea
provizorie Ón vederea extr„d„rii se dispune ∫i este
prelungit„ Ón complet format dintr-un singur judec„tor.
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deliber‚nd asupra recursului Ón interesul legii, constat„
urm„toarele:
Instan˛ele judec„tore∫ti nu au un punct de vedere unitar
cu privire la compunerea completului de judecat„ care
solu˛ioneaz„, Ón prim„ instan˛„, cererile de arestare
provizorie ∫i de prelungire a acesteia Ón cadrul procedurii
extr„d„rii.
Astfel, unele instan˛e au considerat c„ pentru judecarea
Ón prim„ instan˛„ a cererilor de arestare provizorie ∫i,
respectiv, a celor de prelungire a acestei m„suri, Ón cadrul
procedurii extr„d„rii, prev„zut„ Ón Legea nr. 302/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se constituie Ón cadrul
cur˛ilor de apel completele compuse din 2 judec„tori.
Alte instan˛e, dimpotriv„, s-au pronun˛at Ón sensul c„
asemenea cereri se judec„, Ón prim„ instan˛„, de c„tre
cur˛ile de apel Ón complet format dintr-un singur judec„tor.
Aceste din urm„ instan˛e au interpretat ∫i aplicat corect
dispozi˛iile legii.
Potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind
cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„,
îcererea de extr„dare se solu˛ioneaz„ de sec˛ia penal„ a
cur˛ii de apel competente, Ón complet format din doi
judec„tori“.
Prin art. 45 alin. (3) din aceea∫i lege, astfel cum a fost
modificat prin Legea nr. 224/2006, se mai prevede c„
îarestarea provizorie Ón vederea extr„d„rii se dispune ∫i
este prelungit„ de acela∫i complet Ónvestit cu solu˛ionarea
cererii de extr„dare, printr-o Óncheiere dat„ Ón camera de
consiliu“.
Pe de alt„ parte Óns„, este de observat c„, Ón
conformitate cu art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciar„, astfel cum a fost modificat„
prin Legea nr. 247/2005, intrat„ Ón vigoare la data de
25 iulie 2005, îcauzele date, potrivit legii, Ón competen˛a de
prim„ instan˛„ a judec„toriei, tribunalului ∫i cur˛ii de apel se
judec„ Ón complet format dintr-un judec„tor, cu excep˛ia
cauzelor privind conflictele de munc„ ∫i de asigur„ri
sociale“.

U N I T E,

D

Œn consecin˛„, Ón temeiul art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„ ∫i al art. 4142 din Codul
de procedur„ penal„, urmeaz„ a se admite recursul Ón interesul legii ∫i a se stabili c„ at‚t cererea de arestare provizorie,
Ón vederea extr„d„rii, c‚t ∫i cererea de prelungire a acestei m„suri se judec„ Ón complet format dintr-un singur judec„tor.
PENTRU

ACESTE

MOTIVE

Œn numele legii
D E C I D:

Admit recursul Ón interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie.
Œn aplicarea dispozi˛iilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 224/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„, cu referire la art. 44 alin. (2) din Legea
nr. 302/2004 ∫i a art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, republicat„, a∫a cum a fost
modificat„ prin Legea nr. 247/2005, stabilesc:
Cererea de arestare provizorie, Ón vederea extr„d„rii, precum ∫i cererea de prelungire a acestei m„suri se judec„
Ón complet format dintr-un singur judec„tor.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedur„ penal„.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„, azi, 11 decembrie 2006.
PRE™EDINTELE ŒNALTEI CURﬁI DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei
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La Legea nr. 144/2007 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale de Integritate,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, se face urm„toarea rectificare
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— la art. 60 alin. (2), Ón loc de: î(2) Dispozi˛iile privind incompatibilit„˛ile prev„zute la art. 80—110 din
cap. III, titlul IV, cartea I, cele prev„zute la art. 80—110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum ∫i cele prev„zute la
art. 115—117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003 ......“ se va citi: î(2) Dispozi˛iile privind
incompatibilit„˛ile prev„zute la art. 80—110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum ∫i cele prev„zute la art. 115—117
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