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HOT√R¬RI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componen˛ei numerice
∫i nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Œn temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
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3. La anexa nr. XI — Componen˛a Comisiei pentru
cultur„, art„ ∫i mijloace de informare Ón mas„ — domnul
senator Copos Gheorghe — Grupul parlamentar al
Partidului Conservator — se include Ón componen˛a
comisiei, Ón locul domnului senator Gheorghe Constantin —
Grupul parlamentar al Partidului Democrat.
4. La anexa nr. XII — Componen˛a Comisiei pentru
administra˛ie public„, organizarea teritoriului ∫i protec˛ia
mediului — doamna senator Ciornei Silvia — Grupul
parlamentar al Partidului Conservator — se include Ón
componen˛a comisiei, Ón locul domnului senator Stoica Ilie —
Grupul parlamentar al Partidului Conservator.
5. La anexa nr. XV — Componen˛a Comisei pentru
egalitatea de ∫anse — domnul senator Gheorghe
Constantin — Grupul parlamentar al Partidului Democrat —
se include Ón componen˛a comisiei, Ón locul doamnei
senator Ciornei Silvia — Grupul parlamentar al Partidului
Conservator.
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Articol unic. — Hot„r‚rea Senatului nr. 64/2004 privind
aprobarea componen˛ei numerice ∫i nominale a comisiilor
permanente ale Senatului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La anexa nr. III — Componen˛a Comisiei pentru
privatizare ∫i administrarea activelor statului — domnul
senator Stoica Ilie — Grupul parlamentar al Partidului
Conservator — se include Ón componen˛a comisiei, Ón locul
domnului senator Copos Gheorghe — Grupul parlamentar
al Partidului Conservator.
2. La anexa nr. VII — Componen˛a Comisiei pentru
ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„ — doamna
senator St„noiu Rodica-Mihaela — Grupul parlamentar al
Partidului Conservator — se include Ón componen˛a
comisiei, Ón locul domnului senator Stoica Ilie — Grupul
parlamentar al Partidului Conservator.
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Bucure∫ti, 4 iunie 2007.
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 4 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Senatului nr. 42/2006 pentru Ónfiin˛area Comisiei de anchet„
av‚nd drept scop investigarea condi˛iilor de legalitate privind privatizarea
Societ„˛ii Na˛ionale a Petrolului îPetrom“ — S.A.
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 64 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 78 din
Regulamentul Senatului,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Senatului nr. 42/2006 pentru
Ónfiin˛area Comisiei de anchet„ av‚nd drept scop
investigarea condi˛iilor de legalitate privind privatizarea
Societ„˛ii Na˛ionale a Petrolului îPetrom“ — S.A., publicat„

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.003 din
15 decembrie 2006, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 4 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Raportul comisiei de anchet„ prev„zut la
art. 1 va fi prezentat p‚n„ la data de 25 octombrie 2007.“
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2. La anex„, domnul senator Cuta∫ George Sabin —
Grupul parlamentar al Partidului Conservator — se include Ón
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componen˛a comisiei, Ón locul domnului senator Gheorghe
Constantin — Grupul parlamentar al Partidului Democrat.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 6 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 21.
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL
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ce

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componen˛ei numerice
∫i nominale a comisiilor permanente ale Senatului

el

or

Œn temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,
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— la anexa nr. XI îComponen˛a Comisiei pentru cultur„,
art„ ∫i mijloace de informare Ón mas„“, domnul senator
Gheorghe Constantin — Grupul parlamentar al Partidului
Democrat — se include Ón componen˛a comisiei, Ón locul
domnului senator Cucuian Cristian — Grupul parlamentar al
Partidului Democrat.
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Articol unic. — Hot„r‚rea Senatului nr. 64/2004 privind
aprobarea componen˛ei numerice ∫i nominale a comisiilor
permanente ale Senatului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
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Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 6 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
NICOLAE V√C√ROIU
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Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 22.

HOT√R¬RI

ALE

CAMEREI

DEPUTAﬁILOR

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004
pentru aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 42 ∫i al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor
nr. 42/2004 pentru aprobarea componen˛ei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.258 din
27 decembrie 2004, cu modific„rile ulterioare, se modific„
dup„ cum urmeaz„:

— domnul deputat Cosmin Gabriel Popp, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Democrat, trece de la
Comisia pentru ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„ la Comisia juridic„, de disciplin„ ∫i imunit„˛i, Ón
calitate de membru;
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— domnul deputat Cezar Florin Preda, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Democrat, trece de la

Comisia pentru politic„ extern„ la Comisia pentru ap„rare,
ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„, Ón calitate de membru.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 7 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™
Bucure∫ti, 7 iunie 2007.
Nr. 25.
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√
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Excep˛ia a fost ridicat„ de Dumitru Vescu Ón calitate de
parte v„t„mat„ Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect recursul
Ómpotriva unei sentin˛e penale prin care s-a dispus
achitarea inculpatului, Óntemeiat, printre altele, ∫i pe art. I
pct. 56 din Legea nr. 278/2006.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ textul de lege criticat este contrar
dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 1 alin. (3) referitoare la
garantarea demnit„˛ii omului ca valoare suprem„.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„ ∫i-a exprimat
opinia Ón sensul c„ excep˛ia este neÓntemeiat„.
Potrivit dispozi˛iilor 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 consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este inadmisibil„ ca urmare a admiterii acesteia prin
Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este inadmisibil„, deoarece prevederile de lege
criticate au fost declarate neconstitu˛ionale prin Decizia
nr. 62 din 18 ianuarie 2007.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Iuliana Nedelcu
Cristina C„t„lina Turcu
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006
pentru modificarea ∫i completarea Codului penal,
precum ∫i pentru modificarea ∫i completarea altor legi
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru
modificarea ∫i completarea Codului penal, precum ∫i pentru
modificarea ∫i completarea altor legi, excep˛ie ridicat„ de
Dumitru Vescu Ón Dosarul nr. 13.915/4/2006 al Tribunalului
Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent informeaz„ completul de judecat„ c„
autorul excep˛iei a depus la dosar o cerere Ón care se
arat„ c„ a luat act de Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 62
din 18 ianuarie 2007 ∫i solicit„ judecarea Ón lips„.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ca devenit„
inadmisibil„, Óntruc‚t prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie
2007 Curtea Constitu˛ional„ a admis o excep˛ie cu acela∫i
obiect.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 15 decembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 13.915/4/2006, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia I
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. I pct. 56 din Legea
nr. 278/2006 pentru modificarea ∫i completarea Codului
penal, precum ∫i pentru modificarea ∫i completarea altor
legi.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, 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. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru
modificarea ∫i completarea Codului penal, precum ∫i pentru
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modificarea ∫i completarea altor legi, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006,
av‚nd urm„torul con˛inut:
— Art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006: îCodul penal al
Rom‚niei, republicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
[…]
56. Articolele 205, 206, 207 ∫i 2361 se abrog„.“
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorul excep˛iei ca
fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile art. 1
alin. (3) din Constitu˛ie referitoare la garantarea demnit„˛ii
omului ca valoare suprem„.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea re˛ine c„ prin Decizia
nr. 62 din 18 ianuarie 2007, publicat„ Ón Monitorul Oficial

5

al Rom‚niei, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007, a
constatat c„ partea referitoare la abrogarea dispozi˛iilor
art. 205, 206 ∫i 207 din Codul penal este neconstitu˛ional„.
Œn consecin˛„, av‚nd Ón vedere prevederile art. 29
alin. (3) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, potrivit c„rora excep˛ia
este inadmisibil„ atunci c‚nd printr-o decizie anterioar„ s-a
constatat neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor ce fac obiectul
excep˛iei, precum ∫i Ómprejurarea c„ Decizia Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007 a fost
pronun˛at„ la o dat„ ulterioar„ Óncheierii de sesizare din
15 decembrie 2006, prezenta excep˛ie urmeaz„ a fi
respins„ ca devenit„ inadmisibil„.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CONSTITUﬁIONAL√
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CURTEA
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Respinge, ca devenit„ inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. I pct. 56 din Legea
nr. 278/2006 pentru modificarea ∫i completarea Codului penal, precum ∫i pentru modificarea ∫i completarea altor legi,
excep˛ie ridicat„ de Dumitru Vescu Ón Dosarul nr. 13.915/4/2006 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 3 mai 2007.
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PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu
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prof. univ. dr. IOAN VIDA

D E C I Z I A Nr. 464
din 17 mai 2007
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D

es

tin

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 8 lit. k) ∫i art. 14 alin. (1)
din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor,
precum ∫i pentru instituirea unor m„suri de prevenire ∫i combatere a finan˛„rii actelor de terorism
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. 8 lit. k) ∫i ale art. 14 alin. (1)
din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea
sp„l„rii banilor, precum ∫i pentru instituirea unor m„suri de
prevenire ∫i combatere a finan˛„rii actelor de terorism,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îDowntown
International“ — S.R.L. Ón Dosarul nr. 12.282/302/2006 al
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca

neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textele de lege criticate nu Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale invocate de autoarea excep˛iei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 21 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 12.282/302/2006, Judec„toria Sectorului 5
Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 8 lit. k) ∫i ale art. 14
alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea ∫i
sanc˛ionarea sp„l„rii banilor, precum ∫i pentru instituirea
unor m„suri de prevenire ∫i combatere a finan˛„rii actelor
de terorism, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îDowntown International“ — S.R.L. Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ stabilirea de c„tre legiuitor, prin
textul de lege criticat, a obliga˛iei persoanei juridice —
societate comercial„ de desemnare a unei persoane
special Ómputernicite pentru a aplica prevederile Legii
nr. 656/2002, îconfer„ statului rom‚n o pozi˛ie de control,
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finan˛„rii actelor de terorism, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Prevederile legale criticate au urm„torul cuprins:
— Art. 8 lit. k): îIntr„ sub inciden˛a prezentei legi: [...]
k) orice alt„ persoan„ fizic„ sau juridic„, pentru acte ∫i fapte
s„v‚r∫ite Ón afara sistemului financiar-bancar.“
— Art. 14 alin. (1): îPersoanele juridice prev„zute la art. 8
vor desemna una sau mai multe persoane care au
responsabilit„˛i Ón aplicarea prezentei legi, ale c„ror nume vor
fi comunicate Oficiului, Ómpreun„ cu natura ∫i cu limitele
responsabilit„˛ilor men˛ionate.“
Autoarea excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile criticate sunt
contrare prevederilor constitu˛ionale ale art. 1 alin. (3) ∫i (4)
privind statul rom‚n de drept ∫i principiul separa˛iei puterilor
Ón stat, respectiv ale art. 135 alin. (1) ∫i (2) referitoare la
economia Rom‚niei.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i urmeaz„
s„ fie respins„.
Curtea re˛ine c„, Ón vederea realiz„rii scopului Legii
nr. 656/2002, care const„ Ón prevenirea ∫i combaterea
sp„l„rii banilor, precum ∫i a finan˛„rii actelor de terorism,
legiuitorul a prev„zut Ón cuprinsul acesteia o serie de
obliga˛ii ce revin persoanelor care intr„ sub inciden˛a sa,
expres prev„zute la art. 8 din lege. Una dintre aceste
obliga˛ii este cea reglementat„ de art. 14 alin. (1) din
acela∫i act normativ ∫i const„ Ón desemnarea uneia sau
mai multor persoane care au responsabilit„˛i Ón aplicarea
Legii nr. 656/2002, ale c„ror nume vor fi comunicate
Oficiului Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere a Sp„l„rii
Banilor, Ómpreun„ cu natura ∫i cu limitele responsabilit„˛ilor
men˛ionate. Instituirea acestei obliga˛ii s-a realizat Ón scopul
protej„rii unui interes general, ∫i anume prevenirea ∫i
combaterea sp„l„rii banilor, ∫i nu aduce atingere cu nimic
prevederilor constitu˛ionale referitoare la statul rom‚n ca
stat de drept, principiului separa˛iei puterilor ∫i nici
principiilor economiei de pia˛„, nefiind de natur„ s„
conduc„ la o îcentralizare“ a economiei, astfel cum eronat
sus˛ine autorul excep˛iei Ón motivarea acesteia.
De altfel, Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at Ón
jurispruden˛a sa asupra constitu˛ionalit„˛ii art. 14 din Legea
nr. 656/2002, Ón acest sens fiind Decizia nr. 635 din
3 octombrie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 886 din 31 octombrie 2006. Chiar
dac„ Ón precedenta cauz„ criticile de neconstitu˛ionalitate
s-au realizat prin raportare la alte texte constitu˛ionale,
solu˛ia de respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
precum ∫i considerentele de principiu care au fundamentat-o
sunt valabile ∫i Ón prezenta cauz„.
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de direct„ supraveghere central„, Ón total„ contradic˛ie cu
sistemul economic de pia˛„“. Se arat„, totodat„, c„, îÓntr-un
stat democratic, Ónsu∫i administratorul societ„˛ii r„spunde
pentru Óndeplinirea obliga˛iilor de informare a Oficiului Ón
cazul Ón care desf„∫oar„ tranzac˛ii care Ó∫i g„sesc
reglementarea Ón Legea nr. 656/2002“, obliga˛ia de a
desemna o persoan„ Ón cadrul societ„˛ii comerciale care va
avea puteri de reprezentare fa˛„ de o autoritate a statului
fiind, Ón opinia autoarei excep˛iei, îat‚t abuziv„, c‚t ∫i
neconstitu˛ional„.“
Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti consider„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, ar„t‚nd
c„ stabilirea unei obliga˛ii Ón sarcina persoanelor juridice
prev„zute la art. 8 din Legea nr. 656/2002, de a desemna
una sau mai multe persoane cu responsabilit„˛i Ón aplicarea
acestei legi, nu constituie o Ónc„lcare a dispozi˛iilor
constitu˛ionale invocate, ci îsubscrie unui interes general
[...], respectiv prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor ∫i
instituirea unor m„suri de prevenire ∫i combatere a
finan˛„rii actelor de terorism“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textele de lege criticate nu
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale invocate.
Avocatul Poporului, referindu-se ∫i la jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie, consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, 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
art. 8 lit. k) ∫i art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor, precum ∫i
pentru instituirea unor m„suri de prevenire ∫i combatere a

Pentru motivele mai sus ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) 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. 8 lit. k) ∫i ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor, precum ∫i pentru instituirea unor m„suri de prevenire ∫i combatere a
finan˛„rii actelor de terorism, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îDowntown International“ — S.R.L. Ón Dosarul
nr. 12.282/302/2006 al Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 mai 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 466
din 17 mai 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991
privind siguran˛a na˛ional„ a Rom‚niei
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 16 alin. 3 din Legea
nr. 51/1991 privind siguran˛a na˛ional„ a Rom‚niei, excep˛ie
ridicat„ de Rodica-Smaranda Vulc„nescu Ón Dosarul
nr. 2.659/2004 (nr. unic 14.555/3/2004), al Tribunalului
Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„.
La apelul nominal r„spund, personal, autoarea excep˛iei,
precum ∫i partea Ionel Grigoroiu. Partea Irina-Alice
Holdevici este reprezentat„ prin avocat Mariana Negru.
Lipsesc celelalte p„r˛i. Cu privire la modul de Óndeplinire a
procedurii de citare Ón cauz„, magistratul-asistent refer„ c„
cita˛ia comunicat„ p„r˛ii Daniel Gr„dinaru la Judec„toria
Sectorului 4 Bucure∫ti unde, potrivit datelor din dosarul
instan˛ei de judecat„, precum ∫i cit„rii efectuate de
aceasta, figureaz„ ca judec„tor, a fost restituit„ cu
men˛iunea îjudec„torul Daniel Gr„dinaru nu mai este
angajatul Judec„toriei Sectorului 4“. Totodat„, se arat„ c„
la dosar nu a fost depus„ nicio peti˛ie referitoare la
schimbarea adresei unde poate fi citat„ partea Ón cauz„.
Av‚nd cuv‚ntul cu privire la acest incident procedural,
autoarea excep˛iei apreciaz„ c„ procedura de citare nu
este legal Óndeplinit„ ∫i c„ nu are cuno∫tin˛„ unde poate fi
citat„ partea. Arat„ c„ ar trebui Óntreprinse demersuri
pentru aflarea adresei acesteia, precum ∫i faptul c„ ar
putea s„ solicite informa˛ii de la Judec„toria Sectorului 4
cu privire la noul loc de munc„ al p„r˛ii. Totodat„, solicit„
un termen pentru preg„tirea ap„r„rii, fa˛„ de faptul c„
punctul de vedere al Guvernului a fost depus la dosar doar
cu dou„ zile Ón urm„.
Avocatul p„r˛ii Irina-Alice Holdevici las„ la aprecierea
Cur˛ii incidentul procedural relevat, precum ∫i cererea de
am‚nare a cauzei.
Partea Ionel Grigoroiu las„ la aprecierea Cur˛ii aspectele
Ón discu˛ie.
Reprezentantul Ministerului Public apreciaz„ c„
procedura de citare este legal Óndeplinit„, ar„t‚nd c„ este
obliga˛ia procedural„ a p„r˛ii s„ Ón∫tiin˛eze instan˛a cu
privire la orice schimbare a adresei unde poate fi citat„.
Referitor la cererea de am‚nare a cauzei, solicit„
respingerea acesteia, ar„t‚nd c„ formularea unei ap„r„ri
fa˛„ de punctul de vedere exprimat de Guvern, care nu
este determinant Ón cauz„, nu este un motiv temeinic de
am‚nare.
Curtea, deliber‚nd, apreciaz„ c„ procedura de citare
este legal Óndeplinit„. Totodat„, respinge cererea de
am‚nare a cauzei, apreciind c„ aceasta nu este temeinic
motivat„, Ón sensul art. 156 alin. 1 din Codul de procedur„
civil„.
Av‚nd cuv‚ntul pe fond, Rodica-Smaranda Vulc„nescu
solicit„ admiterea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate astfel

cum a fost formulat„. Referitor la punctele de vedere
exprimate Ón cauz„ de instan˛„, Avocatul Poporului ∫i
Guvern, se apreciaz„ c„ niciuna dintre autorit„˛ile
men˛ionate nu a analizat critica referitoare la Ónc„lcarea,
prin textul de lege ce face obiectul excep˛iei, a principiului
separa˛iei puterilor Ón stat, ceea ce, Ón opinia sa, determin„
nulitatea punctelor de vedere. Expune pe larg motivele de
neconstitu˛ionalitate invocate Ón fa˛a instan˛ei de fond ∫i
formuleaz„ o serie de critici referitoare la punctele de
vedere exprimate Ón cauz„ de acelea∫i autorit„˛i. Depune
concluzii scrise Ón acest sens, precum ∫i un set de acte.
Avocatul Mariana Negru solicit„ respingerea excep˛iei ca
neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textul de lege criticat este Ón
concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale invocate, precum
∫i faptul c„ acest text nu are leg„tur„ direct„ cu cauza.
Partea Ionel Grigoroiu solicit„ respingerea excep˛iei ca
neÓntemeiat„, ar„t‚nd, totodat„, c„ procesul Ón care a fost
invocat„ aceasta dureaz„ de o lung„ perioad„ de timp.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textul de lege criticat nu Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale invocate de autoarea excep˛iei.
Œn replic„, Rodica-Smaranda Vulc„nescu arat„ c„ nu
este vorba de o tergiversare a cauzei, durata procesului
fiind determinat„ de excep˛iile de tardivitate invocate Ón
cursul acestuia.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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tu

Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Marieta Safta

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 16 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.659/2004 (nr. unic 14.555/3/2004), Tribunalul
Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 privind
siguran˛a na˛ional„ a Rom‚niei, excep˛ie ridicat„ de
Rodica-Smaranda Vulc„nescu Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ neconstitu˛ionalitatea art. 16 alin. 3
din Legea nr. 51/1991 const„ Ón aceea c„, îÓn timp ce
Legea nr. 51/1991 prevede proceduri judiciare conform
dispozi˛iilor art. 13, Ón care sunt implica˛i procurori anume
desemna˛i de procurorul general al Rom‚niei, [...] modul de
ap„rare al cet„˛eanului care se consider„ lezat este redus
la o sesizare a Parlamentului [...]“, Ónc„lc‚ndu-se astfel
principiul separa˛iei puterilor Ón stat, egalitatea Ón drepturi,
universalitatea drepturilor ∫i a libert„˛ilor fundamentale ∫i
liberul acces la justi˛ie.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ consider„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, ar„t‚nd
c„ îtextul art. 16 alin. (3) din Legea nr. 51/1991 [...] nu
contravine dispozi˛iilor constitu˛ionale la care face referire
petenta“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, 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 art.
16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguran˛a na˛ional„
a Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 163 din 7 august 1991, av‚nd urm„torul
cuprins:
— Art. 16 alin. 3: îCet„˛eanul care se consider„ lezat Ón
drepturile sau libert„˛ile sale prin folosirea mijloacelor
prev„zute la alin. 1 poate sesiza oricare din comisiile
permanente pentru ap„rare ∫i asigurarea ordinii publice ale
celor dou„ Camere ale Parlamentului.“
Autoarea excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
sunt contrare prevederilor constitu˛ionale ale art. 1 alin. (4),
referitoare la principiul separa˛iei puterilor Ón stat, ale art. 2
alin. (2), potrivit c„rora niciun grup ∫i nicio persoan„ nu pot
exercita suveranitatea Ón nume propriu, ale art. 4 alin. (2)
∫i ale art. 16 referitoare la egalitatea Ón drepturi ∫i criteriile

a

C U R T E A,

acesteia, ale art. 15 privind universalitatea drepturilor ∫i
libert„˛ilor fundamentale, ale art. 21 privind accesul liber la
justi˛ie ∫i ale art. 23 referitoare la libertatea individual„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i urmeaz„
s„ fie respins„.
Curtea re˛ine c„ art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991
stabile∫te posibilitatea cet„˛eanului care se consider„ lezat
Ón drepturile sau libert„˛ile sale prin folosirea mijloacelor de
ob˛inere a informa˛iilor necesare siguran˛ei na˛ionale de a
sesiza oricare dintre comisiile permanente pentru ap„rare ∫i
asigurarea ordinii publice ale celor dou„ Camere ale
Parlamentului. Aceast„ posibilitate constituie o garan˛ie
suplimentar„ prev„zut„ de legiuitor Ón vederea asigur„rii
siguran˛ei cet„˛eanului, av‚nd Ón vedere importan˛a acestei
valori Óntr-un stat de drept, democratic, Ón deplin„
concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale ale art. 23
alin. (1), potrivit c„rora îLibertatea individual„ ∫i siguran˛a
persoanei sunt inviolabile“, iar nu o Ónc„lcare a prevederilor
constitu˛ionale invocate de autoarea excep˛iei.
Astfel, textul de lege criticat nu Óngr„de∫te cu nimic
posibilitatea cet„˛enilor de a beneficia de toate drepturile ∫i
libert„˛ile consacrate de Constitu˛ie ∫i alte legi, Ón
concordan˛„ cu prevederile art. 15 din Legea fundamental„.
De asemenea, art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 nu
aduce nicio atingere principiului separa˛iei puterilor Ón stat
∫i nu limiteaz„ Ón niciun mod liberul acces la justi˛ie al
persoanelor interesate, acestea av‚nd deplina libertate de
a se adresa organelor competente pentru tragerea la
r„spundere a celor care, prin mijloacele de ob˛inere a
informa˛iilor necesare siguran˛ei na˛ionale, le-au lezat
drepturile sau libert„˛ile fundamentale, via˛a particular„,
onoarea ori reputa˛ia.
Œn sf‚r∫it, prevederile legale ce fac obiectul excep˛iei nu
instituie niciun privilegiu sau discriminare Ón raport de
criteriile egalit„˛ii Ón drepturi stabilite de art. 4 alin. (2) din
Legea fundamental„, fiind aplicabile tuturor cet„˛enilor care
se consider„ leza˛i prin folosirea mijloacelor men˛ionate, Ón
deplin„ concordan˛„ cu dispozi˛iile constitu˛ionale ale
art. 16.
Œn ceea ce prive∫te invocarea art. 2 alin. (2) din
Constitu˛ie, potrivit c„ruia niciun grup ∫i nicio persoan„ nu
pot exercita suveranitatea Ón nume propriu, Curtea constat„
c„ acesta nu are inciden˛„ Ón cauz„, Óntruc‚t textul de lege
criticat nu vizeaz„ Ón niciun mod problema exercit„rii
suveranit„˛ii na˛ionale.

ite

Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Arat„ c„ textul de lege criticat nu este
de natur„ s„ Óncalce suveranitatea statului rom‚n, separa˛ia
puterilor Ón stat, libertatea persoanei, liberul acces la justi˛ie
sau principiul egalit„˛ii Ón drepturi, precum ∫i faptul c„
partea care se consider„ lezat„ are dreptul de a se adresa
organelor competente pentru tragerea la r„spundere penal„
a celor vinova˛i.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t prevederile
legale criticate înu con˛in interdic˛ii care s„ opreasc„ p„r˛ile
de a se adresa instan˛elor judec„tore∫ti“ ∫i, totodat„, înu
impieteaz„ cu nimic asupra drepturilor ∫i garan˛iilor
procesuale ale p„r˛ilor.“
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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Pentru motivele mai sus ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 privind
siguran˛a na˛ional„ a Rom‚niei, excep˛ie ridicat„ de Rodica-Smaranda Vulc„nescu Ón Dosarul nr. 2.659/2004,
(nr. unic 14.555/3/2004), al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 mai 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat ∫i a condi˛iilor de livrare a unor cantit„˛i
de c„rbune energetic pentru Societatea Comercial„ de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice
îTermoelectrica“ — S.A. ∫i Societatea Comercial„ îElectrocentrale“ Deva — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 5 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 82/1992 privind
rezervele de stat, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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îTermoelectrica“ — S.A. ∫i Societatea Comercial„
îElectrocentrale“ Deva — S.A.
Art. 3. — Pentru cantit„˛ile de c„rbune energetic ce fac
obiectul Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 109/2006
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub form„
de Ómprumut, a unor cantit„˛i de combustibil pentru
Societatea Comercial„ de Producere a Energiei Electrice ∫i
Termice îTermoelectrica“ — S.A., filialele sale, complexurile
energetice Craiova, Rovinari ∫i Turceni, Regia Autonom„
pentru Activit„˛i Nucleare — Sucursala îROMAG-TERMO“ ∫i
centralele termice ∫i electrice de termoficare aflate Ón
administrarea consiliilor jude˛ene ∫i locale, aprobat„ prin
Legea nr. 138/2007, punerea la dispozi˛ie a cantit„˛ilor de
c„rbune energetic care se scot din rezerva de stat
urmeaz„ a se face dup„ restituirea cantit„˛ilor Ómprumutate.

ăr

ii
g

ra

Art. 1. — Se aprob„ scoaterea definitiv„ din rezervele
de stat pentru Societatea Comercial„ de Producere a
Energiei Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ — S.A. ∫i
Societatea Comercial„ îElectrocentrale“ Deva — S.A. a
cantit„˛ilor de c„rbune energetic, potrivit anexei care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, cu diminuarea
corespunz„toare a nivelului maxim prev„zut Ón
nomenclatorul produselor care se constituie ca stocuri
rezerv„ de stat — Sec˛iunea A.
Art. 2. — Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de Stat —
Unitatea Teritorial„ 515 va emite facturi fiscale, conform
prevederilor legale, la pre˛urile practicate pe pia˛„ la data
livr„rii, pentru cantit„˛ile de c„rbune energetic care se scot
definitiv din rezervele de stat pentru Societatea Comercial„
de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice

rm

PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Pre∫edintele Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat,
Dézsi Iosif Zoltán

D

es

Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 521.

ANEX√

CANTIT√ﬁI DE C√RBUNE ENERGETIC

care se scot definitiv din rezerva de stat
Denumirea

1.

Societatea Comercial„ de Producere a Energiei
Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ — S.A.

Cantit„˛i de c„rbune
— tone —

total: 207.633,256

din care:
Sucursala Electrocentrale Paro∫eni

2.

7.496,656

Sucursala Electrocentrale Doice∫ti

200.136,6

Societatea Comercial„ îElectrocentrale“ Deva — S.A.

138.841,22
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea pl„˛ii contribu˛iei voluntare,
Ón euro, a Rom‚niei la Fondul de Solidaritate
al Ini˛iativei Central-Europene (ICE) pe anul 2007
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ plata contribu˛iei voluntare, Ón valoare de 7.500
de euro, a Rom‚niei la Fondul de Solidaritate din cadrul Ini˛iativei CentralEuropene (ICE) pe anul 2007.
Art. 2. — Fondurile necesare pl„˛ii contribu˛iei prev„zute la art. 1 se
asigur„ din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2007.
PRIM-MINISTRU

ce

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 524.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
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HOT√R¬RE
privind aprobarea activit„˛ilor pentru care se acord„
sprijin financiar asocia˛iilor din agricultur„ Ón anul 2007,
a cuantumului acestuia, precum ∫i a sumei totale
alocate fiec„rei activit„˛i
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 16
alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2006 pentru
aprobarea acord„rii sprijinului financiar produc„torilor agricoli din sectorul
vegetal, zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i al organiz„rii ∫i sistematiz„rii
teritoriului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2007,

D

10

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Se aprob„ activit„˛ile pentru care se acord„ sprijin
financiar asocia˛iilor din agricultur„ Ón anul 2007, pentru sus˛inere Ón vederea
particip„rii la organiza˛iile constituite la nivelul Uniunii Europene, de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón
limita sumei de 620 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum ∫i suma
total„ alocat„ fiec„rei activit„˛i, prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 545.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√
ACTIVIT√ﬁILE

pentru care se acord„ sprijin financiar asocia˛iilor din agricultur„ Ón anul 2007,
cuantumul sprijinului, suma alocat„ pe categoriile de cheltuieli,
precum ∫i suma total„ alocat„ activit„˛ii
Denumirea
activit„˛ii

Sus˛inerea asocia˛iilor
Ón vederea particip„rii
la organiza˛iile constituite
la nivelul Uniunii Europene

Categoria
de cheltuieli

Cuantum
(%)

Valoarea total„
— mii lei —

a) cotiza˛ia anual„

75

586,25

b) tax„ participare

75

33,75
620

T O T A L:

fiz
i

ce

GUVERNUL ROM¬NIEI

rs
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or

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area Comisiei pentru studierea robiei romilor

pe

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

tu

Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de
315 mii lei la capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i religie“,
titlul 55 îAlte transferuri“, articol/alineat 550118 îAlte
transferuri curente interne“.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi r„spunde de modul
de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón
conformitate cu prevederile legale.
Art. 3. — Se autorizeaz„ Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor s„ introduc„, la propunerea ordonatorului
principal de credite, modific„rile corespunz„toare Ón
structura bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura
bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul
2007, cu sumele prev„zute la art. 2.
Art. 4. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi ∫i Centrul de
Studii Rome din cadrul Facult„˛ii de Istorie a Universit„˛ii
Bucure∫ti vor ac˛iona pentru punerea Ón aplicare a
prevederilor art. 1.
Art. 5. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
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Art. 1. — (1) Se aprob„ constituirea, pe l‚ng„ Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Romi, a Comisiei pentru studierea robiei
romilor, denumit„ Ón continuare Comisia, care are ca
obiectiv studierea aprofundat„, interdisciplinar„, a perioadei
robiei romilor Ón spa˛iul rom‚nesc.
(2) Activitatea Comisiei se va desf„∫ura conform planului
de activit„˛i prev„zut Ón anexa nr. 1.
(3) Comisia va fi compus„ din 12 membri, aproba˛i prin
decizie a primului-ministru, la propunerea Agen˛iei Na˛ionale
pentru Romi.
(4) Comisia va elabora un regulament de organizare ∫i
func˛ionare care va fi aprobat de pre∫edintele Agen˛iei
Na˛ionale pentru Romi.
(5) Secretariatul Comisiei se asigur„ de c„tre Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Romi ∫i de Centrul de Studii Rome din
cadrul Facult„˛ii de Istorie a Universit„˛ii Bucure∫ti.
Art. 2. — (1) Sumele necesare pentru alc„tuirea ∫i
redactarea raportului Comisiei, prev„zute Ón anexa nr. 2, se
asigur„ prin suplimentarea bugetului Secretariatului General
al Guvernului pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi, din

ite

a

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului,
Cristian Mihai Adomni˛ei
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Romi,
Bumbu Gruia
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 546.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 1

PLAN DE ACTIVIT√ﬁI
Perioada

Activit„˛i

Iunie

Responsabili

1. Selectarea ∫i contractarea exper˛ilor care vor lucra la elaborarea
Secretariatul tehnic al Comisiei,
raportului Comisiei pentru studierea robiei romilor (Comisia)
membrii ∫i exper˛ii Comisiei
2. Secretariatul tehnic al Comisiei va elabora, Ón colaborare cu
membrii ∫i exper˛ii Comisiei, planul detaliat (sumarul) al raportului ∫tiin˛ific Secretariatul tehnic al Comisiei
3. Organizarea primei Ónt‚lniri a Comisiei (Bucure∫ti), Ón vederea
adopt„rii planului raportului Comisiei, ∫i stabilirea echipelor de membri
∫i exper˛i care se vor ocupa de capitolele raportului

Iulie—august 1. Desf„∫urarea de c„tre membrii ∫i exper˛ii Comisiei a cercet„rilor
necesare redact„rii raportului
2. Facilitarea din punct de vedere tehnic a fotocopierii documentelor,
precum ∫i sprijinirea din punct de vedere tehnic a cercet„rilor
exper˛ilor Comisiei

Membrii ∫i exper˛ii Comisiei

Septembrie— 1. Organizarea de c„tre Secretariatul tehnic a celei de-a doua Ónt‚lniri
noiembrie
a Comisiei, Ón scopul:
— evalu„rii intermediare a procesului de cercetare ∫i elaborare a raportului
— stabilirii priorit„˛ilor de cercetare a urm„toarei perioade
2. Desf„∫urarea de c„tre membrii ∫i exper˛ii Comisiei a celei de-a doua
etape a cercet„rilor necesare redact„rii raportului
3. Secretariatul tehnic se va ocupa de facilitarea din punct de vedere
tehnic a fotocopierii documentelor ∫i de sprijinirea din punct de vedere
tehnic a cercet„rilor exper˛ilor Comisiei

Secretariatul tehnic al Comisiei

Decembrie

Secretariatul tehnic al Comisiei

ce

Secretariatul tehnic al Comisiei
∫i exper˛ii Comisiei

an
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or
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Membrii ∫i exper˛ii Comisiei
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1. Organizarea de c„tre Secretariatul tehnic a celei de-a treia Ónt‚lniri
a Comisiei Ón scopul adopt„rii formei finale a raportului, concluziilor
∫i recomand„rilor Comisiei
2. Organizarea unei mese rotunde Ón scopul prezent„rii raportului
Comisiei ∫i diseminarea acestuia institu˛iilor implicate, precum
∫i publicului larg

Secretariatul tehnic al Comisiei
∫i exper˛ii Comisiei

ii
g

ANEXA Nr. 2

SUMELE NECESARE

rm

ăr

pentru alc„tuirea ∫i redactarea raportului Comisiei pentru studierea robiei romilor
Total general
— lei —

iv

Func˛ia

Total

1.750

17.500

1 asistent coordonator*)

1.200

12.000

1 secretar*)

1.000

10.000

1.000

10.000

tin

at
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1 coordonator*)

es

1 dactilograf*)
Func˛ia

Onorariu/expert

2 istorici ai vechiului drept rom‚nesc**)

8.750

17.500

1 expert Ón paleografie latin„***)
2 exper˛i Ón paleografie chirilic„***)

9.750

29.250

D

Exper˛i

Onorariu/lun„

us

Secretariat

in

fo

Resurse umane

2 exper˛i Ón istoria medieval„ a romilor****) 875 x 10 luni x 5 exper˛i
1 expert Ón istoria modern„ a romilor****)
2 antropologi****)

49.500

Total
90.500

43.750

Consumabile

28.000

28.000

Comunica˛ii (telefon)

17.500

17.500

Conferin˛e

3 conferin˛e x 24.500

73.500

Transport

transport, cazare, diurne pentru activit„˛i de cercetare Ón arhivele
locale din afara Bucure∫tiului

31.500

Tip„rire

17.500

17.500

Cheltuieli neprev„zute

7.000

7.000
315.000

*)
**)
***)
****)

Contract
Contract
Plata va
Contract

de prest„ri de servicii.
drepturi de autor.
fi de 15 lei/pagin„. Se are Ón vedere o norm„ individual„ estimativ„ de 650 de pagini.
de consultan˛„.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru aprobarea statului de func˛ii
al Departamentului pentru Rela˛ii Interetnice
Œn temeiul art. 19 alin. (1) 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. 3 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor m„suri pentru reorganizarea
aparatului de lucru al Guvernului,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:

fiz
i

ce

Articol unic. — Se aprob„ statul de func˛ii al Departamentului pentru
Rela˛ii Interetnice, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
decizie.
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PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 171.

ăr

ANEX√

rm

STATUL DE FUNCﬁII

in

fo

al Departamentului pentru Rela˛ii Interetnice
Nr.
crt.

Num„rul
de posturi

us

iv

Func˛ia

SECRETAR DE STAT
Cabinet secretar de stat
Director de cabinet
Consilier personal
Asistent de cabinet
SUBSECRETAR DE STAT
Serviciul programe ∫i rela˛ii cu societatea civil„
∫i organisme interna˛ionale
™ef serviciu consilier superior 1
Consilier superior 1
Expert principal 1
Expert principal 3
Expert asistent 2
SUBSECRETAR DE STAT
Serviciul asisten˛„ financiar„, rela˛ii regionale ∫i coordonare CMN
™ef serviciu consilier superior 1
Consilier superior 1
Consilier superior 2
Consilier superior 3
Expert principal 1
Expert principal 2
Referent superior 1

II.

1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studii

1

Mandat

1
2
1
1

c.i.m.
c.i.m.
c.i.m.
Mandat

S
S
S

1
4
2
1
1
1

f.p.
f.p.
f.p.
f.p.
f.p.
Mandat

S
S
S
S
S

f.p.
f.p.
f.p.
f.p.
f.p.
f.p.
f.p.

S
S
S
S
S
S
M

4

tin

es

D

1.
2.
3.

at

ex

cl

I.

Natura
func˛iei

9

10
1
1
3
1
1
2
1
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Nr.
crt.

Num„rul
de posturi

Func˛ia

IV.

Birou juridic
Consilier juridic superior 2
Consilier juridic superior 3
Expert asistent 1
Expert asistent 3
Referent superior 1
Referent superior 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
1
1
1
1
1

S
S
S
S
M
M

32

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

MINISTERUL AGRICULTURII
™I DEZVOLT√RII RURALE
Nr. 446 din 4 iunie 2007

rs
o

an

el

or

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
SANITAR√ VETERINAR√ ™I
PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
Nr. 119 din 15 mai 2007

CENTRALE

ce

ADMINISTRAﬁIEI

MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE
Nr. 692 din 23 aprilie 2007

f.p.
f.p.
f.p.
f.p.
f.p.
f.p.

fiz
i

ALE

ALE

Studii

6

TOTAL POSTURI:

ACTE

Natura
func˛iei

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea anexei la Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei
∫i al ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 438/295/2002
pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destina˛i utiliz„rii
Ón produsele alimentare pentru consum uman

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

Œn temeiul art. 13 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea produc˛iei, circula˛iei
∫i comercializ„rii alimentelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii Publice, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia, cu complet„rile ∫i modific„rile ulterioare,
∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Autorit„˛ii de S„n„tate Public„ nr. E.N. 4.170 din 20 aprilie 2007 din cadrul
Ministerului S„n„t„˛ii Publice,

D

es

ministrul s„n„t„˛ii publice, pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
∫i ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale emit urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei
∫i al ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 438/295/2002, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 722 ∫i 722 bis din 3 octombrie 2002 pentru
aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destina˛i
utiliz„rii Ón produsele alimentare pentru consum uman, cu

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Anexa XV la norme îCriterii specifice de puritate
pentru colorantul Galben-portocaliu FCF E 110 ∫i dioxid de
titan E 171“ se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

îE 110 — GALBEN PORTOCALIU FCF
Sinonime

Colorant alimentar Galben CI 3, Galben-portocaliu S

Defini˛ie

Galben-portocaliu FCF con˛ine Ón principal disodiu 2-hidroxi-1-(4sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonat ∫i coloran˛i auxiliari, precum ∫i cu
clorura de sodiu ∫i/sau sulfat de sodiu sub form„ de componente
incolore principale.
Galben-portocaliu FCF este descris sub form„ de sare de sodiu.
Prezen˛a s„rurilor de calciu ∫i potasiu este, de asemenea, permis„.

Clasa

Monoazoici

Index culoare nr.

15985
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EINECS

220-491-7

Denumire chimic„

Disodiu 2-hidroxi-1-(4-sulfonatofenilazo) naftalen-6-sulfonat

Formula chimic„

C16H10N2Na2O7S2

Masa molecular„

452,37

Compozi˛ie

Con˛inut minim 85% total coloran˛i calcula˛i sub form„ de sare sodic„
E1 cm1%555 la circa 485 nm Ón solu˛ie apoas„ la pH 7

Descriere

Pudr„ sau granule de culoare ro∫u-portocaliu

Identificare
A. Spectrometrie

Absorb˛ie maxim„ Ón ap„ la circa 485 nm la pH 7

B. Solu˛ie apoas„ portocalie
Substan˛e insolubile Ón ap„

Maxim 0,2%

Coloran˛i auxiliari

Maxim 5,0%

1-(Fenilazo)-2 naftalenol (Sudan I)

Maxim 0,5 mg/kg

ce

Puritate

4-aminobenzen-1-sulfonic
3-hidroxinaftalen-2,7-disulfonic
6-hidroxinaftalen-2-sulfonic
7-hidroxinaftalen-1,3-disulfonic
4,4’-diazoaminodi (benzen sulfonic)
6,6’-oxidi(naftalen-2-sulfonic)

an

el

or

}

pe

rs
o

Total maxim 0,5%

a

Acid
Acid
Acid
Acid
Acid
Acid

fiz
i

Al˛i compu∫i organici dec‚t coloran˛ii:

Maxim 0,01% (calculate sub form„ de anilin„)

Substan˛„ solubil„ Ón eter

Maxim 0,2% Ón mediu neutru

Arsen

Maxim 3 mg/kg

Plumb

Maxim 2 mg/kg

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

Amine aromatice primare nesulfonatate

Maxim 1 mg/kg

fo

Mercur

Maxim 1 mg/kg

us

iv

in

Cadmiu

ex

cl

E 171 — DIOXID DE TITAN

at

Sinonime

D

es

tin

Defini˛ie

Pigment alb CI 6
Dioxidul de titan const„ Ón principal din dioxid de titan natural de
titan anatas ∫i/sau rutil care poate fi acoperit cu cantit„˛i mici de
alumin„ ∫i/sau silice pentru a Ómbun„t„˛i propriet„˛ile tehnologice ale
produsului.

Clasa

Anorganic

Index culoare nr.

77891

EINECS

236-675-5

Denumire chimic„

Dioxid de titan

Formula chimic„

TiO2

Masa molecular„

79,88

Compozi˛ie

Con˛ine minim 99% raportat la substan˛a f„r„ alumin„ ∫i silice

Descriere

Pudr„ alb„ p‚n„ la u∫or colorat„

Identificare
Solubilitate

Insolubil Ón ap„ ∫i solven˛i organici. Se dizolv„ u∫or Ón acid fluorhidric
∫i Ón acid sulfuric concentrat fierbinte

Puritate
Pierdere la uscare

Maxim 0,5% (105ºC, 3 ore)

Pierdere la ardere

Maxim 1,0% raportat la produsul f„r„ substan˛„ volatil„ (800ºC)
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Oxid de aluminiu ∫i/sau dioxid de siliciu

Total maxim 2,0%

Substan˛„ solubil„ Ón HCl 0,5N

Maxim 0,5% raportat la substan˛a f„r„ alumin„ ∫i silice ∫i, Ón plus,
pentru produsele care con˛in alumin„ ∫i/sau silice, maxim 1,5%
raportat la produsul v‚ndut ca atare

Substan˛„ solubil„ Ón ap„

Maxim 0,5%

Cadmiu

Maxim 1 mg/kg

Stibiu

Maxim 50 mg/kg prin dizolvare total„

Arsen

Maxim 3 mg/kg prin dizolvare total„

Plumb

Maxim 10 mg/kg prin dizolvare total„

Mercur

Maxim 1 mg/kg prin dizolvare total„

Zinc

Maxim 50 mg/kg prin dizolvare total„“
Art. III.

—

Prezentul

transpune

Directiva

ce

fiz
i

coloran˛ii galben-portocaliu FCF (E110) ∫i dioxid de titan

or

(E171), publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comisiei Europene

an

el

nr. L 82 din 31 martie 2006.

rs
o

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

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor,
Radu Che˛an Roati∫

Ministrul agriculturii
∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

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

ordin

2006/33/CE care amendeaz„ Directiva 95/45/CE privind

pe

Art. II. — Autoritatea de S„n„tate Public„ ∫i Inspec˛ia
Sanitar„ de Stat din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i
autorit„˛ile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ∫i inspec˛iile sanitare de stat jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti Ómpreun„ cu direc˛iile pentru
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ∫i Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
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