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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 136/2006 pentru completarea
Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 209/2005
pentru modificarea ∫i completarea unor acte normative din domeniul propriet„˛ii
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
pentru modificarea ∫i completarea unor acte normative
din domeniul propriet„˛ii, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie
2006.

ce

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 136 din 22 decembrie 2006 pentru
completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 209/2005

an
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or

fiz
i

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
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iv

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 136/2006 pentru completarea
Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea ∫i completarea
unor acte normative din domeniul propriet„˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 209/2005 pentru
modificarea ∫i completarea unor acte normative din domeniul propriet„˛ii ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 607.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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î7. Alineatul 2 al articolului 35 va avea urm„torul
cuprins:
«Tarifele se propun de c„tre Biroul Rom‚n de
Metrologie Legal„ ∫i se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului.»
8. Alineatul 2 al articolului 36 va avea urm„torul
cuprins:
«Organele de poli˛ie acord„, la cerere, sprijinul necesar
persoanelor desemnate s„ efectueze controlul metrologic
legal Ón exerci˛iul func˛iunii sau s„ le Ónso˛easc„, dup„ caz.»
9. Alineatele 1 ∫i 2 ale articolului 37 vor avea urm„torul
cuprins:
«Art. 37. — Œn vederea aplic„rii prezentei ordonan˛e,
Biroul Rom‚n de Metrologie Legal„ elaboreaz„ instruc˛iuni
de metrologie legal„, norme de metrologie legal„ ∫i
transpune normele de metrologie legal„ CEE.
Instruc˛iunile de metrologie legal„ se aprob„ prin hot„r‚ri
ale Guvernului; normele de metrologie legal„ ∫i transpunerea
normelor de metrologie legal„ CEE se aprob„ prin ordin al
directorului general al Biroului Rom‚n de Metrologie Legal„,
care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.»“
5. Articolul II se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. II. — Ordonan˛a Guvernului nr. 20/1992 privind
activitatea de metrologie, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 11/1994, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta ordonan˛„, dup„
aprobarea acesteia din urm„ de c„tre Parlament, se va
republica, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.“
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 25
din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie,
adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 502/2006
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 84 din
2 februarie 2007, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I punctul 5, litera c) a alineatului 1 al
articolului 23 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îc) autoriza˛ii pentru persoane juridice privind activitatea
de verificare a mijloacelor de m„surare, respectiv de
verificator metrolog persoan„ fizic„;“.
2. La articolul I punctul 5, litera b) a alineatului 3 al
articolului 23 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îb) autoriza˛ii pentru persoanele juridice privind
activitatea de verificare a mijloacelor de m„surare, respectiv
de verificator metrolog persoan„ fizic„.“
3. La articolul I punctul 6, articolul 27 se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 27. — Operatorii economici care fabric„, repar„,
modific„, monteaz„ sau verific„ mijloacele de m„surare
prev„zute la art. 15 alin. 1 Ó∫i vor organiza activit„˛ile ce fac
obiectul controlului metrologic legal pe baza cerin˛elor din
instruc˛iunile de metrologie legal„. Activitatea de metrologie va fi
coordonat„ de un responsabil tehnic al activit„˛ii, numit prin
decizie a conduc„torului operatorului economic persoan„ juridic„.“
4. La articolul I, dup„ punctul 6 se introduc trei noi
puncte, punctele 7—9, cu urm„torul cuprins:
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√
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Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 166.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 20/1992
privind activitatea de metrologie ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 608.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2007 pentru abrogarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 86/2002 privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic Ón punctele de trecere a frontierei
de stat a Rom‚niei
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 2
din 17 ianuarie 2007 pentru abrogarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 86/2002 privind Ónfiin˛area
Ghi∫eului unic Ón punctele de trecere a frontierei de stat a

Rom‚niei, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea
nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2007 pentru abrogarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 86/2002
privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic Ón punctele
de trecere a frontierei de stat a Rom‚niei
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Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

ex

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:
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Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 2/2007 pentru abrogarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 86/2002 privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic Ón punctele de trecere a
frontierei de stat a Rom‚niei ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 609.
´
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ∫i urbanismul
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 18
din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51

din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ∫i
urbanismul, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea
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nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, cu urm„toarea
modificare:
— La articolul I, alineatul (3) al articolului 51 se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

î(3) Metodologia finan˛„rii de la bugetul de stat a
h„r˛ilor de risc pentru cutremure ∫i alunec„ri de teren se
elaboreaz„ de c„tre Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor
Publice ∫i Locuin˛elor ∫i se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 168.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3)
al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului ∫i urbanismul
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Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ∫i urbanismul ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 610.
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´

SENATUL

D

CAMERA DEPUTAﬁILOR

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 7/2007 pentru abrogarea unor prevederi
din Ordonan˛a Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor m„suri financiare
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 7
din 24 ianuarie 2007 pentru abrogarea unor prevederi
din Ordonan˛a Guvernului nr. 94/2004 privind
reglementarea unor m„suri financiare, adoptat„ Ón

temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 502/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 69 din
30 ianuarie 2007.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 169.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 7/2007
pentru abrogarea unor prevederi din Ordonan˛a Guvernului
nr. 94/2004 privind reglementarea unor m„suri financiare
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

ce

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonan˛a
Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor m„suri financiare ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
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i
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Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 611.
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LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii
din rezervele de stat a unor cantit„˛i de carburan˛i ∫i lubrifian˛i care vor fi acordate,
Ón mod gratuit, Ministerului Ap„r„rii
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 5
din 24 ianuarie 2007 privind aprobarea scoaterii din
rezervele de stat a unor cantit„˛i de carburan˛i ∫i lubrifian˛i
care vor fi acordate, Ón mod gratuit, Ministerului Ap„r„rii,
adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.11 din Legea nr. 502/2006
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 68
din 29 ianuarie 2007, cu urm„toarea modificare:
— Articolul 3 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Fondurile necesare reÓntregirii stocurilor cu
cantit„˛ile de carburan˛i ∫i lubrifian˛i prev„zute la art. 1 vor
fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Administra˛iei
Na˛ionale a Rezervelor de Stat pe anul 2008.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 170.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii
din rezervele de stat a unor cantit„˛i de carburan˛i
∫i lubrifian˛i care vor fi acordate, Ón mod gratuit,
Ministerului Ap„r„rii
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

or
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Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a
unor cantit„˛i de carburan˛i ∫i lubrifian˛i care vor fi acordate, Ón mod gratuit,
Ministerului Ap„r„rii ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2006 privind protec˛ia social„
acordat„ persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructur„rii
∫i reorganiz„rii unor societ„˛i na˛ionale, regii autonome, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale
cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protec˛ia
social„ acordat„ persoanelor disponibilizate prin concedieri
colective efectuate ca urmare a restructur„rii ∫i reorganiz„rii
unor societ„˛i na˛ionale, regii autonome, companii na˛ionale
∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum
∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu
urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îb) au fost preluate de societ„˛ile rezultate Ón urma
diviz„rii sau a altor forme de reorganizare a societ„˛ilor

prev„zute la art. 1, dac„ au Óncheiat contracte individuale
de munc„ pe durat„ nedeterminat„ cu societ„˛ile supuse
diviz„rii sau altor forme de reorganizare, Ón perioada
prev„zut„ la alin. (1).“
2. Dup„ articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 4 1 . — Beneficiaz„ de prevederile prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ ∫i persoanele care au fost
disponibilizate prin concedieri colective efectuate Ón
perioada 1 februarie 2006—31 ianuarie 2007 de societ„˛ile
stabilite conform art. 6 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i
na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu
capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 569/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, Ón baza unui program de restructurare ∫i de
reorganizare aprobat de institu˛ia public„ implicat„ Ón
privatizare, dac„ au fost preluate de aceste societ„˛i dup„
data de 1 ianuarie 2005, Ón baza actelor normative Ón
vigoare.“

3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2),
cu urm„torul cuprins:
î(2) Dac„ restructurarea ∫i reorganizarea ori numai
restructurarea sau reorganizarea se desf„∫oar„ Ón etape,
prevederile alin. (1) se aplic„ pentru concedierea colectiv„
efectuat„ Ón prima etap„, urm‚nd ca pentru celelalte etape
concedierea colectiv„ s„ se efectueze Ón termen de 60 de
zile de la data prev„zut„ la art. 3 alin. (3).“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2006 privind protec˛ia social„
acordat„ persoanelor disponibilizate prin concedieri colective
efectuate ca urmare a restructur„rii ∫i reorganiz„rii unor
societ„˛i na˛ionale, regii autonome, companii na˛ionale
∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat,
precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome
subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale

D

es

tin

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2006 privind protec˛ia social„ acordat„
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a
restructur„rii ∫i reorganiz„rii unor societ„˛i na˛ionale, regii autonome,
companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat,
precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 613.

´
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2006 privind protec˛ia social„
acordat„ persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructur„rii
∫i reorganiz„rii unor societ„˛i na˛ionale, regii autonome, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale
cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome
subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
autonome, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu
capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale
∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 113
din 14 februarie 2007.

fiz
i
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 2 din 7 februarie 2007 pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 116/2006 privind protec˛ia social„ acordat„ persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare
a restructur„rii ∫i reorganiz„rii unor societ„˛i na˛ionale, regii

an

el

or

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 116/2006 privind protec˛ia social„ acordat„ persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare
a restructur„rii ∫i reorganiz„rii unor societ„˛i na˛ionale,
regii autonome, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale
cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor
comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2006 privind protec˛ia social„
acordat„ persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca
urmare a restructur„rii ∫i reorganiz„rii unor societ„˛i na˛ionale, regii
autonome, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de
stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 614.
´
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„
pentru elaborarea actelor normative
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — La art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnic„ legislativ„ pentru elaborarea actelor
normative, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, dup„ alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Œn cazul Ón care, pentru punerea Ón aplicare a unui
act normativ, sunt prev„zute norme de aplicare, Ón
cuprinsul acestuia se va stabili termenul de elaborare a
acestora ∫i data intr„rii lor Ón vigoare, care s„ nu

an
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or
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dep„∫esc„, de regul„, 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a actului normativ.“
Art. II. — Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„
legislativ„ pentru elaborarea actelor normative, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 777 din
25 august 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare ∫i
cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o
nou„ numerotare.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 53
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„
pentru elaborarea actelor normative
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru completarea art. 53 din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„ pentru elaborarea
actelor normative ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 615.

´
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Ordonan˛a Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 328/2006, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 65, alineatul (1) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 65. — (1) Se afl„ Ón proprietatea privat„ a statului
∫i Ón administrarea Regiei Autonome de Distribu˛ie ∫i
Exploatare a Filmelor «Rom‚nia-Film» s„lile ∫i gr„dinile de
spectacol cinematografic, care nu se afl„ Ón proprietatea
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public„ sau privat„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale,
precum ∫i terenurile aferente acestora, prev„zute Ón anexa
nr. 1, care face parte integrant„ din prezenta ordonan˛„.“
2. La anexa nr. 1, pozi˛ia nr. 177 se abrog„.
Art. II. — Ordonan˛a Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu modific„rile adoptate
prin prezenta lege, se va republica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

pe

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
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Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 616.
´
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea
∫i completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti
ale personalului din administra˛ia central„ a Ministerului Afacerilor Externe ∫i de la misiunile
diplomatice, oficiile consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
administra˛ia central„ a Ministerului Afacerilor Externe ∫i de

Guvernului nr. 10 din 20 februarie 2007 pentru modificarea

la misiunile diplomatice, oficiile consulare ∫i institutele

∫i completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind

culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate, publicat„ Ón Monitorul

salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti ale personalului din

Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 141 din 27 februarie 2007.
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Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
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Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 175.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea
∫i completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004
privind salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti ale personalului
din administra˛ia central„ a Ministerului Afacerilor Externe
∫i de la misiunile diplomatice, oficiile consulare ∫i institutele
culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind respingerea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea ∫i completarea anexei
nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti ale
personalului din administra˛ia central„ a Ministerului Afacerilor Externe ∫i de
la misiunile diplomatice, oficiile consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din
str„in„tate ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 617.
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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 472
din 17 mai 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 295 alin. 1
∫i art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedur„ civil„
de temeinicie. Rezult„ c„, Ón privin˛a probelor administrate
cu aceast„ ocazie, nu se mai respect„ dreptul la ap„rare
∫i dreptul la un proces echitabil.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ ∫i-a exprimat
opinia Ón sensul c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t Constitu˛ia nu prevede un anumit
num„r de grade de jurisdic˛ie.
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.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile
criticate se aplic„ Ón mod egal tuturor celor afla˛i Ón situa˛ia
prev„zut„ de ipoteza normei legale ∫i nu Ónl„tur„
posibilitatea persoanelor interesate de a se adresa justi˛iei
∫i de a se prevala de toate garan˛iile dreptului la un
proces echitabil.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale punctele
lor de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 295 alin. 1 ∫i art. 297 alin. 2 teza a
doua din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de
Georgeta N„stase-Silivestru ∫i Alina N„stase-Silivestru Ón
Dosarul nr. 11.299/4/2005 al Tribunalului Bucure∫ti —
Sec˛ia a III-a civil„.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent refer„ asupra cererii depuse la dosar
de c„tre autorii excep˛iei, prin care solicit„ acordarea unui
nou termen de judecat„ Ón vederea angaj„rii unui ap„r„tor.
Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
cererii de acordare a unui nou termen de judecat„, av‚nd
Ón vedere c„ nu se justific„ am‚narea.
Curtea, deliber‚nd, Ón temeiul art. 14 din Legea
nr. 47/1992, coroborat cu art. 156 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„, av‚nd Ón vedere c„ autorii excep˛iei nu
∫i-au motivat temeinic cererea depus„, respinge cererea de
acordare a unui termen de judecat„, astfel cum a fost
formulat„.
Av‚nd cuv‚ntul asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
acesteia ca neÓntemeiat„.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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—
—
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tu

Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Ioana Marilena Chiorean

D

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 4 decembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 11.299/4/2005, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia
a III-a civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 295 alin. 1 ∫i
art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedur„ civil„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Georgeta N„stase-Silivestru ∫i
Alina N„stase-Silivestru Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect
solu˛ionarea unui apel Ómpotriva unei Óncheieri a
Judec„toriei Sectorului 4 Bucure∫ti.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile criticate sunt neconstitu˛ionale
prin faptul c„ prev„d c„ instan˛a de apel va verifica, Ón
limitele cererii de apel, nu numai stabilirea situa˛iei de fapt,
dar ∫i aplicarea legii de c„tre prima instan˛„. De
asemenea, prin judecarea cauzei pe fond, Ón condi˛iile
art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedur„ civil„,
hot„r‚rea instan˛ei devine definitiv„, fiind dat„ Ón apel,
singura cale de atac r„m‚n‚nd recursul, Óns„ acesta
reprezint„ numai controlul pe motive de legalitate, iar nu ∫i

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile
Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este 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. 295 alin. 1 ∫i art. 297 alin. 2 teza a doua
din Codul de procedur„ civil„, cu urm„torul cuprins:
— Art. 295 alin. 1: îInstan˛a de apel va verifica, Ón limitele
cererii de apel, stabilirea situa˛iei de fapt ∫i aplicarea legii de
c„tre prima instan˛„. Motivele de ordine public„ pot fi invocate
∫i din oficiu.“;
— Art. 297 alin. 2 teza a doua: î[...] Ón acest caz, precum
∫i atunci c‚nd exist„ vreun alt motiv de nulitate, iar prima
instan˛„ a judecat Ón fond, instan˛a de apel, anul‚nd Ón tot sau
Ón parte procedura urmat„ ∫i hot„r‚rea pronun˛at„, va re˛ine
procesul spre judecare.“
Autorii excep˛iei sus˛in c„ dispozi˛iile criticate sunt
contrare prevederilor constitu˛ionale ale art. 16 alin. (2),
potrivit c„rora nimeni nu este mai presus de lege, ale
art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justi˛ie, ale art. 21
alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil ∫i ale
art. 24 alin. (1) privind dreptul la ap„rare.
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Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
observ„ c„ asupra dispozi˛iilor art. 297 alin. 2 teza a doua
din Codul de procedur„ civil„, raportate la prevederile
art. 16 ∫i 21 din Constitu˛ie, s-a pronun˛at prin Decizia
nr. 102/2007, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 195 din 21 martie 2007, statu‚nd, Ón esen˛„,
c„ aceste dispozi˛ii constituie o garan˛ie a aplic„rii
principiului potrivit c„ruia judecarea unei cauze se face Ón
mod echitabil ∫i Óntr-un termen rezonabil, Ón scopul
Ónl„tur„rii oric„ror abuzuri din partea p„r˛ilor, prin care s-ar
tinde la tergiversarea nejustificat„ a solu˛ion„rii unui proces.
Totodat„, cu acel prilej, Curtea a re˛inut c„ reglement„rile
interna˛ionale Ón materie nu impun accesul la totalitatea
gradelor de jurisdic˛ie sau la toate c„ile de atac prev„zute
de legisla˛iile na˛ionale, art. 13 din Conven˛ia privind
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale

consacr‚nd numai dreptul persoanei la un recurs efectiv Ón
fa˛a unei instan˛e na˛ionale, deci posibilitatea de a accede
la un grad de jurisdic˛ie.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de natur„ s„
determine
reconsiderarea
jurispruden˛ei
Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie, at‚t solu˛ia, c‚t ∫i considerentele
din decizia men˛ionat„ Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón prezenta
cauz„.
Cu privire la dispozi˛iile art. 295 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„, Curtea constat„ c„ acestea nu contravin
prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitu˛ie, Óntruc‚t faptul
c„ instan˛a de apel verific„, Ón limitele cererii de apel, nu
numai stabilirea situa˛iei de fapt, dar ∫i aplicarea legii de
c„tre prima instan˛„, nu Óncalc„ principiul potrivit c„ruia
nimeni nu este mai presus de lege,

CONSTITUﬁIONAL√

el

or

Œn numele legii
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 295 alin. 1 ∫i art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul
de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Georgeta N„stase-Silivestru ∫i Alina N„stase-Silivestru Ón Dosarul
nr. 11.299/4/2005 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.

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
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prof. univ. dr. IOAN VIDA

D E C I Z I A Nr. 473
din 17 mai 2007
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2 ∫i art. 5
din Legea concuren˛ei nr. 21/1996
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Ioana Marilena Chiorean

—
—
—
—
—
—
—
—

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. 2 ∫i art. 5 din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, excep˛ie ridicat„ de Asocia˛ia Armatorilor ∫i
Operatorilor Portuari—Fluviali din Rom‚nia Ón Dosarul
nr. 21.006/2/2005 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia
a VIII-a contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal r„spund avocat Marcela Farca∫, cu
Ómputerniciri avoca˛iale la dosar pentru autorul excep˛iei —
Asocia˛ia Armatorilor ∫i Operatorilor Portuari-Fluviali din
Rom‚nia — ∫i pentru p„r˛ile Societatea Comercial„ îArgos“ —

S.A. din Cernavod„, Societatea Comercial„ îNaviga˛ia
Fluvial„ Rom‚n„ Drobeta“ — S.A. din Drobeta-Turnu
Severin, Societatea Comercial„ îCNFR Navrom“ — S.A. din
Gala˛i ∫i Societatea Comercial„ îTouax Rom“ — S.A. din
Constan˛a Sud Agigea, ∫i avocat Emilia P„tru˛, cu
Ómputernicire avoca˛ial„ la dosar pentru Societatea
Comercial„ îDelta Nav“ — S.A. din Tulcea. De asemenea,
se prezint„ pentru autorul excep˛iei ∫i Mircea Lucian
Cotiga, cu Ómputernicire la dosar, iar Consiliul Concuren˛ei
este reprezentat prin inspector de concuren˛„.
Lipse∫te partea Societatea Comercial„ îCNF Giurgiu
Nav“ — S.A., fa˛„ de care procedura de citare este legal
Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul, avocatul autorului excep˛iei ∫i al p„r˛ilor
Societatea Comercial„ îArgos“ — S.A., Societatea
Comercial„ îNaviga˛ia Fluvial„ Rom‚n„ Drobeta“ — S.A.,
Societatea Comercial„ îCNFR Navrom“ — S.A. ∫i
Societatea Comercial„ îTouax Rom“ — S.A. solicit„ un nou
termen de judecat„, justificat de faptul c„ nu au fost
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 22 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 21.006/2/2005, Curtea de Apel Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 2 ∫i 5 din Legea concuren˛ei nr. 21/1996.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Asocia˛ia Armatorilor ∫i
Operatorilor Portuari—Fluviali din Rom‚nia Óntr-o cauz„
av‚nd ca obiect solu˛ionarea ac˛iunii Ón anulare a deciziei
Consiliului Concuren˛ei, prin care autorul excep˛iei a fost
sanc˛ionat cu amend„ contraven˛ional„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ textele criticate sunt neconstitu˛ionale,
deoarece nu disting Óntre sintagmele îasocia˛ie de agen˛i
economici cu scop lucrativ“ ∫i îasocia˛ie de agen˛i
economici cu scop nelucrativ“ ∫i solicit„ Cur˛ii s„
stabileasc„ dac„ ∫i Ón ce m„sur„ sintagma îasocia˛ie de
agen˛i economici“ — ca subiect al dreptului comercial —
poate cuprinde o îasocia˛ie cu scop nelucrativ“ ca autor
posibil al faptelor anticoncuren˛iale prev„zute de Legea
concuren˛ei.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios
administrativ ∫i fiscal ∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„
excep˛ia este neÓntemeiat„, iar dispozi˛iile legale criticate
nu Óngr„desc dreptul la libera asociere a cet„˛enilor ∫i
agen˛ilor economici, ci, dimpotriv„, creeaz„ cadrul legal
pentru ocrotirea interesului public ∫i celui al consumatorilor
∫i asocia˛iilor de agen˛i economici, atunci c‚nd asocia˛ia
s„v‚r∫e∫te o practic„ anticoncuren˛ial„ Ón una dintre
modalit„˛ile prev„zute de lege. Prin art. 5 din lege se
descurajeaz„ comportamentul contrar normelor adoptate Ón
activitatea economic„ ∫i financiar„ ∫i se asigur„ mediul
necesar desf„∫ur„rii acestora.
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 apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este inadmisibil„, deoarece se solicit„ Cur˛ii s„ l„mureasc„
Ón˛elesul unor dispozi˛ii din Legea concuren˛ei.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate nu Óngr„desc dreptul la liber„ asociere a
cet„˛enilor ∫i agen˛ilor economici ∫i nici libertatea
comer˛ului, ci, dimpotriv„, creeaz„ cadrul legal pentru
ocrotirea interesului public ∫i celui al consumatorilor ∫i
asocia˛iilor de agen˛i economici, atunci c‚nd asocia˛ia
s„v‚r∫e∫te o practic„ anticoncuren˛ial„ Ón una dintre
modalit„˛ile prev„zute de lege. Totodat„, libertatea
comer˛ului nu poate fi asigurat„ dec‚t prin impunerea unui
climat de disciplin„ economic„ la care agen˛ii economici
trebuie s„ se conformeze ∫i, Ón consecin˛„, legiuitorul are
competen˛a de a stabili sanc˛iunile corespunz„toare pentru
nerespectarea regulilor stabilite.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale punctele lor de vedere
asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
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comunicate autorit„˛ilor prev„zute de Legea nr. 47/1992
copii de pe toate concluziile autorului excep˛iei ∫i de faptul
c„ va depune un punct de vedere al Consiliului Legislativ,
precum ∫i practic„ judiciar„ Ón limba francez„ ∫i limba
englez„.
Reprezentantul Consiliului Concuren˛ei sus˛ine c„,
potrivit dispozi˛iilor art. 30 din Legea nr. 47/1992, se va
comunica autorit„˛ilor prev„zute de lege numai Óncheierea
de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale.
Ap„r„torul Societ„˛ii Comerciale îDelta Nav“ — S.A.
arat„ c„ nu se opune acord„rii unui nou termen de
judecat„.
Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
cererii de acordare a unui nou termen de judecat„, av‚nd
Ón vedere c„, potrivit legii, nu este necesar„ comunicarea
tuturor concluziilor autorului excep˛iei, iar, atunci c‚nd se
depun Ónscrisuri, numai partea advers„ poate cere
acordarea unui termen pentru luarea la cuno∫tin˛„.
Curtea, deliber‚nd, Ón temeiul art. 14 din Legea
nr. 47/1992, coroborat cu art. 156 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„ ∫i ˛in‚nd cont de prevederile art. 30 din
Legea nr. 47/1992, potrivit c„rora se comunic„ pre∫edin˛ilor
celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i
Avocatului Poporului Óncheierea prin care a fost sesizat„
Curtea Constitu˛ional„, respinge cererea de acordare a
unui termen de judecat„, astfel cum a fost formulat„.
Av‚nd cuv‚ntul, ap„r„torul autorului excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ∫i al p„r˛ilor Societatea Comercial„
îArgos“ — S.A., Societatea Comercial„ îNaviga˛ia Fluvial„
Rom‚n„ Drobeta“ — S.A., Societatea Comercial„ îCNFR
Navrom“ — S.A. ∫i Societatea Comercial„ îTouax Rom“ —
S.A. solicit„ admiterea acesteia, Óntruc‚t textele criticate nu
disting Óntre agen˛ii economici cu scop lucrativ ∫i cei f„r„
scop lucrativ, iar Ón cazul de fa˛„ autorul excep˛iei este o
asocia˛ie cu scop nelucrativ ∫i, ca atare, nu poate intra
sub inciden˛a Legii nr. 21/1996. De asemenea, depune
concluzii scrise Ón acest sens.
Œmputernicitul autorului excep˛iei solicit„, de asemenea,
admiterea acesteia, deoarece Asocia˛ia Armatorilor ∫i
Operatorilor Portuari—Fluviali din Rom‚nia este o asocia˛ie
de agen˛i economici f„r„ scop lucrativ.
Reprezentantul Consiliului Concuren˛ei solicit„
respingerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca fiind
inadmisibil„, Óntruc‚t este vorba despre o problem„ de
interpretare ∫i aplicare a legii, iar pe fond arat„ c„
dispozi˛iile criticate respect„ dreptul de asociere ∫i
libertatea economic„ ∫i sunt Ón concordan˛„ cu legisla˛ia
comunitar„ Ón materie. Œn acest sens, depune ∫i concluzii
scrise.
Ap„r„torul Societ„˛ii Comerciale îDelta Nav“ — S.A.
solicit„ admiterea excep˛iei, astfel cum a fost formulat„,
deoarece textele criticate din Legea concuren˛ei contravin
art. 40, 45 ∫i 53 din Constitu˛ie.
Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca fiind inadmisibil„,
deoarece se solicit„ Cur˛ii Constitu˛ionale s„ se pronun˛e
asupra Ón˛elesului unei sintagme cuprinse Ón textele
criticate.
Av‚nd cuv‚ntul Ón replic„, ap„r„torul autorului excep˛iei
∫i al p„r˛ilor Societatea Comercial„ îArgos“ — S.A.,
Societatea Comercial„ îNaviga˛ia Fluvial„ Rom‚n„ Drobeta“ —
S.A., Societatea Comercial„ îCNFR Navrom“ — S.A. ∫i
Societatea Comercial„ îTouax Rom“ — S.A. arat„ c„
motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate prive∫te o
problem„ de creare a legii, deoarece dispozi˛iile criticate
contravin prevederilor invocate din Constitu˛ie.

15

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, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
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ce

Constitu˛ionale interpretarea dispozi˛iilor criticate din Legea
concuren˛ei, prin stabilirea dac„ ∫i Ón ce m„sur„ sintagma
îasocia˛ie de agen˛i economici“ — ca subiect al dreptului
comercial — poate cuprinde o îasocia˛ie cu scop
nelucrativ“ ca autor posibil al faptelor anticoncuren˛iale
prev„zute de Legea concuren˛ei. Or, potrivit art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, Curtea se pronun˛„ numai asupra
constitu˛ionalit„˛ii actelor cu care a fost sesizat„.
Curtea re˛ine c„ activitatea de interpretare a legii, av‚nd
ca scop clarificarea Ón˛elesului unei norme juridice sau a
c‚mpului s„u de aplicare, este o faz„ indispensabil„
procesului de aplicare a legii, ce intr„ Ón competen˛a
instan˛elor judec„tore∫ti, iar pentru a se elimina eventualele
erori Ón calificarea juridic„ a unor situa˛ii de fapt ∫i pentru
a se asigura aplicarea unitar„ a legii, a fost creat„ de
c„tre legiuitor institu˛ia recursului Ón interesul legii.
Prin urmare, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 2 ∫i 5 din Legea concuren˛ei nr. 21/1996,
astfel cum a fost formulat„, este inadmisibil„.

or

fiz
i

prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ 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 cu care a fost
sesizat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 2 ∫i 5 din Legea concuren˛ei nr. 21/1996,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 742 din 16 august 2005, dispozi˛ii care stabilesc
domeniul de reglementare a legii ∫i unele cazuri de practici
anticoncuren˛iale.
Autorii excep˛iei sus˛in c„ dispozi˛iile criticate sunt
contrare prevederilor constitu˛ionale ale art. 40 privind
dreptul de asociere, ale art. 45 privind libertatea economic„
∫i ale art. 53 privind restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi
sau al unor libert„˛i.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
observ„ c„, Ón realitate, autorul excep˛iei solicit„ Cur˛ii

an

el

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2 ∫i art. 5 din Legea
concuren˛ei nr. 21/1996, excep˛ie ridicat„ de Asocia˛ia Armatorilor ∫i Operatorilor Portuari—Fluviali din Rom‚nia Ón Dosarul
nr. 21.006/2/2005 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 mai 2007.

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
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prof. univ. dr. IOAN VIDA
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