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

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 71/2001
privind organizarea ∫i exercitarea activit„˛ii de consultan˛„ fiscal„
Av‚nd Ón vedere statutul Rom‚niei de membru al Uniunii Europene, Ón contextul asigur„rii liberei circula˛ii a
serviciilor, Ón scopul reglement„rii condi˛iilor de exercitare Ón Rom‚nia a profesiei de consultant fiscal de c„tre consultan˛ii
fiscali care au ob˛inut calificarea profesional„ Ón alt stat membru al Uniunii Europene, ceea ce constituie o situa˛ie a c„rei
reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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4. Articolul 6 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Examenul pentru atribuirea calit„˛ii de
consultant fiscal se organizeaz„ de Camera Consultan˛ilor
Fiscali, Ón baza unui regulament aprobat de Consiliul
superior al Camerei Consultan˛ilor Fiscali.“
5. Articolul 7 se abrog„.
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6. Articolul 8 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Persoana care a promovat examenul de
consultant fiscal este obligat„ s„ se Ónregistreze Ón
Registrul consultan˛ilor fiscali ∫i al societ„˛ilor comerciale de
consultan˛„ fiscal„ Ón termen de 60 de zile de la
comunicarea rezultatului examenului.
(2) Condi˛iile privind Ónscrierea Ón Registrul consultan˛ilor
fiscali ∫i al societ„˛ilor comerciale de consultan˛„ fiscal„ se
stabilesc prin Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al
Camerei Consultan˛ilor Fiscali.
(3) Activitatea de consultan˛„ fiscal„ poate fi desf„∫urat„
numai de persoanele Ónscrise Ón Registrul consultan˛ilor
fiscali ∫i al societ„˛ilor comerciale de consultan˛„ fiscal„ la
sec˛iunea «persoane active».
(4) Carnetul profesional va fi vizat anual.“
7. Articolul 9 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Consultan˛ii fiscali pot s„ Ó∫i desf„∫oare
activitatea ca persoane fizice independente sau se pot
asocia Ón societ„˛i comerciale care au Ón obiectul de
activitate consultan˛„ fiscal„. Societatea comercial„ trebuie
s„ aib„ cel pu˛in un asociat/ac˛ionar ∫i administrator care
s„ aib„ calitatea de consultant fiscal.
(2) Pentru exercitarea activit„˛ii de consultan˛„ fiscal„,
societ„˛ile comerciale trebuie s„ fie autorizate de Camera
Consultan˛ilor Fiscali.
(3) Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei de func˛ionare,
societ„˛ile comerciale pl„tesc o tax„ Ón contul Camerei
Consultan˛ilor Fiscali. Cuantumul taxei se stabile∫te prin
hot„r‚re a Consiliului superior al Camerei Consultan˛ilor
Fiscali.“
8. Articolul 10 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Camera Consultan˛ilor Fiscali este
organiza˛ie profesional„ de utilitate public„, persoan„
juridic„ f„r„ scop lucrativ, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti,
str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv este
acordat de Guvern Ón folosin˛„ gratuit„ p‚n„ la data la
care veniturile Camerei Consultan˛ilor Fiscali permit
achizi˛ionarea unui sediu propriu, dar nu mai t‚rziu de
31 decembrie 2012.
(2) Camera Consultan˛ilor Fiscali, denumit„ Ón continuare
Camera, se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón baza unui

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Art. I. — Ordonan˛a Guvernului nr. 71/2001 privind
organizarea ∫i exercitarea activit„˛ii de consultan˛„ fiscal„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 538
din 1 septembrie 2001, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 198/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Articolul 3 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Activitatea de consultan˛„ fiscal„ const„
Ón:
a) acordarea de servicii profesionale Ón domeniul fiscal;
b) acordarea de servicii ∫i asisten˛„ de specialitate
pentru Óntocmirea declara˛iilor de impozite ∫i taxe;
c) asisten˛„ ∫i servicii pe probleme de procedur„ fiscal„;
d) asisten˛„ privind Óntocmirea documenta˛iei pentru
exercitarea c„ilor de atac Ómpotriva titlurilor de crean˛„ ∫i a
altor acte administrative fiscale;
e) asisten˛„ privind crean˛ele bugetului general
consolidat, cu respectarea prevederilor legale Ón vigoare;
f) asisten˛„ ∫i reprezentare Ón fa˛a organelor fiscale,
inclusiv acordarea de asisten˛„ de specialitate pe parcursul
derul„rii inspec˛iei fiscale;
g) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor
judec„tore∫ti, organelor de cercetare penal„, organelor
fiscale sau a altor p„r˛i interesate;
h) asisten˛„ fiscal„ Ón cauzele aflate pe rolul unei
autorit„˛i jurisdic˛ionale.
(2) Pentru exercitarea activit„˛ii de consultan˛„ fiscal„
este
obligatorie
asigurarea
pentru
r„spunderea
profesional„.“
2. La articolul 4, litera b) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îb) s„ aib„ o experien˛„ de minimum 5 ani dup„
ob˛inerea licen˛ei, Ón una dintre urm„toarele activit„˛i:
— elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea
legisla˛iei fiscale;
— servicii de administrare a legisla˛iei fiscale;
— elaborarea sau aplicarea reglement„rilor contabile;
— activitate financiar-contabil„.“
3. Articolul 5 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — La depunerea documentelor care atest„
Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute la art. 4 lit. a)—d),
candidatul pl„te∫te Ón contul Camerei Consultan˛ilor Fiscali
taxa pentru Ónscrierea la examen. Nivelul taxei se stabile∫te
prin hot„r‚re a Consiliului superior al Camerei
Consultan˛ilor Fiscali.“
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c) Ón caz de neplat„ a cotiza˛iei timp de 12 luni
consecutive.“
17. Articolul 20 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 20. — (1) Œn cazul retragerii carnetului profesional
de consultant fiscal sau a autoriza˛iei societ„˛ilor comerciale
de consultan˛„ fiscal„ se interzic acestora practicarea
profesiei ∫i utilizarea titlului de consultant fiscal sau a
denumirii de societate comercial„ de consultan˛„ fiscal„.
(2) Œmpotriva deciziei de retragere a carnetului
profesional de consultant fiscal sau a autoriza˛iei de
func˛ionare se poate formula pl‚ngere Ón justi˛ie, Ón
condi˛iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modific„rile ulterioare.“
18. Articolul 21 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 21. — (1) Membrii Camerei vor fi Ónscri∫i Ón
Registrul consultan˛ilor fiscali ∫i al societ„˛ilor comerciale de
consultan˛„ fiscal„ ca membri activi sau inactivi. Registrul
consultan˛ilor fiscali ∫i al societ„˛ilor comerciale de
consultan˛„ fiscal„ se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, ∫i va fi actualizat anual cu modific„rile
intervenite.
(2) Œn Registrul consultan˛ilor fiscali ∫i al societ„˛ilor
comerciale de consultan˛„ fiscal„ vor fi men˛ionate
urm„toarele date referitoare la membrii Camerei:
a) pentru persoanele fizice:
— numele ∫i prenumele;
— num„rul carnetului profesional;
— localitatea de domiciliu;
— alte date de identificare a persoanei;
b) pentru societ„˛ile comerciale de consultan˛„ fiscal„:
— denumirea ∫i sediul social;
— numele ∫i prenumele, num„rul carnetului profesional
∫i localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care
efectueaz„ consultan˛„ fiscal„ Ón numele societ„˛ii
comerciale de consultan˛„ fiscal„;
— numele ∫i prenumele asocia˛ilor/ac˛ionarilor,
administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;
— alte date de identificare.
(3) Membrii Camerei sunt obliga˛i s„ anun˛e orice
modificare a datelor Ónscrise Ón Registrul consultan˛ilor
fiscali ∫i al societ„˛ilor de consultan˛„ fiscal„, Ón termen de
30 de zile.
(4) Consultan˛ii fiscali vor depune o declara˛ie pe
propria r„spundere pentru a fi Ónregistra˛i la sec˛iunea
«persoane inactive» din Registrul consultan˛ilor fiscali ∫i al
societ„˛ilor comerciale de consultan˛„ fiscal„.“
19. Dup„ capitolul V se introduce un nou capitol,
capitolul V1, intitulat îExercitarea Ón Rom‚nia a profesiei
de c„tre consultan˛ii fiscali care au ob˛inut calificarea
profesional„ Ón unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene ∫i ale Spa˛iului Economic European“,
cuprinz‚nd articolele 211—219, cu urm„torul cuprins:
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regulament de organizare ∫i func˛ionare propriu, aprobat
prin hot„r‚re a Consiliului superior al Camerei.
(3) Camera Ó∫i poate constitui unit„˛i teritoriale, conform
regulamentului propriu de organizare ∫i func˛ionare.“
9. La articolul 11, dup„ litera a) se introduce o nou„
liter„, litera a1), cu urm„torul cuprins:
îa1) organizeaz„ examenul pentru atribuirea calit„˛ii de
consultant fiscal;“.
10. La articolul 11, litera e) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îe) ˛ine Registrul consultan˛ilor fiscali ∫i al societ„˛ilor
comerciale de consultan˛„ fiscal„;“.
11. La articolul 11, dup„ litera l) se introduc dou„ noi
litere, literele m ∫i n), cu urm„torul cuprins:
îm) elaboreaz„ ∫i aprob„ Codul privind conduita etic„ ∫i
profesional„ Ón domeniul consultan˛ei fiscale;
n) elaboreaz„ ∫i aprob„ Normele privind preg„tirea ∫i
perfec˛ionarea consultan˛ilor fiscali.“
12. Articolul 13 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 13. — Camera Ó∫i acoper„ cheltuielile din venituri
proprii care se constituie din:
a) taxa de autorizare a societ„˛ilor comerciale de
consultan˛„ fiscal„;
b) taxa de Ónscriere Ón eviden˛a Camerei;
c) cotiza˛iile membrilor Camerei;
d) Óncas„ri din v‚nzarea publica˛iilor proprii;
e) dona˛ii ∫i sponsoriz„ri;
f) taxa de Ónscriere la examenul pentru atribuirea calit„˛ii
de consultant fiscal;
g) alte venituri din activitatea Camerei.“
13. Articolul 14 se abrog„.
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14. Articolul 15 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 15. — Membrii Camerei sunt:
a) persoanele c„rora li s-a eliberat carnetul profesional
∫i s-au Ónregistrat Ón Registrul consultan˛ilor fiscali ∫i al
societ„˛ilor comerciale de consultan˛„ fiscal„;
b) societ„˛ile comerciale care au ob˛inut autoriza˛ia de
func˛ionare eliberat„ de Camer„ ∫i s-au Ónregistrat Ón
Registrul consultan˛ilor fiscali ∫i al societ„˛ilor comerciale de
consultan˛„ fiscal„.“
15. Articolul 18 se abrog„.
16. Articolul 19 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 19. — Carnetul profesional de consultant fiscal,
respectiv autoriza˛ia de func˛ionare, se retrage consultan˛ilor
fiscali Ón urm„toarele situa˛ii:
1. Œn cazul persoanelor fizice:
a) c‚nd atribuirea calit„˛ii de consultant fiscal a fost
ob˛inut„ ca urmare a s„v‚r∫irii infrac˛iunii de fals ∫i uz de
fals;
b) c‚nd consultantul fiscal Óncalc„ prevederile Codului
privind conduita etic„ ∫i profesional„ Ón domeniul
consultan˛ei fiscale;
c) Ón caz de neplat„ a cotiza˛iei timp de 12 luni
consecutive.
2. Œn cazul persoanelor juridice, Ón situa˛ia Ón care:
a) societatea comercial„ s-a dizolvat;
b) dup„ data de Ónregistrare la Camer„ se constat„ c„
nu mai Óndeplinesc condi˛iile legale de func˛ionare potrivit
prezentei ordonan˛e ∫i Regulamentului de organizare ∫i
func˛ionare al Camerei;

îCAPITOLUL V1
Exercitarea Ón Rom‚nia a profesiei de c„tre consultan˛ii
fiscali care au ob˛inut calificarea profesional„ Ón unul
dintre statele membre ale Uniunii Europene
∫i ale Spa˛iului Economic European
Art. 21 1. — Dispozi˛iile prezentului capitol se aplic„
consultan˛ilor fiscali care au ob˛inut calificarea profesional„
Ón unul dintre statele membre ale Uniunii Europene ∫i ale
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autorit„˛ilor jurisdic˛ionale, Ón condi˛iile stabilite Ón statul
membru de origine pentru consultan˛ii fiscali, f„r„ a fi
necesar„ Ónscrierea Ón Registrul consultan˛ilor fiscali ∫i al
societ„˛ilor comerciale de consultan˛„ fiscal„.
(3) Pentru exercitarea activit„˛ii de consultant fiscal sub
forma prest„rii de servicii, consultantul fiscal trebuie s„
respecte condi˛iile ∫i regulile de conduit„ profesional„ ale
statului membru de origine, precum ∫i legisla˛ia rom‚n„
privind profesia, Ón special cu privire la incompatibilit„˛i ∫i la
secretul profesional.
(4) Consultantul fiscal care presteaz„ servicii Ón
Rom‚nia este obligat s„ dovedeasc„ autorit„˛ilor rom‚ne
calitatea de consultant fiscal dob‚ndit„ Óntr-un stat membru
din Uniunea European„ sau al Spa˛iului Economic
European.“
20. Articolul 22 se abrog„.
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21. Dup„ articolul 24 se introduce un nou articol,
articolul 241, cu urm„torul cuprins:
îArt. 24 1 . — (1) La solicitarea Camerei, Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor va promova spre adoptare
proiectele de acte normative pentru completarea ∫i/sau
modificarea prezentei ordonan˛e.
(2) La solicitarea Camerei, ministrul economiei ∫i
finan˛elor poate desemna prin ordin speciali∫ti din cadrul
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor care s„ fac„ parte din
comisia de examinare.
(3) Remunerarea membrilor comisiilor de examinare se
stabile∫te prin hot„r‚re a Consiliului superior al Camerei.“
22. Articolul 25 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 25. — (1) Constituie contraven˛ie ∫i se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 15.000 lei la 25.000 lei
utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii
societ„˛ii comerciale de societate de consultan˛„ fiscal„ Ón
alte condi˛ii dec‚t cele prev„zute de prezenta ordonan˛„,
precum ∫i utilizarea termenilor de «consilier fiscal» sau
altora asem„n„toare, dac„ nu a fost s„v‚r∫it„ Ón astfel de
condi˛ii Ónc‚t, potrivit legii penale, s„ fie considerat„
infrac˛iune.
(2) Se sanc˛ioneaz„ Ón condi˛iile alin. (1) exercitarea
activit„˛ilor de consultan˛„ fiscal„ prin folosirea sintagmei
«fiscal» de c„tre o persoan„ fizic„ sau persoan„ juridic„
care nu a dob‚ndit calitatea de consultant fiscal potrivit
prezentei ordonan˛e sau care nu este membru al Camerei.
(3) Prevederile prezentului articol se completeaz„ cu
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, cu excep˛ia art. 28 ∫i 29.
(4) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
se fac de c„tre persoanele Ómputernicite de Camer„.
(5) Membrii Camerei care desf„∫oar„ activitatea de
consultan˛„ fiscal„ f„r„ viza anual„ se sanc˛ioneaz„
disciplinar, potrivit Regulamentului de organizare ∫i
func˛ionare al Camerei.
(6) NeÓnregistrarea Ón Registrul consultan˛ilor fiscali ∫i al
societ„˛ilor comerciale de consultan˛„ fiscal„ Ón termenul de
60 de zile prev„zut la art. 8 alin. (1) se sanc˛ioneaz„
astfel:
a) cu amend„ de 1.000 lei dac„ se solicit„ Ónregistrarea
Ón termen de p‚n„ la un an de la data comunic„rii
rezultatului examenului;
b) cu retragerea dreptului de a se mai Ónscrie Ón
Registrul consultan˛ilor fiscali ∫i al societ„˛ilor comerciale de
consultan˛„ fiscal„ at‚t la sec˛iunea «persoane active», c‚t
∫i la sec˛iunea «persoane inactive».“
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Spa˛iului Economic European, care Ó∫i exercit„ profesia pe
teritoriul Rom‚niei Ón una dintre urm„toarele forme:
a) Ón mod independent sau Ón asociere;
b) consultan˛i fiscali salaria˛i Ón Rom‚nia;
c) prin prestarea de servicii, Ón condi˛iile art. 219.
Art. 212. — (1) Œn sensul prezentului capitol, termenii ∫i
expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) consultant fiscal — orice persoan„ provenind dintr-un
stat membru al Uniunii Europene sau al Spa˛iului Economic
European, care este autorizat„ s„ Ó∫i desf„∫oare activitatea
profesional„ de consultant fiscal Óntr-un stat membru;
b) stat membru de origine — statul membru al Uniunii
Europene sau al Spa˛iului Economic European Ón care
consultantul fiscal a ob˛inut dreptul de a desf„∫ura
activitatea de consultant fiscal Ónainte de a practica
profesia Ón Rom‚nia;
c) grupare — orice entitate cu sau f„r„ personalitate
juridic„, organizat„ potrivit legisla˛iei unui stat membru, Ón
cadrul c„reia consultan˛ii fiscali Ó∫i desf„∫oar„ activitatea de
consultan˛„ fiscal„ Ómpreun„, sub nume comun.
(2) Consultan˛ii fiscali care profeseaz„ Ón Rom‚nia sub
titlul profesional din statul de origine pot desf„∫ura activit„˛i
profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legisla˛iei din
Rom‚nia.
Art. 213. — Persoana provenit„ dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spa˛iului Economic European, care
dore∫te s„ desf„∫oare activitatea de consultant fiscal Ón
Rom‚nia Ón forma prev„zut„ la art. 211 lit. a), este obligat„
s„ ob˛in„ autorizarea Camerei pe baza unei evalu„ri.
Art. 214. — Camera va stabili componen˛a Comisiei de
evaluare, precum ∫i con˛inutul ∫i modul de desf„∫urare a
examenului pentru consultan˛ii fiscali din statele membre,
care vor desf„∫ura activitate Ón Rom‚nia.
Art. 215. — Comisia de evaluare va verifica Ón prealabil
dac„ experien˛a dob‚ndit„ Ón calitate de consultant fiscal
este de natur„ s„ acopere Ón tot sau Ón parte diferen˛ele
existente Óntre legisla˛ia fiscal„ rom‚neasc„ ∫i cea a
statului membru de origine Ón care a fost ob˛inut„ atestarea
de consultant fiscal.
Art. 21 6 . — Prevederile prezentului capitol se
completeaz„ cu dispozi˛iile Legii nr. 200/2004 privind
recunoa∫terea diplomelor ∫i calific„rilor profesionale pentru
profesiile reglementate Ón Rom‚nia, cu modific„rile
ulterioare.
Art. 21 7. — Œn condi˛iile prezentului capitol, oricare
dintre consultan˛ii fiscali care desf„∫oar„ activitatea potrivit
art. 211 lit. a) poate desf„∫ura pe teritoriul Rom‚niei, cu
caracter permanent, activit„˛ile prev„zute la art. 3, numai
dup„ sus˛inerea examenului de atribuire a calit„˛ii de
consultant fiscal.
Art. 21 8 — (1) La Comisia de evaluare a Camerei
solicitan˛ii care urmeaz„ s„ se prezinte la examen trebuie
s„ fac„ dovada Óndeplinirii condi˛iilor prev„zute la art. 4 cu
documente eliberate de statul membru de origine.
(2) Cuno∫tin˛ele ∫i experien˛a profesional„ sunt evaluate
pe baza unui interviu sus˛inut Ón fa˛a Comisiei de evaluare
a Camerei.
Art. 21 9 . — (1) Œn condi˛iile prezentului capitol,
consultan˛ii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii
Europene ∫i ale Spa˛iului Economic European pot
desf„∫ura activit„˛i de consultant fiscal Ón Rom‚nia sub
forma prest„rii de servicii.
(2) Activitatea de prestare de servicii prev„zut„ la
art. 21 1 lit. c) se exercit„ Ón Rom‚nia prin asigurarea
serviciilor de asisten˛„ fiscal„ pentru persoanele fizice sau
persoanele juridice Ón fa˛a organelor fiscale sau Ón fa˛a
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obliga˛iile acestuia cu privire la activitatea de organizare ∫i
exercitare a activit„˛ii de consultant fiscal.
(4) Protocolul de predare-preluare se Óncheie Ón termen
de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ ∫i cuprinde prevederile bugetare,
execu˛ia bugetar„ p‚n„ la data prelu„rii, precum ∫i
drepturile ∫i obliga˛iile prev„zute la alin. (3).
Art. IV. — (1) Œn termen de 90 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
Camera Consultan˛ilor Fiscali va aproba Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare al Camerei Consultan˛ilor Fiscali.
(2) Pe data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, a Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare al
Camerei Consultan˛ilor Fiscali, Ón condi˛iile alin. (1),
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.052/2006 privind aprobarea
Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare al Camerei
Consultan˛ilor Fiscali, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 732 din 28 august 2006, se
abrog„.
Art. V. — Ordonan˛a Guvernului nr. 71/2001 privind
organizarea ∫i exercitarea activit„˛ii de consultan˛„ fiscal„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 538
din 1 septembrie 2001, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 198/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i cu modific„rile ∫i complet„rile aduse
de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, dup„ aprobarea prin
lege a acesteia, se va republica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

ite

23. Dup„ articolul 26 se introduce un nou articol,
articolul 261, cu urm„torul cuprins:
îArt. 261. — Hot„r‚rile adoptate de Conferin˛a na˛ional„
sau de Consiliul superior al Camerei se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
Art. II. — Societ„˛ile comerciale de consultan˛„ Ón
domeniul fiscal, expertiz„ contabil„ ∫i audit financiar, care
la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„
au Ónscris„ Ón actul lor constitutiv ∫i activitatea de
consultan˛„ fiscal„ pe care o desf„∫oar„ Ón alte condi˛ii
dec‚t cele prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de urgen˛„,
sunt obligate ca, Ón termen de 120 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a acesteia, s„ se Ónregistreze Ón Registrul
consultan˛ilor fiscali ∫i al societ„˛ilor comerciale de
consultan˛„ fiscal„.
Art. III. — (1) Disponibilit„˛ile din veniturile proprii ale
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor provenite din taxa de
participare la examenele pentru atribuirea calit„˛ii de
consultant fiscal r„mase neutilizate Ón contul deschis la
Trezoreria Statului se vireaz„ Ón contul Camerei
Consultan˛ilor Fiscali Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(2) Se autorizeaz„ Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor s„
introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea prevederilor
art. 5 Ón volumul ∫i Ón structura bugetului sumelor alocate
pentru activit„˛i finan˛ate integral din venituri proprii pe anul
2007, pe baza protocolului de predare-preluare.
(3) Camera Consultan˛ilor Fiscali va prelua de la
Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor toate drepturile ∫i
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Bucure∫ti, 20 iunie 2007.
Nr. 53.

D

HOT√R¬RE
privind func˛ionarea ∫i atribu˛iile Comitetului pentru finan˛e publice locale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 alin. (3) 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. 76
alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finan˛ele publice locale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Comitetul pentru finan˛e publice locale,
denumit Ón continuare Comitet, structur„ de tip partenerial,
f„r„ personalitate juridic„, este un organism cu rol
consultativ Ón procesul de elaborare a unor reglement„ri cu
caracter financiar, care privesc Ón mod direct bugetele
locale ∫i de stabilire a sumelor pentru echilibrare ce se
aloc„ anual de la bugetul de stat pentru bugetele locale.
Art. 2. — (1) Comitetul are urm„toarele atribu˛ii:
a) analizeaz„ propuneri privind limitele sumelor pentru
echilibrare ce se aloc„ anual de la bugetul de stat la
bugetele locale, precum ∫i modul de fundamentare ∫i
repartizare a acestora pe jude˛e ∫i face recomand„ri pentru
Ómbun„t„˛irea sistemului de repartizare;

b) analizeaz„ propunerile privind modificarea criteriilor ∫i
formulei de alocare a sumelor pentru echilibrare ce vor fi
repartizate pe jude˛e ∫i, respectiv, pe unit„˛i administrativteritoriale ∫i face recomand„ri pentru Ómbun„t„˛irea
sistemului de echilibrare;
c) formuleaz„ propuneri asupra proiectelor de acte
normative ce cuprind reglement„ri cu caracter financiar ∫i
fiscal privind unit„˛ile administrativ-teritoriale, atunci c‚nd
consider„ necesar;
d) analizeaz„ disfunc˛ionalit„˛ile semnalate de c„tre
reprezentan˛ii unit„˛ilor administrativ-teritoriale determinate
de modific„rile legislative, precum ∫i impactul acestora
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entit„˛ile prev„zute la alin. (1) vor desemna ∫i c‚te un
supleant ca Ónlocuitor de drept al reprezentantului.
Art. 4. — Componen˛a nominal„ a Comitetului, stabilit„
conform prevederilor art. 3 alin. (1) ∫i (3), se aprob„ prin
ordin comun al ministrului economiei ∫i finan˛elor ∫i al
ministrului internelor ∫i reformei administrative, care se
public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 5. — (1) Comitetul se Óntrune∫te trimestrial, Ón
∫edin˛e ordinare, sau ori de c‚te ori este necesar, Ón
∫edin˛e extraordinare.
(2) Comitetul poate constitui grupuri de lucru formate din
speciali∫ti din cadrul autorit„˛ilor publice reprezentate.
Art. 6. — Pentru realizarea atribu˛iilor sale, Comitetul
poate colabora cu ministere, autorit„˛i ∫i institu˛ii publice,
precum ∫i cu organiza˛iile neguvernamentale interesate.
Art. 7. — (1) Ministerul Internelor ∫i Reformei
Administrative ∫i Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, prin
structurile de specialitate, asigur„ Ómpreun„ secretariatul
tehnic al Comitetului.
(2) Desemnarea persoanelor care asigur„ secretariatul
tehnic al Comitetului se face prin ordin comun al ministrului
economiei ∫i finan˛elor ∫i al ministrului internelor ∫i reformei
administrative.
Art. 8. — (1) Convocarea membrilor Comitetului Ón
∫edin˛e ordinare se face la ini˛iativa pre∫edintelui cu cel
pu˛in 7 zile lucr„toare Ónainte de data organiz„rii acesteia.
(2) Convocarea membrilor Comitetului Ón ∫edin˛e
extraordinare se face la ini˛iativa pre∫edintelui sau a cel
pu˛in 3 dintre structurile asociative prev„zute la art. 3, cu
cel pu˛in 5 zile lucr„toare Ónainte de data organiz„rii
acesteia. Ini˛iativa de convocare a Comitetului Ón ∫edin˛e
extraordinare se trimite Ón mod obligatoriu pre∫edintelui.
(3) Fiecare membru al Comitetului are dreptul s„
introduc„ o problem„ pe agenda Ónt‚lnirii ordinare sau
extraordinare.
(4) Hot„r‚rile Comitetului se iau Ón unanimitate. Œn cazul
Ón care nu se ajunge la unanimitate Ón aprobarea unei
hot„r‚ri, se vor propune solu˛ii alternative, hot„r‚rea final„
am‚n‚ndu-se pentru ∫edin˛a urm„toare. Luarea unei decizii
nu poate fi am‚nat„ de mai mult de dou„ ori, Ón caz
contrar hot„r‚rea final„ urm‚nd a fi luat„ prin majoritatea
simpl„ a membrilor prezen˛i, pe baza alternativelor
men˛ionate.
(5) Convocarea membrilor Comitetului, procesele-verbale
Óncheiate cu ocazia ∫edin˛elor, precum ∫i alte materiale se
trimit, Ón format electronic, prin grija secretariatului tehnic,
tuturor membrilor Comitetului.
(6) Secretariatul tehnic Óndepline∫te ∫i alte Óns„rcin„ri
stabilite de Comitet sau de pre∫edintele acestuia.
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asupra finan˛elor publice locale ∫i formuleaz„ recomand„ri
pentru Ómbun„t„˛irea cadrului legal;
e) analizeaz„ modul de aplicare a prevederilor art. 33
din Legea nr. 273/2006 privind finan˛ele publice locale ∫i
face recomand„ri pentru Ómbun„t„˛irea prevederilor legale;
f) analizeaz„ evolu˛ia veniturilor ∫i cheltuielilor bugetelor
locale ∫i formuleaz„ propuneri de Ómbun„t„˛ire a cadrului
legal;
g) formuleaz„ propuneri pentru standarde ∫i condi˛ii
minimale pe care s„ le Óndeplineasc„ aplica˛iile informatice
utilizate de administra˛ia public„ local„ ∫i face demersuri
pentru compatibilizarea sistemelor informa˛ionale ∫i
informatice destinate gestion„rii datelor privind bugetele
locale;
h) analizeaz„ propunerile de standarde de cost ∫i de
calitate pentru prestarea serviciilor publice c„tre popula˛ie
elaborate de ministere ∫i face recomand„ri pentru ajustarea
acestora;
i) analizeaz„ propunerile privind descentralizarea
financiar„ ∫i fiscal„ elaborate de ministere ∫i formuleaz„
recomand„ri Ón acest sens.
(2) Comitetul prezint„ Guvernului, anual, un raport
privind activitatea acestuia.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale Comitetul adopt„
hot„r‚ri, care se semneaz„ de c„tre pre∫edinte.
(4) Pentru fundamentarea propunerilor pe care le
efectueaz„ Comitetul poate solicita date de la ministere ∫i
servicii publice deconcentrate ale ministerelor, iar acestea
au obliga˛ia transmiterii Ón termenul prev„zut prin solicitarea
respectiv„.
Art. 3. — (1) Comitetul este compus din c‚te un
reprezentant desemnat de:
a) Parlamentul Rom‚niei, prin hot„r‚re a acestuia;
b) Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative, prin
ordin al ministrului, la nivel de secretar de stat;
c) Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, prin ordin al
ministrului, la nivel de secretar de stat;
d) Asocia˛ia Comunelor din Rom‚nia, prin dispozi˛ia
pre∫edintelui acesteia;
e) Asocia˛ia Ora∫elor din Rom‚nia, prin dispozi˛ia
pre∫edintelui acesteia;
f) Asocia˛ia Municipiilor din Rom‚nia, prin dispozi˛ia
pre∫edintelui acesteia;
g) Uniunea Na˛ional„ a Consiliilor Jude˛ene din
Rom‚nia, prin dispozi˛ia pre∫edintelui acesteia.
(2) Pre∫edintele Comitetului este reprezentantul
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor.
(3) Pentru crearea unui cadru operativ privind asigurarea
cvorumului necesar organiz„rii ∫edin˛elor Comitetului ∫i,
implicit, pentru adoptarea hot„r‚rilor de c„tre acesta,
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Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 595.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.294/2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
nr. 1.294/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

ce

Articol unic. — Anexa nr. 3 la Normele metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de
calculatoare, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
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Ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului,
Cristian Mihai Adomni˛ei
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul interimar al comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
László Borbély
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Bucure∫ti, 20 iunie 2007.
Nr. 615.

ANEX√
(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
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M O D E L U L1)
bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar Ón vederea achizi˛ion„rii de calculatoare*)

1)

Modelul bonului valoric este reprodus Ón facsimil.
*) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2007, este portocaliu deschis.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 429/27.VI.2007
N O T √:

Conform art. I pct. 10 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea ∫i
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.294/2004, modelul bonului valoric se completeaz„ pe verso cu urm„torul text:
îa) beneficiarul acestui bon valoric este obligat s„ Ól utilizeze p‚n„ la data final„ pentru
achizi˛ionarea de calculatoare stabilit„ prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar Ón
vederea achizi˛ion„rii de calculatoare, aprobat prin hot„r‚re a Guvernului;
b) furnizorul de calculatoare este obligat s„ transmit„ bonul valoric c„tre comisiile
jude˛ene/comisia constituit„ la nivelul municipiului Bucure∫ti, c‚t ∫i c„tre comisiile constituite la
nivelul institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior, p‚n„ la data final„ de depunere, stabilit„ prin calendarul
pentru acordarea unui ajutor financiar Ón vederea achizi˛ion„rii de calculatoare, aprobat prin
hot„r‚re a Guvernului.“

GUVERNUL ROM¬NIEI
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HOT√R¬RE
privind aprobarea Óncadr„rii Ón categoria func˛ional„ a drumurilor jude˛ene
a unui drum comunal situat Ón jude˛ul Constan˛a
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 ∫i 13 din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

tu

func˛ionale a drumurilor publice ∫i a drumurilor de
utilitate privat„ deschise circula˛iei publice, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 338 ∫i
338 bis din 20 iulie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ Ón mod
corespunz„tor.
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Art. 1. — Se aprob„ Óncadrarea Ón categoria func˛ional„
a drumurilor jude˛ene a unui drum comunal situat Ón jude˛ul
Constan˛a, conform anexei care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Anexele nr. 2 ∫i 3 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 540/2000 privind aprobarea Óncadr„rii Ón categorii
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buza∫u,
secretar de stat
Ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor,
László Borbély
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 20 iunie 2007.
Nr. 623.

ANEX√

ŒNCADRAREA

Ón categoria func˛ional„ a drumurilor jude˛ene a unui drum comunal situat Ón jude˛ul Constan˛a
Indicativul
drumului propus

DJ 383

Traseul drumului propus

Techirghiol—Eforie Nord

Pozi˛ii kilometrice
(origine—destina˛ie)

— 0+000 Techirghiol
— 5+900 Eforie Nord

Lungimea
— km —

5,900

Provenien˛a

DC 2A

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

9

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 429/27.VI.2007
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unui teren aflat Ón domeniul public al statului din administrarea
Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale — Agen˛ia Domeniilor Statului Ón administrarea
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ —
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Finan˛elor — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ —
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor.
Art. 2. — Predarea-preluarea terenului prev„zut la art. 1
se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
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Art. 1. — Se aprob„ trecerea unui teren din domeniul
public al statului, Ón suprafa˛„ de 35 m2, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, din administrarea Ministerului
Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale — Agen˛ia Domeniilor
Statului Ón administrarea Ministerului Economiei ∫i

PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

ite
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Bucure∫ti, 20 iunie 2007.
Nr. 625.
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ANEX√
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a terenului aflat Ón domeniul public al statului, care se transmite din administrarea
Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale — Agen˛ia Domeniilor Statului Ón administrarea
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ —
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor
Persoana juridic„
de la care se transmite terenul

at

Ministerul Agriculturii ∫i
Dezvolt„rii Rurale —
Agen˛ia Domeniilor Statului

D
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Municipiul Gala˛i, intersec˛ia
drumului na˛ional 2B cu canalul
magistral Lunca, jude˛ul Gala˛i
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Locul unde este situat
terenul care se transmite

Persoana juridic„
la care se transmite terenul

Ministerul Economiei
∫i Finan˛elor —
Agen˛ia Na˛ional„ de
Administrare Fiscal„ —
Autoritatea Na˛ional„
a V„milor

Caracteristicile tehnice
ale terenului

Suprafa˛a = 35 m2
(Ómp„r˛it„ Ón dou„ zone
a 17,5 m2 fiecare)
Tarlaua 141
Parcela 570/3-0.046%
Num„r de identificare
145.481 — par˛ial

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil, aflat Ón domeniul public al statului,
din administrarea Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale — Direc˛ia pentru Agricultur„
∫i Dezvoltare Rural„ Alba Ón administrarea Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, aflat Ón domeniul public al statului, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, din administrarea Ministerului

Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale — Direc˛ia pentru
Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ Alba Ón administrarea
Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare, Ón
scopul asigur„rii unui spa˛iu adecvat pentru sediul
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administrativ al Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor
Funciare — Sucursala Teritorial„ Mure∫—Olt Mijlociu.
Art. 2. — Predarea-preluarea p„r˛ii din imobil prev„zute

la art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 20 iunie 2007.
Nr. 626.
ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii din imobilul aflat Ón domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii
∫i Dezvolt„rii Rurale — Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ Alba Ón administrarea Administra˛iei Na˛ionale
a Œmbun„t„˛irilor Funciare

Statul rom‚n,
Ón administrarea
Administra˛iei Na˛ionale
a Œmbun„t„˛irilor
Funciare

36.603
par˛ial
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Num„r
de identificare
M.E.F.

Caracteristicile tehnice
ale imobilului
care se transmite

Suprafa˛a util„ desf„∫urat„ =
= 167,41 m2
Suprafa˛a construit„
desf„∫urat„ = 216,31 m2
Suprafa˛a cur˛ii = 390 m2
Regim de Ón„l˛ime: P+1
Structura imobilului:
prefabricate din beton,
∫arpant„ din lemn, Ónvelitoare
din ˛igl„
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Municipiul Alba Iulia,
Statul rom‚n, din
str. Alexandru Ioan Cuza administrarea
nr. 4, jude˛ul Alba
Ministerului Agriculturii
∫i Dezvolt„rii Rurale —
Direc˛ia pentru Agricultur„
∫i Dezvoltare Rural„
Alba

Persoana juridic„
la care se transmite
imobilul

or

Persoana juridic„
de la care se transmite
imobilul

el

Locul
unde este situat
imobilul

in

fo

rm

ăr

ACTE ALE CORPULUI EXPERﬁILOR CONTABILI
™I CONTABILILOR AUTORIZAﬁI DIN ROM¬NIA
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CORPUL EXPERﬁILOR CONTABILI
™I CONTABILILOR AUTORIZAﬁI DIN ROM¬NIA

at
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CONSILIUL SUPERIOR

D
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HOT√R¬RE
privind aprobarea Codului etic na˛ional
al profesioni∫tilor contabili

Œn temeiul art. 19 lit. d) ∫i al art. 26 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit„˛ii
de expertiz„ contabil„ ∫i a contabililor autoriza˛i, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i al pct. 18, 25 ∫i 152 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Corpului
Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, republicat,
Consiliul superior al Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia emite urm„toarea hot„r‚re:
Art. 1. — Se aprob„ Codul etic na˛ional al
profesioni∫tilor contabili, prev„zut Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Corpului Exper˛ilor Contabili
∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia,
Marin Toma
Bucure∫ti, 25 mai 2007.
Nr. 07/80.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 429 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial”, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE CURﬁII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
SECﬁIA A III-a

HOT√R¬REA
din 12 octombrie 2006

Ón cauza Sebastian Taub Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 58.612/00)

ce

Œn cauza Sebastian Taub Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a III-a), statu‚nd Ón cadrul unei camere formate din domnii
J. Hedigan, pre∫edinte, C. BÓrsan, V. Zagrebelsky, doamna A. Gyulumyan, domnii E. Myjer, David Thór Björgvinsson,
doamna I. Ziemele, judec„tori, ∫i V. Berger, grefier de sec˛ie,
dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu la data de 21 septembrie 2006, pronun˛„ urm„toarea hot„r‚re,
adoptat„ la aceast„ dat„:

or
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4. La data de 31 august 2004, pre∫edintele Sec˛iei
a II-a a hot„r‚t s„ comunice cererea Guvernului. Invoc‚nd
prevederile art. 29 § 3 din Conven˛ie, acesta a hot„r‚t s„
se analizeze Ón acela∫i timp admisibilitatea ∫i temeinicia
cauzei.
5. At‚t reclamantul, c‚t ∫i Guvernul au depus observa˛ii
scrise pe fondul cauzei (art. 59 § 1 din Regulament).
6. La data de 1 noiembrie 2004, Curtea a modificat
compunerea sec˛iilor sale (art. 25 § 1 din Regulament).
Cererea de fa˛„ a fost atribuit„ Sec˛iei a III-a astfel
remaniat„ (art. 52 § 1). Œn cadrul acesteia, camera
Óns„rcinat„ s„ analizeze cauza (art. 27 § 1 din Conven˛ie)
a fost constituit„ conform art. 26 § 1 din Regulament.
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1. La originea cauzei se afl„ cererea (nr. 58.612/00)
Óndreptat„ Ómpotriva Rom‚niei, prin care domnul Nicolae
Lucien Sebastian Taub (reclamantul) a sesizat Curtea la
data de 28 februarie 2000 Ón temeiul art. 34 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale (Conven˛ia).
2. Guvernul rom‚n (Guvernul) a fost reprezentat prin
agentul s„u, doamna Roxana Rizoiu, apoi de c„tre doamna
Beatrice Rama∫canu, de la Ministerul Afacerilor Externe.
3. Reclamantul a pretins Ón special c„ v‚nzarea unui
apartament din imobilul s„u unor ter˛i, validat„ prin hot„r‚ri
definitive ale instan˛elor, care nu a fost urmat„ de nicio
desp„gubire, a Ónc„lcat art. 1 din Protocolul nr. 1.
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I. Circumstan˛ele cauzei
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7. Reclamantul s-a n„scut Ón anul 1914 ∫i locuie∫te Ón
Bucure∫ti.
8. Mama reclamantului a construit Ón perioada interbelic„
un imobil compus din mai multe apartamente, situat Ón
Bucure∫ti, str. Romniceanu nr. 36. Œn anii 1945 ∫i 1948 ea
a v‚ndut unor ter˛i dou„ dintre aceste apartamente. Œn anul
1945 ea a donat reclamantului dou„ apartamente.
9. Œn anul 1950, Ón temeiul Decretului de na˛ionalizare
nr. 92/1950, statul a intrat Ón posesia imobilului. Œn listele
anexate la Decretul nr. 92/1950, reclamantul figura ca
proprietar al Óntregului imobil, cu excep˛ia celor dou„
apartamente v‚ndute unor ter˛i.
10. La decesul mamei sale, Ón anul 1983, reclamantul a
fost declarat mo∫tenitorul s„u.
1. Ac˛iunea Ón revendicare
11. La data de 28 august 1996, reclamantul, ar„t‚nd c„
Ón temeiul Decretului nr. 92/1950 imobilele ce apar˛ineau
anumitor categorii sociale erau exceptate de la na˛ionalizare
∫i c„ el f„cea parte din aceste categorii, a introdus Ón fa˛a
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti o ac˛iune Ón revendicare
a imobilului, cu excep˛ia apartamentelor v‚ndute Ón anii
1945 ∫i 1948, Óndreptat„ Ómpotriva Consiliului Local al
Municipiului Bucure∫ti ∫i Ómpotriva Óntreprinderii C.,
administrator al bunurilor imobiliare ale statului.

12. La data de 30 septembrie 1996, Ón temeiul Legii
nr. 112/1995, Óntreprinderea C. i-a v‚ndut chiria∫ei A.S.L.
apartamentul nr. 3, compus din 4 camere, pe care Ól ocupa
Ón imobilul Ón discu˛ie.
13. La data de 8 mai 1997, A.S.L. a formulat, Ón cadrul
ac˛iunii Ón revendicare, o cerere de interven˛ie principal„, Ón
calitate de proprietar al apartamentului nr. 3. Pretinz‚nd c„
ar fi Óncheiat contractul cu bun„-credin˛„, ea a solicitat
respingerea ac˛iunii Ón ceea ce prive∫te acest apartament.
14. Lu‚nd Ón considerare aceast„ interven˛ie,
reclamantul sus˛ine c„ a depus la dosar, la data de
26 iunie 1997, un Ónscris prin care s-a opus cererii de
interven˛ie ∫i a solicitat anularea contractului de v‚nzarecump„rare.
15. Prin sentin˛a din data de 2 septembrie 1999,
instan˛a a respins ac˛iunea pe motivul c„, la momentul
na˛ionaliz„rii, reclamantul era proprietarul mai multor
apartamente ∫i c„, prin urmare, prevederile Decretului
nr. 92/1950 referitoare la na˛ionalizarea apartamentelor
îexploatatorilor spa˛iilor locative“ Ói erau aplicabile.
16. De asemenea, instan˛a a statuat c„ ac˛iunea Ón
revendicare referitoare la apartamentul nr. 3 era
inadmisibil„ din cauza lipsei calit„˛ii procesuale active a
reclamantului Ón litigiul cu consiliul local, deoarece acesta
nu mai era proprietarul apartamentului Ón litigiu.
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v‚nzare-cump„rare a apartamentului nr. 3, pe motivul c„
p„r˛ile contractante au fost de rea-credin˛„, deoarece au
Óncheiat contractul Ón timp ce ac˛iunea Ón revendicare era
Ón curs de desf„∫urare. De asemenea, el a solicitat
evacuarea A.S.L.
23. Prin sentin˛a din 19 iunie 2001, instan˛a a admis
argumentele reclamantului ∫i i-a admis par˛ial ac˛iunea. Ea
a anulat contractul de v‚nzare-cump„rare, apreciind c„
A.S.L. fusese de rea-credin˛„ la Óncheierea contractului de
v‚nzare-cump„rare.
24. La apelul ∫i recursul introduse de reclamant ∫i de
p„r˛ile p‚r‚te, prin dou„ hot„r‚ri din 15 ianuarie 2002 ∫i
din 20 mai 2003, Tribunalul Municipiului Bucure∫ti ∫i Curtea
de Apel Bucure∫ti au confirmat aceast„ sentin˛„, apreciind
c„ A.S.L. fusese de rea-credin˛„ Ón momentul Óncheierii
contractului de v‚nzare-cump„rare.
25. A.S.L. a introdus Ón fa˛a aceleia∫i cur˛i de apel o
contesta˛ie Ón anulare Ómpotriva celor dou„ hot„r‚ri
men˛ionate mai sus, ar„t‚nd c„ contractul fusese Óncheiat
de bun„-credin˛„.
26. Prin Hot„r‚rea din 9 februarie 2004, Curtea de Apel
Bucure∫ti a admis contesta˛ia, a casat sentin˛a judec„toriei
∫i a confirmat contractul de v‚nzare-cump„rare. Ea a
statuat c„ A.S.L. fusese de bun„-credin˛„, deoarece,
Ónainte de cump„rarea apartamentului, cump„r„torul f„cuse
demersurile necesare pentru a afla situa˛ia juridic„ a
imobilului ∫i nu fusese informat despre existen˛a ac˛iunii Ón
revendicare.

ite

II. Dreptul ∫i practica intern„ pertinente

tu

27. Prevederile legale ∫i jurispruden˛a intern„
pertinente sunt descrise Ón hot„r‚rile Brum„rescu Ómpotriva
Rom‚niei
([GC], nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII,
pp. 250—256, §§ 31—44), Str„in ∫i al˛ii Ómpotriva Rom‚niei
nr. 57.001/00, §§ 19—26, 21 iulie 2005), P„duraru
Ómpotriva Rom‚niei nr. 63.252/00, §§ 38—53, 1 decembrie
2005) ∫i Porteanu Ómpotriva Rom‚niei nr. 4.596/03,
§§ 23—25, 16 februarie 2006).
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Instan˛a nu a r„spuns la cererea de anulare a
contractului de v‚nzare-cump„rare, pe care reclamantul
pretinde c„ ar fi formulat-o la data de 26 iunie 1997.
Totu∫i, ea a apreciat c„ A.S.L. era un cump„r„tor de
bun„-credin˛„.
17. Reclamantul a introdus apel Ómpotriva acestei
sentin˛e, solicit‚nd restituirea imobilului ∫i anularea
contractului de v‚nzare-cump„rare.
18. Prin Hot„r‚rea din 21 septembrie 1998, Tribunalul
Municipiului Bucure∫ti a admis par˛ial ac˛iunea sa Ón
revendicare.
Acesta a constatat nulitatea na˛ionaliz„rii imobiliului pe
motiv c„ reclamantul f„cea parte dintr-o categorie social„
exceptat„ de la na˛ionalizare.
El a dispus ca p„r˛ile p‚r‚te s„-i restituie reclamantului
imobilul, cu excep˛ia celor dou„ apartamente v‚ndute Ón
anii 1945 ∫i 1948 ∫i a apartamentului nr. 3. Pentru a
respinge cererea de restituire a acestuia din urm„,
tribunalul a statuat, dup„ exemplul judec„toriei, c„
reclamantul nu avea calitate procesual„ activ„ Ón litigiul cu
consiliul local.
19. Tribunalul nu s-a pronun˛at asupra cererii de
anulare a contractului de v‚nzare-cump„rare, apreciind c„
este tardiv„, deoarece reclamantul a formulat-o Ón
motivarea apelului s„u ∫i nu Ón cursul procedurii de prim„
instan˛„.
20. Œn urma recursului reclamantului, prin Hot„r‚rea din
26 mai 1999, Curtea de Apel Bucure∫ti a confirmat
hot„r‚rea tribunalului.
21. Reclamantul a introdus o contesta˛ie Ón anulare ce
a fost respins„ printr-o hot„r‚re a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti
pronun˛at„ la data de 2 septembrie 1999.
2. Ac˛iunea Ón constatarea nulit„˛ii contractului de v‚nzarecump„rare a apartamentului nr. 3
22. La data de 9 februarie 2001, printr-o ac˛iune
introdus„
Ómpotriva A.S.L., Prim„riei Bucure∫ti ∫i
Óntreprinderii C., reclamantul i-a solicitat Judec„toriei
Sectorului 5 Bucure∫ti s„ constate nulitatea contractului de

es

tin

I. Asupra pretinsei Ónc„lc„ri a art. 1 din Primul Protocol
adi˛ional la Conven˛ie

D

28. Reclamantul pretinde c„ v‚nzarea apartamentului
nr. 3 locatarei A.S.L., validat„ prin Hot„r‚rea Cur˛ii de Apel
Bucure∫ti din 9 februarie 2004, a Ónc„lcat art. 1 din
Protocolul nr. 1, care prevede urm„toarele:
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale
dreptului interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului
statelor de a adopta legile pe care le consider„ necesare
pentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform interesului
general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor
contribu˛ii sau a amenzilor.“
A. Asupra admisibilit„˛ii

29. Guvernul ridic„ o excep˛ie de inadmisibilitate pentru
nerespectarea termenului de 6 luni pentru introducerea
cererii. El apreciaz„ c„ termenul de 6 luni a Ónceput s„
curg„ de la data la care reclamantul a luat cuno∫tin˛„ de
Hot„r‚rea din 26 mai 1999 a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti ∫i
nu de la data Hot„r‚rii aceleia∫i cur˛i de apel din
2 septembrie 1999, pe motivul c„ contesta˛ia Ón anulare,

cale extraordinar„ de atac, nu constituie un recurs ce
trebuie epuizat.
30. Curtea consider„ c„ excep˛ia de tardivitate a cererii
ridic„ Óntreb„ri referitoare la definirea ingerin˛ei Ón dreptul
de proprietate al reclamantului. Aceste Óntreb„ri sunt str‚ns
legate de fondul cauzei. De asemenea, Curtea apreciaz„
c„ ele trebuie analizate din perspectiva articolului invocat
de c„tre reclamant (vezi, Ón special, Airey Ómpotriva Irlandei,
Hot„r‚rea din 9 octombrie 1979, seria A nr. 32, Gnahoré
Ómpotriva Fran˛ei, nr. 40.031/98, § 26, CEDO 2000-IX, ∫i
Issaïeva Ómpotriva Rusiei, nr. 57.950/00, § 161, 24 februarie
2005). A∫adar, ea reune∫te aceast„ excep˛ie cu fondul.
31. Curtea constat„ c„ acest cap„t de cerere nu este Ón
mod v„dit neÓntemeiat Ón sensul art. 35 § 3 din Conven˛ie.
Mai mult, ea observ„ c„ nu este afectat de niciun alt motiv
de inadmisibilitate ∫i, prin urmare, Ól declar„ admisibil.
B. Asupra fondului

32. Guvernul consider„ c„ reclamantul nu dispunea de
un bun Ón sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, deoarece
dreptul s„u de proprietate nu a fost recunoscut printr-o
hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„ Ónainte de v‚nzarea
bunului unor ter˛i. El invoc„ Ón aceast„ privin˛„ cauzele
Molhous Ómpotriva Republicii Cehe (dec.), nr. 33.071/96,
CEDO 2000-XII ∫i Constandache Ómpotriva Rom‚niei (dec.),
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privare contrar„ art. 1 din Protocolul nr. 1. Œn spe˛„, Curtea
constat„ c„ ingerin˛a Ón dreptul la respectarea bunurilor
reclamantului provine din combina˛ia dintre v‚nzarea
apartamentului nr. 3 ∫i validarea acestei v‚nz„ri prin
Hot„r‚rea din 9 februarie 2004 a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti.
Prin urmare, termenul de 6 luni nu a Ónceput s„ curg„
dec‚t de la data la care reclamantului i s-a adus la
cuno∫tin˛„ hot„r‚rea definitiv„ ∫i irevocabil„ prin care
ac˛iunea sa Ón constatarea nulit„˛ii a fost respins„. A∫adar,
excep˛ia de tardivitate ridicat„ de Guvern trebuie respins„.
39. Mai mult, Ón cauza P„duraru citat„ mai sus (§ 112),
Curtea a constatat c„ statul nu Ó∫i respectase obliga˛ia sa
pozitiv„ de a reac˛iona Ón timp util ∫i cu coeren˛„ fa˛„ de
chestiunea de interes general pe care o constituie
restituirea sau v‚nzarea imobilelor trecute Ón proprietatea
sa Ón temeiul unor decrete de na˛ionalizare. De asemenea,
ea a considerat c„ incertitudinea general„ astfel creat„ se
repercutase asupra reclamantului, care s-a g„sit Ón
imposibilitate de a-∫i rec„p„ta Óntregul s„u bun, Ón condi˛iile
Ón care el dispunea de o hot„r‚re definitiv„ ce dispunea
ca statul s„ i-l restituie.
40. Œn spe˛„, Curtea nu distinge niciun motiv de a se
abate de la jurispruden˛a citat„ mai sus, deoarece situa˛ia
de fapt este aproximativ aceea∫i. Dup„ exemplul cauzei
P„duraru citate mai sus, Ón cauza de fa˛„ ter˛e persoane
au devenit proprietari Ónainte ca dreptul de proprietate al
reclamantului asupra acestui bun s„ fac„ obiectul unei
confirm„ri definitive. La fel ca ∫i Ón cauza Str„in citat„ mai
sus, reclamantul Ón spe˛„ a fost recunoscut ca fiind
proprietar legitim, instan˛ele consider‚nd incontestabil titlul
s„u de proprietate, ˛in‚nd seama de caracterul abuziv al
na˛ionaliz„rii.
41. Curtea observ„ c„ v‚nzarea bunului reclamantului,
Ón temeiul Legii nr. 112/1995, Ól Ómpiedic„ s„ se bucure de
dreptul s„u de proprietate ∫i c„ nu i-a fost acordat„ nicio
desp„gubire pentru aceast„ privare.
42. Curtea observ„ c„ la data de 22 iulie 2005 Legea
nr. 247/2005 a fost adoptat„, modific‚nd Legea nr. 10/2001.
Aceast„ nou„ lege acord„ dreptul la desp„gubire, la
valoarea comercial„ a bunului ce nu poate fi restituit
persoanelor care se afl„ Ón aceea∫i situa˛ie ca reclamantul.
Curtea observ„ c„ legea mai sus men˛ionat„ propune, Ón
cazul persoanelor care nu au posibilitatea de a ob˛ine
restituirea bunului lor Ón natur„, acordarea unei desp„gubiri
ce const„ Óntr-o participare, ca ac˛ionari, la un organism de
plasare a valorilor mobiliare îProprietatea“, organizat sub
forma unei societ„˛i pe ac˛iuni. Œn principiu, persoanele care
au dreptul de a primi o desp„gubire pe aceast„ cale vor
primi titluri de valoare ce vor fi transformate Ón ac˛iuni,
odat„ ce societatea va fi cotat„ la burs„.
43. Curtea observ„ c„, la data de 29 decembrie 2005,
societatea pe ac˛iuni îProprietatea“ a fost Ónregistrat„ la
Registrul Comer˛ului din Bucure∫ti. Pentru ca ac˛iunile
emise de aceast„ societate pe ac˛iuni s„ poat„ face
obiectul unei tranzac˛ii pe pia˛a financiar„, trebuie urmat„
procedura de agreare de c„tre Comisia Na˛ional„ a
Valorilor Mobiliare (CNVM). Conform calendarului
previzional al societ„˛ii pe ac˛iuni îProprietatea“,
opera˛iunea de conversie a titlurilor Ón ac˛iuni trebuia s„
aib„ loc Ón luna martie 2006, iar intrarea efectiv„ Ón burs„
Ón luna decembrie 2006.
44. Chiar dac„ reclamantul nu a respectat procedura
prev„zut„ de Legea nr. 10/2001, Curtea observ„ c„
societatea pe ac˛iuni îProprietatea“ nu func˛ioneaz„ Ón
prezent Óntr-un mod susceptibil de a ajunge la acordarea
efectiv„ a unei desp„gubiri.
Prin urmare, Curtea consider„ c„ privarea reclamantului de
dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 3, situat Ón
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nr. 46.312/99, 11 iunie 2002. El arat„ c„ imobilul Ón
discu˛ie fusese na˛ionalizat conform Decretului nr. 92/1950,
astfel Ónc‚t el nu se afla Ón patrimoniul reclamantului la
momentul introducerii ac˛iunii sale Ón revendicare imobiliar„
Ón fa˛a Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti, la data de
28 august 1996. Mai mult, ac˛iunea Ón revendicare a
reclamantului a fost respins„, iar acestuia nu i s-a
recunoscut niciodat„ vreun drept de proprietate asupra
apartamentului nr. 3. Constatarea nulit„˛ii na˛ionaliz„rii nu
genera o speran˛„ legitim„, ci o simpl„ speran˛„ de a
ob˛ine restituirea bunului. Prin urmare, reclamantul avea cel
mult o îsperan˛„“ ∫i nu un bun Ón sensul art. 1 din
Protocolul nr. 1.
33. Œn subsidiar, Guvernul consider„ c„ ac˛iunea Ón
constatarea nulit„˛ii contractului de v‚nzare-cump„rare nu
are nicio inciden˛„ asupra dreptului de proprietate al
reclamantului, deoarece nici titlul s„u de proprietate, nici
∫ansele sale de a intra Ón posesia bunului nu au fost
afectate. Constatarea bunei-credin˛e a cump„r„torului nu
echivala nici cu o negare a titlului de proprietate al
reclamantului, nici cu o confirmare a titlului achizitorului.
Astfel, procedura litigioas„ nu a adus atingere dreptului de
proprietate al reclamantului. El ar fi avut mai multe ∫anse
de a i se restitui bunul dac„ ar fi formulat o nou„ ac˛iune
Ón revendicare. Chiar dac„ hot„r‚rea litigioas„ constituie o
ingerin˛„ Ón dreptul de proprietate al reclamantului, aceasta
era prev„zut„ de lege, urm„rea un scop legitim ∫i era
propor˛ional„.
34. Œn fine, Guvernul apreciaz„ c„ reclamantul ar fi
putut ob˛ine o desp„gubire Ón temeiul Legii nr. 10/2001,
dar el nu a urmat procedura prescris„ de legea respectiv„.
35. Reclamantul contest„ acest argument. El consider„
c„ bunul s„u a devenit Ón mod ilegal proprietatea statului
∫i c„ ter˛ul achizitor nu era de bun„-credin˛„ Ón momentul
Óncheierii contractului respectiv. Œn fine, contractul de
v‚nzare-cump„rare Óncheiat cu A.S.L. ar fi trebuit anulat de
instan˛ele interne.
1. Asupra existen˛ei unui bun
36. Curtea observ„ c„ p„r˛ile au p„reri divergente
asupra chestiunii de a ∫ti dac„ reclamantul era sau nu
titularul unui bun susceptibil de a fi protejat de art. 1 din
Protocolul nr. 1. Prin urmare, Curtea este chemat„ s„
stabileasc„ dac„ situa˛ia juridic„ Ón care s-a aflat persoana
Ón cauz„ ˛ine sau nu de domeniul de aplicare a art. 1.
37. Ea observ„ c„ reclamantul a introdus o ac˛iune Ón
revendicare imobiliar„ pentru constatarea ilegalit„˛ii
na˛ionaliz„rii bunului s„u ∫i pentru a i se restitui. Œn
Hot„r‚rea sa definitiv„ din 26 mai 1999, Curtea de Apel
Bucure∫ti a stabilit c„ bunul Ón discu˛ie fusese na˛ionalizat
prin Ónc„lcarea Decretului de na˛ionalizare nr. 92/1950, a
declarat c„ reclamantul a r„mas proprietarul legitim al
bunului ∫i a dispus restituirea bunului. Desigur, Curtea de
Apel Bucure∫ti a refuzat s„ dispun„ restituirea
apartamentului nr. 3. Cu toate acestea, dreptul de
proprietate astfel recunoscut — cu efect retroactiv —
asupra bunului, inclusiv asupra apartamentului nr. 3, nu era
revocabil; de altfel, el nu a fost infirmat sau contestat p‚n„
Ón prezent. Prin urmare, Curtea apreciaz„ c„ reclamantul
avea un bun Ón sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 (Str„in ∫i
al˛ii Ómpotriva Rom‚niei, citat„ mai sus, §§ 37 ∫i 38).
2. Asupra existen˛ei ∫i justific„rii unei ingerin˛e
38. Curtea reaminte∫te c„, Ón cauza Str„in citat„ mai
sus (§§ 39 ∫i 59), ea a considerat c„ v‚nzarea de c„tre
stat a unui bun ce apar˛ine altcuiva unor ter˛i de bun„credin˛„, chiar ∫i atunci c‚nd este anterioar„ confirm„rii
definitive Ón justi˛ie a dreptului de proprietate al altcuiva,
combinat„ cu lipsa total„ de desp„gubire, constituie o
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art. 41 din Conven˛ie confer„ Cur˛ii puterea de a acorda o
repara˛ie p„r˛ii lezate de actul sau omisiunea fa˛„ de care
a fost constatat„ o Ónc„lcare a Conven˛iei.
53. Printre elementele luate Ón considerare de c„tre
Curte, atunci c‚nd statueaz„ Ón materie, se num„r„
prejudiciul material, adic„ pierderile efective suportate ca o
consecin˛„ direct„ a pretinsei Ónc„lc„ri, ∫i prejudiciul moral,
adic„ repara˛ia de c„tre stat pentru Óngrijorarea, nepl„cerile
∫i incertitudinile cauzate de aceast„ Ónc„lcare, precum ∫i
alte prejudicii nemateriale (cum ar fi, printre altele,
Ernestina Zullo Ómpotriva Italiei, nr. 64.897/01, § 25,
10 noiembrie 2004).
54. Mai mult, acolo unde diferitele elemente ce
constituie prejudiciul nu pot fi calculate exact sau atunci
c‚nd distinc˛ia dintre prejudiciul material ∫i prejudiciul moral
se dovede∫te a fi dificil„, Curtea le poate analiza global
[Comingersoll Ómpotriva Portugaliei (GC), nr. 35.382/97,
§ 29, CEDO 2000-IV].
55. Œn circumstan˛ele spe˛ei, Curtea apreciaz„ c„
restituirea apartamentului nr. 3 situat Ón Bucure∫ti,
str. Romniceanu nr. 36, v‚ndut c„tre A.S.L., l-ar pune pe
reclamant, pe c‚t posibil, Óntr-o situa˛ie echivalent„ cu cea
Ón care s-ar afla dac„ cerin˛ele art. 1 din Protocolul nr. 1
nu ar fi fost Ónc„lcate. Dac„ statul p‚r‚t nu procedeaz„ la
aceast„ restituire Ón cel mult 3 luni de la data la care
prezenta hot„r‚re va r„m‚ne definitiv„, Curtea, con∫tient„
de refuzul reclamantului de a accepta plata unei
desp„gubiri, dispune ca statul p‚r‚t s„-i pl„teasc„
persoanei Ón cauz„, cu titlu de daune materiale, o sum„
corespunz‚nd valorii actuale a apartamentului.
56. Œn spe˛„, fiind necesar„ stabilirea cuantumului
acestei sume, Curtea observ„ c„ reclamantul refuz„ orice
form„ de evaluare a valorii comerciale a bunului. Guvernul
nu a formulat observa˛ii Ón aceast„ privin˛„.
57. ﬁin‚nd cont de informa˛iile de care dispune despre
pia˛a imobiliar„ local„, Curtea apreciaz„ valoarea
comercial„ actual„ a bunului la 125.000 euro.
58. Pe deasupra, Curtea consider„ c„ evenimentele Ón
discu˛ie au adus prejudicii grave dreptului reclamantului de
a i se respecta bunul, pentru care suma de 5.000 euro
reprezint„ o repara˛ie echitabil„ pentru prejudiciul moral
suportat.
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Bucure∫ti, str. Romniceanu nr. 36, combinat„ cu lipsa total„ de
desp„gubire, l-au f„cut s„ suporte o sarcin„ dispropor˛ionat„ ∫i
excesiv„, incompatibil„ cu dreptul la respectarea bunului s„u,
garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1.
45. Œn spe˛„, admiterea contesta˛iei Ón anulare, cale
extraordinar„ de atac, constituie un argument suplimentar
Ón sensul Ónc„lc„rii art. 1 din Protocolul nr. 1.
46. Curtea reaminte∫te c„, Ón ciuda t„cerii art. 1 din
Protocolul nr. 1 Ón materie de cerin˛e procedurale,
procedurile aplicabile Ón spe˛„ trebuie s„ ofere persoanei Ón
cauz„ ocazia adecvat„ de a-∫i expune cauza Ón fa˛a
autorit„˛ilor competente pentru a contesta Ón mod efectiv
m„surile ce aduc atingere drepturilor garantate de aceast„
dispozi˛ie (Jokela Ómpotriva Finlandei, nr. 28.856/95, § 45,
CEDO 2002-IV). Œn ceea ce prive∫te introducerea c„ilor de
recurs extraordinare, Curtea a considerat c„ instan˛ele
superioare nu trebuie s„-∫i foloseasc„ puterea de
supervizare dec‚t pentru a corecta erorile de fapt sau de
drept ∫i erorile judiciare ∫i nu pentru a proceda la o nou„
analiz„. Supervizarea nu trebuie s„ devin„ un apel
deghizat, iar simplul fapt c„ ar putea exista dou„ puncte
de vedere diferite asupra subiectului nu reprezint„ un motiv
suficient pentru a rejudeca o cauz„. Nu se poate deroga
de la acest principiu dec‚t atunci c‚nd o cer motive
substan˛iale ∫i imperioase (Riabykh Ómpotriva Rusiei,
nr. 52.854/99, § 52, CEDO 2003-IX).
47. Or, Ón spe˛„, contesta˛ia Ón anulare introdus„ de
A.S.L. a fost admis„ de Curtea de Apel Bucure∫ti
(paragraful 22 de mai sus) care a apreciat, spre deosebire
de instan˛ele anterioare, c„ A.S.L. fusese de bun„-credin˛„
Ón momentul Óncheierii contractului de v‚nzare-cump„rare.
A∫adar, Curtea de Apel Bucure∫ti a anulat o hot„r‚re
definitiv„ ∫i irevocabil„, trecut„ Ón puterea lucrului judecat,
pentru unicul motiv c„ avea un punct de vedere diferit
asupra aprecierii faptelor de cel al instan˛elor precedente,
f„r„ niciun element de dovad„ suplimentar„ care s„ poat„
justifica aceast„ diferen˛„ de apreciere.
48. Prin urmare, a avut loc Ónc„lcarea art. 1 din
Protocolul nr. 1.
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49. Conform art. 41 din Conven˛ie,
îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o
Ónc„lcare a Conven˛iei sau a protocoalelor sale ∫i dac„
dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite dec‚t
o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri,
Curtea acord„ p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie
echitabil„“.
A. Prejudiciu

50. Reclamantul solicit„ restituirea apartamentului v‚ndut
c„tre A.S.L. ∫i subliniaz„ faptul c„ nu accept„ dauneinterese pentru aceast„ privare de proprietate. El refuz„
orice form„ de evaluare a bunului. De asemenea, el
solicit„ 100.000 euro cu titlu de desp„gubiri morale pentru
îtraumatismele psihice“.
51. Guvernul se opune restituirii apartamentului nr. 3 pe
motiv c„ reclamantul nu are niciun drept de proprietate
asupra acestuia. El nu ofer„ nicio estimare Ón ceea ce
prive∫te valoarea comercial„ a apartamentului. Guvernul
consider„ c„ eventualul prejudiciu moral al reclamantului ar
fi suficient compensat prin constatarea Ónc„lc„rii art. 1 din
Protocolul nr. 1 la Conven˛ie.
52. Curtea reaminte∫te c„ o hot„r‚re ce constat„ o
Ónc„lcare atrage pentru statul p‚r‚t obliga˛ia juridic„, Ón
ceea ce prive∫te Conven˛ia, de a pune cap„t Ónc„lc„rii ∫i
de a-i corecta consecin˛ele. Dac„ dreptul intern nu permite
dec‚t corectarea par˛ial„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri,

B. Cheltuieli de judecat„

59. Reclamantul solicit„ 100.000 euro cu titlu de
cheltuieli de judecat„ (onorariu avocat, cheltuieli ∫i taxe
judiciare, telefon, fotocopii, notar etc.).
60. Guvernul afirm„ c„ preten˛iile reclamantului sunt
excesive.
61. Conform jurispruden˛ei Cur˛ii, un reclamant nu poate
ob˛ine rambursarea cheltuielilor sale de judecat„ dec‚t Ón
m„sura Ón care li s-au stabilit realitatea, necesitatea ∫i
caracterul rezonabil. Cheltuielile nu sunt justificate dec‚t
par˛ial, reclamantul nespecific‚nd detaliat toate sumele
angajate pentru onorariile de avocat achitate, taxele
judiciare, curier, telefon, fotocopii f„cute la toate
documentele. A∫adar, Curtea va stabili Ón echitate o sum„
cu acest titlu.
62. ﬁin‚nd cont de elementele aflate Ón posesia sa ∫i
de criteriile men˛ionate mai sus, Curtea apreciaz„ ca
rezonabil„ suma de 500 euro, cu toate cheltuielile incluse,
∫i i-o acord„ reclamantului.
C. Dob‚nzi moratorii

63. Curtea consider„ potrivit ca rata dob‚nzii moratorii
s„ se bazeze pe rata dob‚nzii facilit„˛ii de pre˛ marginal a
B„ncii Centrale Europene, majorat„ cu 3 puncte
procentuale.
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1. declar„ cererea admisibil„;
2. hot„r„∫te c„ a avut loc Ónc„lcarea art. 1 din Protocolul nr. 1;
3. hot„r„∫te:
a) ca statul p‚r‚t s„-i restituie reclamantului apartamentul nr. 3 situat Ón Bucure∫ti, str. Romniceanu nr. 36, Ón cel
mult 3 luni de la data la care hot„r‚rea va r„m‚ne definitiv„ conform art. 44 § 2 din Conven˛ie;
b) ca, Ón lipsa acestei restituiri, statul p‚r‚t s„-i pl„teasc„ reclamantului, Ón acela∫i termen de 3 luni, 125.000 euro
(unasut„dou„zeci∫icincimii euro) cu titlu de daune materiale, plus orice sum„ ce ar putea fi datorat„ cu titlu de impozit;
4. hot„r„∫te ca statul p‚r‚t s„-i pl„teasc„ reclamantului, Ón acela∫i termen de 3 luni, 5.000 euro (cincimii euro)
cu titlu de daune morale;
5. hot„r„∫te ca statul p‚r‚t s„-i pl„teasc„ reclamantului, Ón acela∫i termen de 3 luni, 500 euro (cincisute euro)
drept cheltuieli de judecat„;
6. hot„r„∫te ca sumele Ón discu˛ie s„ fie convertite Ón moneda statului p‚r‚t la cursul de schimb valabil la data pl„˛ii;
7. hot„r„∫te ca, Óncep‚nd de la expirarea termenului men˛ionat mai sus ∫i p‚n„ la efectuarea pl„˛ii, aceste sume
s„ se majoreze cu o dob‚nd„ simpl„ av‚nd o rat„ egal„ cu cea a facilit„˛ii de pre˛ marginal a B„ncii Centrale
Europene, valabil„ Ón aceast„ perioad„, majorat„ cu 3 puncte procentuale;
8. respinge cererea de satisfac˛ie echitabil„ pentru rest.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris la data de 12 octombrie 2006 Ón conformitate cu art. 77
§§ 2 ∫i 3 din Regulament.
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La Hot„r‚rea Guvernului nr. 257/2007 privind darea unor imobile, proprietate public„ a statului, Ón
administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, pentru Unitatea Special„ de Avia˛ie, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 189 din 19 martie 2007, se fac urm„toarele rectific„ri (care nu
apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial, Partea I“):
1. La articolul 1 alineatul (1), Ón loc de: îArt. 1. — (1) Se aprob„ darea Ón administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, pentru Unitatea Special„ de Avia˛ie, a unor imobile — terenuri — situate Ón municipiul ClujNapoca, str. Traian Vuia nr. 149—151, jude˛ul Cluj, ...“ se va citi: îArt. 1. — (1) Se aprob„ darea Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, pentru Unitatea Special„ de Avia˛ie, a unor imobile — terenuri — situate Ón
municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, jude˛ul Cluj ...“.
2. Œn anex„:
a) Ón fiecare dintre cele dou„ pozi˛ii ale coloanei Ónt‚i îDenumirea ∫i adresa terenului care se
transmite“, Ón loc de: îMunicipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149—151, jude˛ul Cluj“ se va citi: îMunicipiul
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, jude˛ul Cluj“;
b) Ón coloana a patra îCaracteristicile tehnice ale terenului care se transmite“, la prima pozi˛ie, Ón loc
de: î— suprafa˛a = 28.440,89 m 2 , cu nr. cadastral 1.786/2“ se va citi: î— suprafa˛a = 28.440,89 m 2 , cu
nr. cadastral 1.486/2“;
c) Ón coloana a patra îCaracteristicile tehnice ale terenului care se transmite“, la pozi˛ia a doua, Ón loc
de: î— suprafa˛a = 1.904,17 m 2 , cu nr. cadastral 1.786/3“ se va citi: î— suprafa˛a = 1.904,17 m 2 , cu
nr. cadastral 1.486/3“.
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