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pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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economică și socială, precum și pentru exercitarea autorității
publice.”
2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Actele normative cu impact asupra domeniilor social,
economic și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau
asupra legislației în vigoare sunt elaborate pe baza unor
documente de politici publice aprobate de Parlament sau de
Guvern. Guvernul definește tipurile și structura documentelor
de politică publică.”

el

Art. I. – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august
2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și
se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Activitatea de legiferare reprezintă principala modalitate
de implementare a politicilor publice, asigurând instrumentele
necesare pentru punerea în aplicare a soluțiilor de dezvoltare
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3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
„Evaluarea preliminară
Art. 61.—(1) Evaluarea preliminară a impactului proiectelor de lege, a propunerilor legislative și a
a impactului noilor
celorlalte proiecte de acte normative reprezintă un set de activități și proceduri realizate cu scopul
reglementări
de a asigura o fundamentare adecvată a inițiativelor legislative. Evaluarea preliminară a impactului
presupune identificarea și analizarea efectelor economice, sociale, de mediu, legislative și bugetare
pe care le produc reglementările propuse.
(2) Evaluarea preliminară a impactului proiectelor de acte normative este considerată a fi
modalitatea de fundamentare pentru soluțiile legislative propuse și trebuie realizată înainte de
adoptarea actelor normative.
(3) Fundamentarea noii reglementări trebuie să aibă în vedere atât evaluarea impactului
legislației specifice în vigoare la momentul elaborării proiectului de act normativ, cât și evaluarea
impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementează.
(4) Evaluarea preliminară a impactului este realizată de inițiatorul proiectului de act normativ. În
cazul unor proiecte de acte normative complexe, evaluarea impactului poate fi realizată,
pe baza unui contract de prestări de servicii, de către institute de cercetare științifică, universități
societăți comerciale sau organizații neguvernamentale, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare referitoare la achizițiile publice.
(5) În vederea elaborării evaluării preliminare a impactului propunerilor legislative inițiate de
deputați și senatori, precum și în cazul celor bazate pe inițiativa cetățenilor, membrii Parlamentului
pot solicita Guvernului asigurarea accesului la datele și informațiile necesare realizării acesteia.
(6) Aplicarea dispozițiilor alin. (1)—(5) nu este obligatorie în cazul inițiativelor legislative ale
deputaților și senatorilor, precum și al celor bazate pe inițiativa cetățenilor.
(7) În cazul elaborării evaluării preliminare a impactului propunerilor legislative inițiate de deputați
și senatori, precum și în cazul celor bazate pe inițiativa cetățenilor, membrii Parlamentului pot solicita
Guvernului asigurarea accesului la datele și informațiile necesare realizării acesteia.”
4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul
cuprins:
„Art. 10.—(1) În vederea intrării lor în vigoare, legile și
celelalte acte normative adoptate de Parlament, hotărârile și
ordonanțele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele
normative ale autorităților administrative autonome, precum și
ordinele, instrucțiunile și alte acte normative emise de
conducătorii organelor administrației publice centrale de
specialitate se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.ˮ
5. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul
Oficial al României:
a) deciziile primului-ministru clasificate, potrivit legii;

b) actele normative clasificate, potrivit legii, precum și cele
cu caracter individual, emise de autoritățile administrative
autonome și de organele administrației publice centrale de
specialitate.”
6. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Rezultatele studiilor de cercetare și referirile la sursele
de informații suplimentare relevante pentru dezbaterea
proiectelor de acte normative trebuie să fie incluse în
instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de act
normativ.”
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7. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
„Cuprinsul motivării
Art. 30.—(1) Instrumentul de prezentare și motivare include conținutul evaluării impactului actelor
normative, cuprinzând următoarele secțiuni:
a) motivul emiterii actului normativ—cerințele care reclamă intervenția normativă, cu referire
specială la insuficiențele și neconcordanțele reglementărilor în vigoare; principiile de bază și
finalitatea reglementărilor propuse, cu evidențierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrărilor
de cercetare, evaluărilor statistice; referirile la documente de politici publice sau la actul normativ
pentru a căror implementare este elaborat respectivul proiect. Pentru ordonanțele de urgență vor fi
prezentate distinct elementele obiective ale situației extraordinare care impune reglementarea
imediată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgență, precum și eventualele
consecințe care s-ar produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse;
b) impactul socioeconomic—efectele asupra mediului macroeconomic, de afaceri, social și
asupra mediului înconjurător, inclusiv evaluarea costurilor şi beneficiilor;
c) impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent,
cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri;
d) impactul asupra sistemului juridic—implicațiile pe care noua reglementare le are asupra
legislației în vigoare; compatibilitatea cu reglementările comunitare în materie, determinarea exactă
a acestora și, dacă este cazul, măsurile viitoare de armonizare care se impun; deciziile Curții de
Justiție a Comunităților Europene și alte documente relevante pentru transpunerea sau
implementarea prevederilor legale respective; implicațiile asupra legislației interne, în cazul
ratificării sau aprobării unor tratate ori acorduri internaționale, precum și măsurile de adaptare
necesare; preocupările în materie de armonizare legislativă;
e) consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, organizațiile și
specialiștii consultați, esența recomandărilor primite;
f) activitățile de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act
normativ;
g) măsurile de implementare—modificările instituționale și funcționale la nivelul administrației
publice centrale și locale.
(2) În situația în care reglementarea propusă se elaborează în executarea unui act normativ,
motivarea trebuie să cuprindă referiri la actul pe baza și în executarea căruia se emite.
(3) Forma finală a intrumentelor de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative trebuie
să cuprindă referiri la avizul Consiliului Legislativ și, după caz, al Consiliului Suprem de Apărare a
Țării, Curții de Conturi sau Consiliului Economic și Social.
(4) Guvernul stabilește strutura și conținutul detaliat al instrumentelor de prezentare și motivare
pentru actele normative inițiate de Guvern.”
Art. II. – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august
2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU
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București, 28 iunie 2007.
Nr. 194.

tin

at

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic.—Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 iunie 2007.
Nr. 655.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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5. După alineatul (5) al articolului 4 se introduc trei noi
alineate, alineatele (6), (7) și (8), cu următorul cuprins:
„(6) Autoritățile prevăzute la alin. (5) vor constata prin
proces-verbal orice împiedicare în desfășurarea ori continuarea
lucrărilor de expertizare, de proiectare sau de execuție.
(7) În temeiul proceselor-verbale prevăzute la alin. (5) și (6),
autoritățile administrației publice locale vor proceda de îndată
la sancționarea persoanelor vinovate de încălcarea obligațiilor
stabilite de prezenta ordonanță cu amendă, luarea oricărei alte
măsuri prevăzute de aceasta, inclusiv sesizarea instanțelor de
judecată, în vederea restrângerii folosinței spațiului locativ ori
pentru evacuarea celor în cauză din imobilul supus lucrărilor de
consolidare.
(8) În cazul clădirilor de locuit incluse în programele anuale
de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de
consolidare, în procesul-verbal prevăzut la alin. (5) se vor
înscrie și cotele-părți indivize din proprietatea comună care
revin fiecărei proprietăți individuale, măsurile de realizare
efectivă a lucrărilor, precum și orice alte acțiuni necesare
îndeplinirii acestora. În temeiul acestui proces-verbal, primarii
municipiilor și orașelor, respectiv primarul general al
municipiului București, în condițiile prezentei ordonanțe, vor
putea proceda la efectuarea expertizării, precum și la
contractarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare.”
6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu
următorul cuprins:
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Art. I. — Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665
din 23 octombrie 2001, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi
alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:
„(3) În vederea stabilirii de către primărie a obligației de
plată, în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună
aferente fiecărei proprietăți individuale, proprietarii și asociațiile
de proprietari sunt obligați să procedeze la întocmirea
documentațiilor cadastrale și să le pună la dispoziția
autorităților administrației publice locale, la solicitarea acestora.
(4) În vederea avertizării populației din zonele expuse
riscului la cutremure proprietarii și, după caz, administratorii
spațiilor publice cu altă destinație situate la parterul și, după
caz, la subsolul și/sau la alte niveluri ale clădirilor expertizate
tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic au obligația de
realizare și amplasare a unor panouri de înștiințare în dreptul
intrărilor în spațiile respective în termen de 60 de zile de la data
primirii raportului de expertiză tehnică.”
2. La articolul 4, după litera c) a alineatului (3) se
introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
„d) realizarea și amplasarea panourilor de înștiințare în
dreptul intrărilor principale în clădirile de locuit expertizate
tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic în termen de 60 de
zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică în vederea
avertizării populației din zonele expuse riscului la cutremure.”
3. La articolul 4, după litera c) a alineatului (3 1 ) se
introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
„d) aprobarea prin dispoziție de primar a deciziei de
intervenție privind expertizarea tehnică/proiectarea și execuția
lucrărilor de consolidare la construcțiile expertizate tehnic și
încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc
seismic, în cazul în care proprietarii/asociațiile de proprietari
notificați/notificate/renotificați/renotificate potrivit alin. (3) lit. c)
și alin. (31) lit. b) și c) nu au procedat la aprobarea deciziei prin
hotărârea asociației, fiindu-i aplicabile prevederile prezentei
ordonanțe.”
4. Alineatul (5) al articolului 4 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) La expirarea termenelor stabilite de prezenta ordonanță
pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, dacă nu
s-a procedat la realizarea proiectării, respectiv la începerea
execuției lucrărilor de consolidare, precum și la întocmirea
documentațiilor cadastrale, aceste situații vor fi constatate prin
proces-verbal, întocmit de reprezentantul primarilor municipiilor
și orașelor și, respectiv, al primarului general al municipiului
București.”

„Art. 41. — (1) În vederea prevenirii unui potențial dezastru
provocat de cutremure, proprietarii și deținătorii cu orice titlu ai
construcțiilor supuse reglementărilor prezentei ordonanțe au
obligația de a permite intrarea în imobilele pe care le dețin,
pentru desfășurarea activităților de expertizare, proiectare sau
de execuție a lucrărilor de consolidare a clădirilor sau a altor
asemenea lucrări. În acest scop, persoanele respective vor fi
înștiințate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de
începerea lucrărilor.
(2) În caz de refuz, intrarea în orice încăpere a construcțiilor
supuse lucrărilor necesare de expertizare, proiectare, execuție
sau altor asemenea lucrări se va face cu autorizarea instanței
judecătorești, prin ordonanță președințială, potrivit dispozițiilor
din Codul de procedură civilă, dată cu citarea părților. Potrivit
acelorași dispoziții, dacă este necesar, instanța judecătorească
va putea dispune restrângerea folosinței încăperilor din
construcțiile supuse lucrărilor respective sau evacuarea, pe
timpul desfășurării lucrărilor de consolidare a construcțiilor în
cauză, a persoanelor care nu au eliberat în termen spațiul
deținut în construcțiile supuse consolidării. În cazul în care
instanța dispune evacuarea, prevederile art. 4 alin. (3) teza a
doua sunt aplicabile.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), la cererea primarilor
municipiilor și orașelor și, respectiv, a primarului general al
municipiului București sau a executorului judecătoresc, după
caz, organele de poliție, jandarmeria ori alți agenți ai forței
publice sunt obligați să acorde sprijinul necesar pentru
realizarea efectivă și fără întârziere a lucrărilor de expertizare,
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10. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Contractul și procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h)
și h 1 ) au valoare de înscris autentic și constituie titluri
executorii. Ipoteca legală prevăzută la alin. (1) lit. c), contractul,
precum și procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) și h1),
însoțite de documentația cadastrală, vor fi înscrise în cartea
funciară, cu notarea interdicției de înstrăinare a construcției
înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate în
condițiile prevăzute la art. 11.”
11. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(2 1 ) Creanțele fiscale generate de titlurile executorii
prevăzute la alin. (2) se execută silit de către organele
competente, în condițiile stabilite de Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.”
12. Articolul 13 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 13. — Actele juridice de înstrăinare încheiate cu
încălcarea prevederilor art. 11 sunt lovite de nulitate absolută.
Nicio persoană care încheie astfel de acte nu poate invoca
buna-credință în asemenea cazuri.”
13. Articolul 15 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 15. — Proprietarii, persoane fizice, beneficiază, prin
exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind
eliberarea autorizației de construire pentru execuția lucrărilor
de consolidare a construcțiilor cu destinația de locuință din
proprietate, precum și de taxa privind timbrul arhitecturii.”
14. După articolul 15 se introduc două noi articole,
articolele 151 și 152, cu următorul cuprins:
„Art. 151. — Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, alte
instituții implicate, precum și orice alte persoane, în condițiile
legii, au obligația să dea autorităților administrației publice
locale concursul, precum și informațiile necesare îndeplinirii
activităților prevăzute de prezenta ordonanță.
Art. 152. — Autoritățile administrației publice locale sunt
scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cauțiuni

pentru cererile și acțiunile adresate justiției în temeiul
prevederilor prezentei ordonanțe, pentru executarea lucrărilor
privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente,
precum și de tarifele pentru întabularea dreptului de ipotecă
sau privilegiu în favoarea autorităților administrației publice
locale, inclusiv radierea drepturilor reale de garanție.”
15. La articolul 21, după litera c) a alineatului (1) se
introduc patru noi litere, literele d)—g), cu următorul
cuprins:
„d) nerespectarea obligației de a depune documentația pe
baza căreia primăria poate să stabilească obligația de plată, în
raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă
fiecărei proprietăți individuale, în termen de 60 de zile de la
solicitarea acesteia de către autoritățile administrației publice
locale;
e) nerespectarea obligației de realizare și amplasare a
panourilor de înștiințare în termen de 60 de zile de la data
primirii raportului de expertiză tehnică;
f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea clădirilor
prevăzute la art. 2 alin. (1 1 ) și notificarea în scris a
proprietarilor/asociațiilor de proprietari a obligațiilor ce le revin
privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de consolidare;
g) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) și b)
privind contractarea proiectării/execuției lucrărilor de
consolidare în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în
clasa + de risc seismic a clădirii, respectiv de la data finalizării
proiectului de consolidare.”
16. La articolul 21, după litera c) a alineatului (2) se
introduc patru noi litere, literele d)—g), cu următorul
cuprins:
„d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amendă de la 500 lei
la 1.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amendă de la 5.000 lei
la 7.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amendă de la 7.000 lei
la 10.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amendă de la
10.000 lei la 15.000 lei.”
17. La articolul 21, alineatele (3) și (4) vor avea
următorul cuprins:
„(3) Contravențiile se aplică proprietarilor, administratorilor
sau autorităților administrației publice locale, după caz.
(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se
fac de către organele cu atribuții de control ale primăriilor
municipiilor, orașelor și comunelor, respectiv ale Primăriei
Municipiului București, în cazul proprietarilor sau
administratorilor, și de către prefect, în cazul autorităților
administrației publice locale.”
Art. II. — Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665
din 23 octombrie 2001, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin
prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

tu

de proiectare și/sau de execuție, precum și pentru punerea în
executare a ordonanței președințiale.”
7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea
costurilor lucrărilor de consolidare, consiliul local, respectiv
Consiliul General al Municipiului București, la cererea
proprietarului, îl poate despăgubi cu valoarea locuinței,
asigurându-i totodată calitatea de chiriaș în spațiul deținut.”
8.La articolul 10, după litera h) a alineatului (1) se
introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:
„h1) întocmirea unui proces-verbal de constatare a refuzului
privind încheierea contractului prevăzut la lit. h). Prin același
proces-verbal se vor stabili și cuantumul sumelor alocate din
transferuri de la bugetul de stat pentru execuția lucrărilor,
precum și modalitățile de restituire a acestor sume;”.
9. La articolul 10, litera i) a alineatului (1) se abrogă.

5

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 iunie 2007.
Nr. 195.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

ce

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului
seismic al construcțiilor existente și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 26 iunie 2007.
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LEGE
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997
privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeș

D

6

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Articolul 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca
erou-martir a lui Liviu Cornel Babeș, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 111 din 4 iunie 1997, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Moștenitorii de gradul întâi și soția supraviețuitoare ai eroului-martir
Liviu Cornel Babeș beneficiază de drepturile prevăzute în Legea recunoștinței
față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din
decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 iunie 2007.
Nr. 196.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 453/4.VII.2007
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2
din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir
a lui Liviu Cornel Babeș
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea art. 2 din Legea
nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeș și se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ce

TRAIAN BĂSESCU
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LEGE
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2007
privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007
personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004
privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului
din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe
și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare
și institutele culturale românești din străinătate
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 16 din 31 ianuarie 2007 privind
creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit
Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din
administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile
diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate,
adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

București, 2 iulie 2007.
Nr. 218.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 453/4.VII.2007
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
Guvernului nr. 16/2007 privind creșterile salariale
ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat
potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi
bănești ale personalului din administrația centrală
a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice,
oficiile consulare și institutele culturale românești
din străinătate
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
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Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței
Guvernului nr. 16/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007
personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi
bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe
și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești
din străinătate și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător

D

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a)
din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 437 din
14 iunie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Petria Licuța, judecător la Tribunalul Vâlcea, se
eliberează din funcție, ca urmare a demisiei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 28 iunie 2007.
Nr. 658.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 453/4.VII.2007
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului multilateral dintre Comunitatea
Europeană și statele sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria,
Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica
Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare
a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune
de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 121 din 6 iunie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

el
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Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor
Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene
Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006, și se
dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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București, 28 iunie 2007.
Nr. 659.

an

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului
Acordul multilateral dintre Comunitatea Europeană și statele
sale membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina,
Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica
Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și
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DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finanțare dintre România,
Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A., semnat la București la 22 decembrie 2006, pentru finanțarea
Proiectului privind reabilitarea drumurilor naționale, etapa a VI-a
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 117 din 30 mai 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului
Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de
Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A., semnat la București la

22 decembrie 2006, pentru finanțarea Proiectului privind
reabilitarea drumurilor naționale, etapa a VI-a, și se dispune
publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 28 iunie 2007.
Nr. 660.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 453/4.VII.2007
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a declarării neaplicării „Regulilor uniforme
privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI)”,
a „Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice și adoptarea prescripțiilor tehnice
uniforme aplicabile materialului feroviar destinat utilizării în trafic internațional (APTU)”
și a „Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar utilizat în trafic
internațional (ATMF)”, cuprinse în apendicele E, F și, respectiv, G la Convenția
privind transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 96 din 9 mai 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

el

or
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ce

„Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului
feroviar utilizat în trafic internațional (ATMF)”, cuprinse în
apendicele E, F și, respectiv, G la Convenția privind
transporturile internaționale feroviare (COTIF), semnată la
Berna la 9 mai 1980, și se dispune publicarea prezentului
decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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Articol unic. — Se supune spre aprobare Parlamentului
declararea neaplicării „Regulilor uniforme privind Contractul de
utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI)”,a
„Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice și
adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme aplicabile materialului
feroviar destinat utilizării în trafic internațional (APTU)” și a
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București, 28 iunie 2007.
Nr. 661.
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DECRET
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul din 1978
privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare
(Convenția SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat
prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1)
lit. a) și ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 123 din 6 iunie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre aprobare Parlamentului
aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția
internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare
(Convenția SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978,

astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din
1981, respectiv, 1988, și se dispune publicarea prezentului
decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 28 iunie 2007.
Nr. 662.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 609
din 20 iunie 2007

referitoare la constituționalitatea Legii camerelor de comerț din România
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În acest sens, se face referire la Decizia Curții
Constituționale nr. 545 din 5 iulie 2006 referitoare la
constituționalitatea Legii camerelor de comerț și industrie din
România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 638 din 25 iulie 2006.
În concluzie, se solicită să se constate caracterul de lege
organică al actului normativ contestat și neconstituționalitatea
adoptării sale cu majoritatea prevăzută pentru o lege ordinară.
A doua categorie de critici, referitoare la neconstituționalitatea
intrinsecă a legii deduse controlului, este evidențiată în termenii
care urmează:
1. Art. 25 alin. (1) din legea contestată contravine
prevederilor constituționale ale art. 40 alin. (1) privind dreptul la
libera asociere și ale art. 11 din Convenția pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În acest sens,
se arată că, deoarece în categoria membrilor de drept ai
Camerei Naționale nu sunt incluși și comercianții, acest text
„legiferează într-un domeniu în care s-a manifestat deja libera
voință a actualilor membri ai Camerei de Comerț și Industrie a
României [...], producându-se astfel o gravă imixtiune într-un
domeniu guvernat de regula opțiunii și consimțământului“. În
susținerea acestei critici este invocată Hotărârea din 29 aprilie
1999, pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în
cauzele reunite Chassagnou și alții contra Franței, prin care s-a
statuat că „obligația de a adera la o asociație, impusă prin
Legea Verdeille, constituie o atingere a dreptului de asociere“.
2. Art. 26 din lege este contrar art. 16 din Constituție privind
egalitatea în drepturi, întrucât „conferă drepturi diferite unor
persoane aflate în situații echivalente, instituind un tratament
discriminatoriu“. În acest sens, se arată că statutul Camerei
Naționale este aprobat de adunarea generală, cu votul
majorității membrilor de drept, adică numai cu votul camerelor
județene.
Sub acest aspect, se invocă atât jurisprudența Curții
Constituționale, cât și jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului.
3. Art. 48 alin. (1) din lege este neconstituțional în raport cu
prevederile constituționale ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitoare
la protecția concurenței loiale, în sensul că eliberarea
informațiilor din registrul comerțului se face cu titlu gratuit
camerelor de comerț, fără respectarea principiilor egalității de
tratament, transparenței și proporționalității.
În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, sesizarea a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, precum și Guvernului, pentru
a transmite punctele lor de vedere.
Președintele Senatului apreciază că legea criticată este
constituțională.
În acest sens, reconstituind argumentele care au stat la
baza calificării acestei propuneri legislative, arată că relațiile
sociale reglementate prin acest act normativ nu fac parte din
cele expres rezervate de Constituție domeniului legii organice.
Organizarea și funcționarea camerelor de comerț din
România nu se regăsește ca domeniu reglementat expres nici
în art. 73 alin. (3) din Constituție și nici în alte prevederi
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Cu adresa nr. 51/2.205 din 11 mai 2007, Secretarul general
al Camerei Deputaților a trimis Curții Constituționale, în temeiul
dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și al
art. 15 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și
funcționarea Curții Constituționale, sesizarea privind
neconstituționalitatea Legii camerelor de comerț din România.
La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnăturile a 50 de
deputați aparținând grupului parlamentar al Partidului
Democrat. Potrivit acestei liste, autorii sesizării de
neconstituționalitate sunt următorii: Gheorghe Albu, Roberta
Alma Anastase, Nicolae Bara, Gheorghe Barbu, Cornel Ștefan
Bardan, Iulian-Gabriel Bîrsan, Anca-Daniela Boagiu, Ionela
Bruchental-Pop, William-Gabriel Brânză, Daniel Buda, Costică
Canacheu, Bogdan Cantaragiu, Alexandru Ciocâlteu, Anca
Constantinescu, Radu-Cătălin Drăguș, Stelian Duțu, Ionesie
Ghiorghioni, Ion Gonțea, Dan Grigore, Monica-Maria IacobRidzi, Traian Constantin Igaș, Cristian Ilie, Valentin Adrian
Iliescu, Grațiela Denisa Iordache, Radu Lambrino, Dănuț Liga,
Mircea Man, Marian-Jean Marinescu, Laurențiu Mironescu,
Liviu Alexandru Miroșeanu, Alexandru Mocanu, Petru Movilă,
Dorin Liviu Nistoran, Ioan Oltean, Aurel Olarean, Constantin
Petrea, Cosmin Gabriel Popp, Cezar-Florin Preda, Ioan
Dumitru Puchianu, Dumitru Puzdrea, Romeo Marius Raicu,
Cristian Rădulescu, Marius Rogin, Marcel-Laurențiu
Romanescu, Gheorghe Sârb, Mugurel Liviu Sârbu, Petre
Străchinaru, Valeriu Tabără, Horia Văsioiu și Augustin Zegrean.
Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constituțională sub
nr. 4.604 din 11 mai 2007 și formează obiectul Dosarului
nr. 696A/2007.
Obiectul sesizării de neconstituționalitate îl constituie mai
multe critici privitoare la ceea ce — în opinia autorilor —
evidențiază neconcordanțe între modul de adoptare al legii
deduse controlului și al unor dispoziții ale acesteia în raport cu
o serie de prevederi ale Legii fundamentale.
În funcție de aspectele sesizate, criticile formulate pot fi
incluse în două categorii.
Prima categorie, referitoare la neconstituționalitatea
extrinsecă a legii criticate, constă în aceea că, deoarece nu a
fost adoptată cu respectarea exigențelor prevederilor
constituționale ale art. 76 alin. (1), sunt înfrânte și cele ale art. 1
alin. (5).
În legătură cu acest aspect, se apreciază că legea a fost
calificată în mod eronat ca fiind lege ordinară prin Avizul
Consiliului Legislativ și prin Raportul comun al Comisiei
juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru industrii și
servicii din cadrul Camerei Deputaților.
Tot sub acest aspect, se precizează că orice act normativ ce
derogă de la o lege organică sau modifică/abrogă o lege
organică are caracterul unei legi organice. Astfel, dispozițiile
art. 48 alin. (1) din legea criticată, prevăzând eliberarea
informațiilor din registrul comerțului cu titlu gratuit, modifică în
mod implicit o lege organică, anume Legea nr. 26/1990 privind
registrul comerțului. Se consideră că acest fapt „nu poate opera
decât în condiții de cvorum și majoritate specifice actului
normativ ce se modifică, în caz contrar încălcându-se principiul
constituțional al ierarhiei actelor normative“.
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realităților românești“. Potrivit prevederilor legii criticate, Camera
Națională se subordonează camerelor teritoriale.
Reuniunea președinților camerelor de comerț și industrie
teritoriale a depus la dosar un memoriu, înregistrat la Curtea
Constituțională sub nr. 5.023 din 23 mai 2007, prin care solicită
să se respingă sesizarea, deoarece legea criticată este
constituțională.
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examinând sesizarea de neconstituționalitate, punctele de
vedere ale președinților celor două Camere ale Parlamentului
și Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
dispozițiile legii criticate, prevederile Constituției, precum și
dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea a fost legal sesizată și este competentă, potrivit
dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție, precum și ale art. 1, 10,
art. 15 alin. (1), art. 16 și art. 18 alin. (1) și (2) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, să soluționeze sesizarea de neconstituționalitate
formulată de cei 50 de deputați.
Obiectul sesizării de neconstituționalitate îl constituie, după
cum urmează:
— Legea camerelor de comerț din România, în ansamblul
său, raportată la prevederile constituționale ale art. 76 alin. (1)
și art. 1 alin. (5), potrivit cărora „Legile organice și hotărârile
privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorității
membrilor fiecărei Camere“ și, respectiv, „În România,
respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este
obligatorie.“;
— dispozițiile art. 25 alin. (1), ale art. 26 și ale art. 48
alin. (1) din Legea camerelor de comerț din România, care au
următoarea redactare:
— Art. 25 alin. (1): „Membrii Camerei Naționale pot fi:
a) membri de drept, categorie alcătuită din persoane
juridice a căror personalitate juridică a fost recunoscută prin
hotărâre a Guvernului emisă în baza Decretului-lege
nr. 139/1990 privind camerele de comerț și industrie din
România, cu modificările ulterioare;
b) membri asociați, categorie alcătuită din persoane juridice
înscrise în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau în Registrul
patronatelor.“;
— Art. 26: „Camera Națională este organizată și își
desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentei
legi și cu statutul propriu aprobat de adunarea generală, cu
votul majorității membrilor de drept.“;
— Art. 48 alin. (1): „În termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi, Oficiul Național al Registrului
Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale
vor crea condițiile necesare pentru accesul nelimitat,
permanent și gratuit al camerelor județene și al Camerei
Naționale la toate datele necesare îndeplinirii atribuțiilor lor
legale.“
Prevederile constituționale considerate ca fiind încălcate
prin aceste texte sunt următoarele:
— Art. 16: „(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a
autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi
ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia
română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea
de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții
și demnități.
(4) În condițiile aderării României la Uniunea Europeană,
cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au
dreptul de a alege și de a fi aleși în autoritățile administrației
publice locale.“;
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constituționale. Așa fiind, nu sunt înfrânte art. 1 alin. (5) și
art. 76 alin. (1) din Constituție.
În continuare, arată că nu se poate reține nici critica de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1), ale art. 26 și
ale art. 48 alin. (1) din Legea camerelor de comerț din
România în raport cu prevederile constituționale ale art. 16, ale
art. 40 și ale art. 135 alin. (2) lit. a).
Astfel, se apreciază că „opțiunea legiuitorului de a include
sau a exclude anumite categorii de beneficiari din prevederile
uneia sau mai multor legi ori stabilirea anumitor reguli în ideea
dobândirii unui anumit statut juridic reprezintă un aspect de
oportunitate legislativă, Parlamentul bucurându-se — în
sistemul constituțional român — de plenitudine de
competență“.
De asemenea, se consideră că nu sunt înfrânte dispozițiile
art. 16 din Constituție, având în vedere faptul că legea
consacră mai multe categorii de membri ai Camerei Naționale,
fiecare cu regimul său juridic propriu. Corespunzător acestui
regim juridic diferențiat și votul de care beneficiază fiecare
dintre aceste categorii de membri este diferit.
În sfârșit, se arată că art. 48 din legea supusă controlului de
constituționalitate nu afectează în niciun fel valorile promovate
prin art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituție.
Președintele Camerei Deputaților, în punctul său de
vedere, consideră că sesizarea de neconstituționalitate este
neîntemeiată.
Astfel, arată că legea criticată a fost calificată ca fiind
ordinară în cele două comisii permanente ale Camerei
Deputaților. În legătură cu acest aspect, apreciază că art. 48
alin. (1) din lege „nu modifică, nu completează și nu abrogă
nicio dispoziție cuprinsă într-o lege organică sau ordinară“,
regimul juridic instituit prin acesta neavând nicio legătură cu cel
reglementat în art. 4 și 11 din Legea nr. 26/1990.
În continuare, referindu-se la criticile de neconstituționalitate
intrinsecă a legii deduse controlului, apreciază că din
reglementarea art. 25 alin. (1) din lege „nu rezultă obligația
comercianților de a fi membri ai camerelor de comerț sau de a
avea obligația de a se înscrie într-o asociație neguvernamentală“.
Nici încălcarea art. 16 din Constituție prin art. 26 din lege nu
poate fi reținută, deoarece acesta coroborat cu art. 32 din
aceeași lege stabilește că modalitățile de vot depind de natura
juridică a dobândirii personalității juridice a comercianților sau
de voința legiuitorului.
În fine, se arată că din analiza art. 48 alin. (1) din lege nu
rezultă impunerea eliberării informațiilor din registrul
comerțului, ci doar reglementarea creării condițiilor necesare
accesului nelimitat, permanent și gratuit al camerelor de
comerț la toate datele necesare îndeplinirii atribuțiilor legale, în
baza protocolului încheiat între Ministerul Justiției și Camera
Națională, potrivit alin. (2) din acest articol de lege.
Guvernul consideră legea criticată, prin obiectul său de
reglementare, organizarea și funcționarea camerelor de comerț
din România, ca fiind ordinară. Prin dispozițiile acestei legi nu a
fost modificat, completat sau abrogat, direct sau implicit, niciun
act normativ având caracter de lege organică. De asemenea,
arată că nici celelalte critici de neconstituționalitate intrinsecă
nu sunt întemeiate.
La dosar, prin liderul de grup, membrii grupului parlamentar
al Partidului Democrat din Camera Deputaților, în calitate de
semnatari ai prezentei sesizări de neconstituționalitate, au
depus o notă privind neconstituționalitatea Legii camerelor de
comerț, înregistrată la Curtea Constituțională sub nr. 4.974 din
22 mai 2007, în vederea completării sesizării. În esență, se
arată că legea criticată „nu este necesară“, deoarece în vigoare
este Decretul-lege nr. 139/1990, „cu o concepție liberală“,
percepută în străinătate ca fiind „o lege modernă și adecvată

tu

12

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 453/4.VII.2007

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

În aceste condiții, Curtea nu poate decât să constate că
Legea camerelor de comerț din România, față de obiectul său
de reglementare, are caracter ordinar, fiind corect adoptată de
Parlament, cu respectarea cerințelor prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituție.
Trecând la analizarea celorlalte critici de neconstitu ționalitate formulate, Curtea constată că acestea sunt
neîntemeiate.
Astfel, art. 25 alin. (1) din legea contestată nu contravine
prevederilor constituționale ale art. 40 alin. (1) și nici celor ale
art. 11 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale.
Potrivit jurisprudenței constante a Curții Constituționale,
dreptul de asociere este un drept fundamental, care oferă
cetățenilor posibilitatea de a se asocia în mod liber în partide
politice, în sindicate și în alte forme de asociere. Exercițiul
acestui drept nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele
care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-o
societate democratică pentru apărarea anumitor valori
fundamentale.
În cauză, Curtea constată însă că dispozițiile art. 25 alin. (1)
din legea criticată nu intră sub incidența modalităților înscrise
în conceptul de liberă asociere, astfel cum acesta este
reglementat de prevederile art. 11 din Convenție și, respectiv,
de cele ale art. 40 alin. (1) din Constituție. De altfel, din
dispozițiile art. 25 din lege nu rezultă obligația comercianților
de a se înscrie într-o asociație sau de a fi membri ai camerelor
de comerț.
Curtea nu poate reține nici susținerea potrivit căreia art. 26
din Legea camerelor de comerț din România contravine art. 16
din Constituție, întrucât „conferă drepturi diferite unor persoane
aflate în situații echivalente, instituind un tratament
discriminatoriu“.
În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat că
drepturile fundamentale reprezintă o constantă a personalității
cetățeanului, o șansă egală acordată fiecărui individ și, din
această cauză, dispozițiile art. 16 alin. (1) și (2) din Constituție
privesc egalitatea în drepturi a cetățenilor, iar nu egalitatea de
tratament juridic aplicat unei categorii de persoane colective în
comparație cu alta; or, în cauza de față este vorba de 3
categorii de membri ai Camerei Naționale, fiecare având o
reglementare juridică distinctă.
În fine, Curtea constată că prin dispozițiile art. 48 alin. (1)
din legea criticată nu sunt afectate nici regulile concurențiale,
care presupun o confruntare loială între comercianții ce
acționează pe același segment de piață și oferă consumatorilor
produse similare, nici libertatea comerțului și nici obligația
statului de garantare a funcționării economiei de piață.
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— Art. 40: „(1) Cetățenii se pot asocia liber în partide
politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere.
(2) Partidele sau organizațiile care, prin scopurile ori prin
activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a
principiilor statului de drept ori a suveranității, a integrității sau
a independenței României sunt neconstituționale.
(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curții
Constituționale, avocații poporului, magistrații, membrii activi ai
armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici stabilite
prin lege organică.
(4) Asociațiile cu caracter secret sunt interzise.“;
— Art. 135 alin. (2) lit. a): „Statul trebuie să asigure:
a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
producție;“.
De asemenea, sunt invocate prevederile art. 11 din
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, referitoare la „Libertatea de întrunire și de
asociere“.
Procedând la examinarea susținerilor autorilor sesizării,
Curtea Constituțională reține că, asupra unei forme anterioare
a legii adoptate de Parlament, s-a pronunțat prin Decizia
nr. 545 din 5 iulie 2006 referitoare la constituționalitatea Legii
camerelor de comerț și industrie din România, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 25 iulie
2006, constatând că acea formă a legii era neconstituțională,
deoarece conținea o serie de dispoziții referitoare la
organizarea și funcționarea registrului comerțului, care, în
opinia sa, se înscriau în domeniul legii organice, pentru
argumentele invocate cu acel prilej.
În cauză, Curtea reține că din Legea camerelor de comerț
din România au fost eliminate dispozițiile care atrăgeau
necostituționalitatea acesteia, astfel că, în prezent, legea nu
mai conține dispoziții care să modifice sau să completeze
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului. În legătură cu
acest aspect, Curtea observă că prin dispozițiile art. 48 din
legea criticată legiuitorul a stabilit, în sarcina Oficiului Național
al Registrului Comerțului și oficiilor registrului de pe lângă
tribunale, asigurarea condițiilor necesare pentru „accesul
nelimitat, permanent și gratuit“ al camerelor de comerț la „toate
datele necesare îndeplinirii atribuțiilor lor legale“, pe baza unui
protocol de colaborare încheiat în acest sens între Camera
Națională și Ministerul Justiției.
În consecință, nefiind vorba, așa cum susțin autorii sesizării,
de „eliberarea informațiilor din Registrul Comerțului cu titlu
gratuit camerelor de comerț“, dispozițiile art. 48 alin. (1) din
legea supusă controlului de constituționalitate nu modifică
nicio dispoziție din Legea nr. 26/1990.
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Pentru considerentele arătate, în temeiul prevederilor art. 146 lit. a) și ale art. 147 alin. (4) din Constituția României,
precum și ale art. 11 alin. (1) lit. A.a), ale art. 15 și ale art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și
funcționarea Curții Constituționale, cu majoritate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Constată că Legea camerelor de comerț din România este constituțională.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului, primului-ministru și se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Dezbaterea a avut loc la data de 20 iunie 2007 și la aceasta au participat: Ioan Vida, președinte, Nicolae Cochinescu,
Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu, Șerban Viorel Stănoiu și Tudorel Toader, judecători.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof.univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent şef,
Doina Suliman
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HOTĂRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenția Națională
pentru Sport
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și
completările ulterioare,

pe

rs
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ce

modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în
volumul și structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe
anul 2007.
Art. 3. — Cu sumele rămase neutilizate până la data de
10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de
credite, se reîntregește Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.
Art. 4. — Cancelaria Primului-Ministru și Agenția Națională
pentru Sport răspund de modul de utilizare a sumei alocate
potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

a

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru, pentru Agenția Națională pentru Sport, cu
suma de 1.800 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007,
la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51
„Transferuri între unități ale administrației publice”, în vederea
finanțării lucrărilor de reabilitare și modernizare a Unității de
cazare, alimentație, refacere și recuperare de la Complexul
Sportiv Național „Lia Manoliu” București.
Art. 2. — Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat
să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite,

ite

PRIM-MINISTRU

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
Președintele Agenției Naționale pentru Sport,
Octavian Ioan Atanase Bellu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

tin

D

es

București, 28 iunie 2007.
Nr. 666.

Contrasemnează:
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII

I DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale
nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând procesele-verbale nr. 32 din 4 aprilie 2007, nr. 38 din 18 aprilie 2007 şi nr. 49 din 14 mai 2007, încheiate cu
clasificatorii autorizaţi propuşi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi Referatul Direcţiei
politici de piaţă în sectorul zootehnic nr. 290.367 din 8 iunie 2007,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale,

or

el

Carei, str. Lazăr Gheorghe nr. 48, judeţul Satu Mare
Reşiţa, aleea Herculane nr. 6, sc. 5, et. 1, ap. 4,
judeţul Caraş-Severin
Iftimia tefania-Bobiţa
bovine
Cluj-Napoca, aleea Băiţa nr. 8, ap. 47, judeţul Cluj
Todiraş Cornelia-Angela
bovine
Arad, str. Titan nr. 3, judeţul Arad
Buta Ioan
bovine
Bistriţa, bd. G-ral Grigore Bălan nr. 42, sc. B,
ap. 45, judeţul Bistriţa-Năsăud
Fegyverneky Sandor-Jozsef
bovine
Satul Aluniş nr. 95, comuna Aluniş, judeţul Mureş
Ivan Dumitru
bovine
Bistriţa, Str. Năsăudului nr. 1, sc. B, ap. 87,
judeţul Bistriţa-Năsăud
Rus Doru-Florin
bovine
Bistriţa, str. Pietrosu nr. 10, sc. C, ap. 32,
judeţul Bistriţa-Năsăud
Buciumanu Viorica
bovine
Roman, Bd. Republicii, bl. 62, sc. A, et. 6, ap. 25,
judeţul Neamţ
Croitoru Nicu-Marian
bovine
Roman, Str. Tineretului, bl. 2, et. 3, ap. 33,
judeţul Neamţ
Munteanu Petrea
bovine
Bacău, str. Cornişa-Bistriţan nr. 13, sc. B, ap. 6,
judeţul Bacău
Radu Dan-Nicolae
bovine
Piatra-Neamţ, str. Nicu Albu nr. 64, judeţul Neamţ
Ungurean Elena-Ramona
bovine
Iaşi, str. Trantomir nr. 5A, judeţul Iaşi
Danilevici Carmen
bovine
Gura Humorului, Str. Vadului nr. 16, judeţul Suceava
Ghidersa Neculai
bovine
Satul Nicolae Bălcescu (Oraşul Flămânzi),
judeţul Botoşani
Muraru Cristinel
bovine
Botoşani, str. Tudor Vladimirescu nr. 20,
judeţul Botoşani
Pleşca Mariana-Camelia
bovine
Paşcani, Str. Cosminului nr. 19, judeţul Iaşi
Burcioiu Marin
bovine
Piteşti, Str. Gârlei nr. 2, bl. P16A, sc. A, ap. 3,
judeţul Argeş
Echimescu Theodor-Florin
bovine
Comuna Grebănu, judeţul Buzău
Iordan Aneta
bovine
Brăila, str. Hipodrom nr. 14, bl. A10, sc. 5, ap. 73,
judeţul Brăila
Moruz Constantin
bovine
Brăila, os. Buzăului nr. 1, bl. B1, sc. 1, et. 1,
ap. 2, judeţul Brăila
Nicolae Adrian
bovine
Ploieşti, Str. Bahluiului nr. 14, bl. 150, sc. A, et. 8,
ap. 36, judeţul Prahova“
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeş
Bucureşti, 22 iunie 2007.
Nr. 534.
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Armos Ferenc
Crina Petru-Dorel

Domiciliul

Codul numeric
personal

1810816303730
1611026354805
2650514120664
2780903020026
1680812060763

290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.

ii
g

ăr

rm

fo

in

iv

us

cl

ex

289.

at

288.

tin

287.

es

286.

D
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281.
282.
283.

Specia
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„279.
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Numele
şi prenumele
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Nr.
crt.
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ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu
clasificatorii autorizaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, se completează după cum urmează:
— după poziţia 278 se introduc 22 de noi poziţii, poziţiile 279—300, care vor avea următorul cuprins:

1750916261496
1690426060771
1810223060011
2680228224535
1740707272649
1500619040048
1730520272645
2750828221170
2781202332146
1730117077302
1751021070054
2700822224494
1700909287127
1741010104964
2470121090069
1560528090069
1810315297308
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