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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale
ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul
contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar
și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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contractual din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, care participă efectiv în campaniile de prevenire și
combatere a zoonozelor deosebit de grave și altele asemenea,
stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada cât participă
la aceste campanii.”
4. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
„Art. 21. — Salariile de bază ale personalului contractual
încadrat în funcții specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta
ordonanță, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin
asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta,
cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al
Ministerului Economiei și Finanțelor.”
5. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul
cuprins:
„(2) Secretarul comisiei pentru protecția copilului beneficiază
de o indemnizație de ședință al cărei cuantum este de 75% din
cea acordată unui membru al comisiei.”
6. La anexele nr. V/2a, V/2b și V/2c, nota va avea
următorul cuprins:
„NOTĂ:
În unitățile bugetare din subordinea ministerelor și a celorlalte
instituții ale administrației publice, încadrarea șoferilor se face
ținându-se seama de importanța activității și de autovehiculul pe
care îl deservesc.”
7. La anexele nr. Ib și Ic, punctul II va avea următorul
titlu:
„II. Salarii de bază pentru funcții de conducere și de execuție
de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administrației
Prezidențiale1), Guvernului, Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curții
Constituționale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenței,
Avocatului Poporului, Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curții de Conturi și
Consiliului Național al Audiovizualului.”
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Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 10 din
31 ianuarie 2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în
anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul
bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane
care ocupă funcții de demnitate publică, 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. 80 din 1 februarie 2007, cu următoarele modificări:
1. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen
de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în
sectorul bugetar care s-au aflat în concediu plătit pentru
creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și cele
ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din
alte cauze, potrivit legii, și care nu au prestat activitate în ultimele
12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoștințelor
profesionale, organizat în acest scop de angajator, urmându-se
procedura reglementată de actele normative în materie.”
2. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul
cuprins:
„Art. 13. — (1) Spor de confidențialitate se acordă
personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului și al
Ministerului Integrării Europene, în cuantum de până la 15% din
salariul de bază, precum și personalului contractual din
instituțiile și autoritățile publice pentru care, prin acte normative
specifice, se prevede acordarea acestui spor.”
3. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul
cuprins:
„Art. 15. — (1) Spor pentru condiții periculoase, în cuantum
de până la 50% din salariul de bază, se acordă personalului

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, 6 iulie 2007.
Nr. 231.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2007
privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat
potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor
nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar
și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
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:
sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane
care ocupă funcții de demnitate publică și se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce
se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din
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LEGE
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare
a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii
privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile
salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007

es

tin

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 6 din
24 ianuarie 2007 privind unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici
până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de
salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și
creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul
2007, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 și III.4 din Legea
nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din
29 ianuarie 2007, cu următoarele modificări și completări:
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Prezenta ordonanță se aplică funcționarilor publici
numiți în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată.”
2. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Indemnizația de instalare este egală cu două salarii de
bază pentru acele localități unde atragerea specialiștilor se face
cu mare greutate. Lista localităților respective se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor și

Reformei Administrative, după consultarea organizațiilor
sindicale din administrația publică.”
3. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Funcționarii publici care urmează o formă de specializare
sau de perfecționare beneficiază de drepturile și au obligațiile
prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată.”
4. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea
funcționarilor publici se realizează și de Ministerul Muncii,
Familiei și Egalității de Șanse și de Ministerul Economiei și
Finanțelor, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor
instituții publice.”
5. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 39. — (1) Pentru funcționarii publici și posturile
corespunzătoare funcțiilor publice specifice preluate de
Ministerul Economiei și Finanțelor de la Ministerul Integrării
Europene, în condițiile art. 10 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de

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

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 474/16.VII.2007
îndeplinesc condiția prevăzută la art. 16 alin. (2) lit. d) din Legea
nr. 188/1999, republicată, pot candida și persoane care nu
îndeplinesc această condiție.”
8. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 45. — În anul 2007, promovarea funcționarilor publici în
grad profesional se face, în condițiile legii, în limita funcțiilor
publice rezervate promovării prin planul de ocupare a funcțiilor
publice, pe baza normelor privind organizarea și dezvoltarea
carierei funcționarilor publici, care se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.”
9. La articolul 46, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Ordonatorii principali de credite vor comunica trimestrial
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și Ministerului
Economiei și Finanțelor situația centralizată a transformărilor de
posturi efectuate în condițiile legii.”
10. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 48. — Prezenta ordonanță se completează cu
prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, precum și cu
dispozițiile actelor normative speciale care reglementează
salarizarea și alte drepturi pentru personalul bugetar.”
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reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu
modificările și completările ulterioare, se păstrează salariile de
bază și celelalte drepturi salariale acordate până la data de
31 decembrie 2006.
(2) Salariile de bază ale funcționarilor publici prevăzuți la alin. (1)
se majorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei
în care intră în vigoare legea de aprobare a prezentei ordonanțe
cu 7% față de nivelul din luna decembrie 2006 și cu 11%
începând cu data de 1 octombrie 2007 față de nivelul din luna
septembrie 2007.”
6. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 43. — (1) Funcțiile publice corespunzătoare categoriei
înalților funcționari publici vacante sau temporar vacante pot fi
ocupate în condițiile art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicată.”
7. La articolul 44, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 44. — (1) În mod excepțional, în cazul în care la
concursul organizat potrivit legii pentru intrarea în categoria
înalților funcționari publici nu se înscriu candidați care

pe

rs
o

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

a

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

ii
g

ra

tu

ite

BOGDAN OLTEANU

iv

in

fo

rm

ăr

București, 6 iulie 2007.
Nr. 232.

cl

us

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D

es

tin

at

ex

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007
privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi
ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare
și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale
care se acordă funcționarilor publici în anul 2007
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:
sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor
publici, precum și creșterile salariale care se acordă
funcționarilor publici în anul 2007 și se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de
reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale
funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 6 iulie 2007.
Nr. 700.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la înființarea primului Centru de Instrucție
al Transmisiunilor, pentru contribuția adusă la dezvoltarea învățământului militar,
inițial în formarea cadrelor militare în domeniul transmisiunilor și, ulterior, în
perfecționarea și specializarea personalului militar și civil în domeniul
comunicațiilor și informaticii specifice NATO,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

ce

Articol unic. — Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu
însemn pentru militari, Drapelului de luptă al Centrului de Pregătire pentru
Comunicații și Informatică „Decebal”.
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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București, 5 iulie 2007.
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DECRET
privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios
în grad de Mare Cruce
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
în semn de înaltă apreciere pentru prestigioasa activitate pusă în slujba
promovării și valorificării patrimoniului cultural românesc, pentru înțelegerea și
interesul profund manifestate față de integrarea socială a grupurilor dezavantajate
și promovarea programelor destinate creșterii economice și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de
Mare Cruce Excelenței Sale, doamna Soknan Han Jung, coordonator rezident al
activităților operaționale pentru dezvoltare din sistemul Națiunilor Unite,
reprezentant rezident al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în
România.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 11 iulie 2007.
Nr. 706.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 610
din 20 iunie 2007

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) și (3)
din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală,
precum și pentru modificarea altor legi
pentru modificarea și completarea Codului de procedură
penală, precum și pentru modificarea altor legi, excepție
ridicată de Costel Ionescu în dosarul menționat.
În motivarea excepției de neconstituționalitate, identică
în dosarele nr. 76/2006 și, respectiv, nr. 49/2006 ale Curții
Militare de Apel, se susține, în esență, că prevederile legale
criticate, care permit judecarea în continuare, de către instanțele
militare, a infracțiunilor săvârșite de civili, sunt în contradicție cu
dispozițiile constituționale ale art. 16 alin. (1) referitoare la
egalitatea cetățenilor în fața legii și ale art. 21 alin. (3) privind
dreptul la un proces echitabil, precum și cu cele ale art. 6 din
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil. Se
invocă în acest sens jurisprudența Curții Europene a Drepturilor
Omului, și anume cauza Maszni împotriva României, 2006, în
care s-a reținut că obiectivitatea și imparțialitatea magistraților
militari sunt știrbite prin subordonarea și dependența față de
Ministerul Apărării Naționale sub aspectul carierei militare, a
drepturilor salariale și a apartenenței la ierarhia armatei. Astfel,
judecarea civilului de către o instanță militară, doar pe
considerentul că fapta a fost săvârșită împreună cu un militar,
încalcă dreptul acestuia de a fi judecat de un tribunal imparțial
și independent, așadar, implicit, dreptul la un proces echitabil.
În plus, în Dosarul nr. 123/2006 al Curții Militare de Apel se
susține că dispozițiile art. III alin. (2) și (3) din Legea
nr. 356/2006 contravin prevederilor constituționale ale art. 124
alin. (2), potrivit cărora justiția este unică, imparțială și egală
pentru toți. Aceasta întrucât, prin menținerea unor cauze penale
privind persoane care nu au calitatea de militar în competența
instanțelor militare, se creează situația ca, pentru fapte egale,
comise sub incidența acelorași norme de drept penal material,
de persoane având calități identice, unele persoane să fie
judecate de instanțe ordinare, iar altele de instanțe speciale,
„numai și numai în funcție de momentul sesizării”. Se invocă,
totodată, și prevederile constituționale ale art. 126 alin. (5), care
interzic înființarea de instanțe extraordinare, instanțele militare
având, în opinia autorului excepției, acest caracter, precum și
cele ale art. 15 alin. (2) teza a doua, referitoare la principiul
neretroactivității legii, cu excepția legii penale sau contravenționale
mai favorabile.
Curtea Militară de Apel apreciază că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că judecătorii
militari au un regim similar cu cel al judecătorilor civili, deoarece
răspunderea lor disciplinară poate fi angajată doar în fața
Consiliului Superior al Magistraturii. Mai mult, organizarea
instanțelor militare este similară cu cea a instanțelor civile,
bugetul fiind aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii și doar
executat de către Ministerul Apărării Naționale. Dobândirea
gradelor militare este un element secundar atât timp cât cariera
în instanțele militare nu este influențată de acestea, promovarea
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Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. III alin. (2) și (3) din Legea nr. 356/2006 pentru
modificarea și completarea Codului de procedură penală,
precum și pentru modificarea altor legi, invocată, cât privește
alin. (2) al art. III din actul normativ menționat, de Daniel Popa
în Dosarul nr. 76/2006 al Curții Militare de Apel, de Daniel
Andrei, Petre Baciu, Cristian Cărămizaru, Adrian Cornel
Dumitrescu, Marin Cristian Ene, Iulian Ene, Marius Grosu,
Marius Hambic, Ion Neacșu, Gheorghe Șerban, Liviu
Ștefănescu, Mihai Tăbăroiu, Silviu Nicușor Tripon, Dănuț Cătălin
Brâncoveanu, Dumitrache Gaiu, Monel Gabriel Meițoiu și Dorel
Mihai în Dosarul nr. 49/2006 al Curții Militare de Apel, iar, cât
privește alin. (2) și (3) ale art. III din Legea nr. 356/2006, de
Costel Ionescu în Dosarul nr. 123/2006 al aceleiași instanțe.
Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 10 mai 2007 și
au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când, în urma
deliberărilor, Curtea a dispus amânarea pronunțării, succesiv,
pentru data de 29 mai 2007, 7 iunie 2007, 19 iunie 2007 și
20 iunie 2007.
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— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

tu

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Șerban Viorel Stănoiu
Tudorel Toader
Marinela Mincă
Marieta Safta

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:
Prin încheierile din 21 noiembrie 2006 și 8 decembrie 2006,
pronunțate în dosarele nr. 76/2006 și, respectiv, nr. 49/2006,
Curtea Militară de Apel a sesizat Curtea Constituțională cu
excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III
alin. (2) din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea și
completarea Codului de procedură penală, precum și
pentru modificarea altor legi, excepție ridicată în dosarele
menționate de Daniel Popa și, respectiv, de Daniel Andrei, Petre
Baciu, Cristian Cărămizaru, Adrian Cornel Dumitrescu, Marian
Cristian Ene, Iulian Ene, Marius Grosu, Marius Hambic, Ion
Neacșu, Gheorghe Șerban, Liviu Ștefănescu, Mihai Tăbăroiu,
Silviu Nicușor Tripon, Dănuț Cătălin Brâncoveanu, Dumitrache
Gaiu, Monel Gabriel Meițoiu și Dorel Mihai.
Prin Încheierea din 7 decembrie 2006, pronunțată în Dosarul
nr. 123/2006, Curtea Militară de Apel a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. III alin. (2) și (3) din Legea nr. 356/2006
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„(2) Cauzele aflate în curs de urmărire penală sau de
judecată la parchetele ori instanțele militare la data intrării în
vigoare a prezentei legi, date în competența parchetelor sau
instanțelor civile, vor continua să fie urmărite ori judecate de
parchetele sau instanțele militare.
(3) Cauzele aflate în curs de judecată la data intrării în
vigoare a prezentei legi vor continua să fie judecate de
instanțele competente, potrivit dispozițiilor aplicabile anterior
acestei date. În caz de admitere a apelului sau a recursului,
dacă se dispune desființarea sau, după caz, casarea hotărârii și
rejudecarea cauzei, aceasta se va judeca de instanța
competentă, potrivit prezentei legi.”
Prevederile constituționale invocate în motivarea excepției
sunt cele ale art. 15 alin. (2) care consacră principiul
neretroactivității legii, cu excepția legii penale sau
contravenționale mai favorabile, ale art. 16 alin. (1) referitoare la
egalitatea cetățenilor în fața legii, ale art. 21 alin. (3) privind
dreptul la un proces echitabil, ale art. 124 alin. (2) și (3) privind
înfăptuirea justiției și ale art. 126 alin. (5) teza întâi privind
interdicția înființării de instanțe extraordinare. Se invocă totodată
dispozițiile art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale, referitoare la dreptul la un
proces echitabil.
Se susține, în esență, că normele tranzitorii reglementate de
art. III alin. (2) și (3) din Legea nr. 356/2006 sunt în contradicție
cu dispozițiile constituționale mai sus menționate, întrucât permit
judecarea în continuare, de către instanțele militare, a
infracțiunilor săvârșite de civili.
Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea
reține următoarele:
Potrivit dispozițiilor art. 35 alin. 1 din Codul de procedură
penală și celor ale alin. 2 al aceluiași articol, modificat prin art. I
pct. 17 din Legea nr. 356/2006, „În caz de indivizibilitate sau
conexitate, dacă competența în raport cu diferiții făptuitori ori
diferitele fapte aparține, potrivit legii, mai multor instanțe” și
„dacă dintre instanțe una este civilă, iar alta militară, competența
revine instanței civile”. În redactarea anterioară, în aceeași
situație de indivizibilitate sau conexitate, competența revenea
instanței militare, ceea ce avea drept consecință ca persoane
care nu aveau calitatea de militar să fie judecate de instanțe
militare.
Având în vedere prevederile art. 126 alin. (2) din Constituția
României, potrivit cărora competența instanțelor judecătorești și
procedura de judecată sunt prevăzute prin lege, Curtea
Constituțională constată că ambele reglementări, atât cea
actuală, cât și reglementarea anterioară, sunt conforme cu
Legea fundamentală. De asemenea, Curtea reține că existența
și funcționarea parchetelor și instanțelor militare nu contravin
normelor și principiilor constituționale.
Curtea nu poate primi critica de neconstituționalitate
formulată în cauză, în sensul că judecarea de către instanțele
militare a unor persoane civile pentru infracțiuni săvârșite
împreună cu militari ar încălca dreptul acestora de a fi judecate
de tribunale imparțiale și independente și, deci, dreptul lor la un
proces echitabil, dat fiind că, prin statutul magistraților care le
compun ca și prin procedura pe care o urmează – aceeași după
care judecă și instanțele civile – instanțele militare sunt instanțe
imparțiale, iar judecătorii militari sunt independenți și se supun
numai legii. În acest sens, prin Decizia nr. 375 din 6 iulie 2005,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din
8 iulie 2005, Curtea Constituțională a reținut următoarele: „În
ceea ce privește statutul magistraților militari, art. 301 din Legea
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realizându-se exclusiv pe baza activității judiciare, a examenului
dat în fața Consiliului Superior al Magistraturii. În opinia
instanței, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, care
a abrogat Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instanțelor și
parchetelor militare, a înlăturat dubiile cu privire la independența
judecătorului militar, existente sub imperiul vechii reglementări.
Se mai arată că art. 15 alin. (2) teza a doua din Constituție are
în vedere legea penală mai favorabilă, iar nu pe cea procesual
penală, unde principiul este cel al aplicării imediate.
În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților
celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este
neîntemeiată, întrucât prevederile legale criticate nu încalcă
dispozițiile constituționale invocate. În ceea ce privește decizia
Curții Europene a Drepturilor Omului, la care se face referire în
motivarea excepției, se arată că, în argumentarea acesteia, nu
se exclude posibilitatea existenței unor instanțe militare, ci
numai limitarea posibilității ca persoane civile să fie judecate de
aceste instanțe. În opinia Guvernului, „prin dispozițiile tranzitorii,
legiuitorul, evaluând impactul unei eventuale retrimiteri a unei
cauze la parchetele sau instanțele civile, a considerat că, în
rezolvarea cauzei, trebuie să aibă prioritate principiul soluționării
cauzei într-un termen rezonabil.”
Avocatul Poporului apreciază că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că dispozițiile
legale criticate se aplică în mod egal tuturor subiectelor de drept
aflate în aceeași situație juridică, fără nicio discriminare pe
criterii arbitrare, precum și faptul că stabilirea unor reguli
speciale privind competența instanțelor judecătorești nu
constituie o încălcare a dreptului la un proces echitabil. În opinia
Avocatului Poporului, prin normele procesual penale criticate,
legiuitorul, stabilind competența de urmărire penală și de
judecată a cauzelor aflate pe rolul parchetelor ori instanțelor
militare, care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 356/2006, sunt
date în competența parchetelor ori instanțelor civile, a urmărit
să asigure continuitate, eficiență și credibilitate activității de
urmărire penală și de judecată, tocmai în scopul realizării actului
de justiție într-un termen rezonabil și în mod echitabil.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de
neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de
judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile
procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. III alin. (2) și (3) din Legea nr. 356/2006 pentru
modificarea și completarea Codului de procedură penală,
precum și pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, care au
următorul cuprins:
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legiuitorul a menținut în mod nejustificat competența instanțelor
militare și, respectiv, a parchetelor militare, în cauzele aflate în
curs de urmărire penală sau de judecată la data intrării în
vigoare a acestei legi. În aplicarea acestor texte ale legii, ar
urma ca parchetele militare și, respectiv, instanțele militare să
continue urmărirea penală și judecata împotriva unor persoane
care nu au calitatea de militari.
Această derogare este vădit discriminatorie în raport cu
criteriul avut în vedere de legiuitor în modificarea art. 35 alin. 1
și 2 din Codul de procedură penală, și anume lipsa calității de
militar a unuia sau unora dintre făptuitori. În consecință, Curtea
Constituțională constată că textele de lege menționate contravin
prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituția României privind
egalitatea în drepturi, întrucât reglementează diferit competența
de urmărire penală și de judecată a unor persoane având
același statut și aflate în aceeași situație juridică, dată de
acuzația de a fi săvârșit o faptă penală, astfel încât, cu privire la
aceste texte de lege, excepția urmează să fie admisă.
În ceea ce privește dispozițiile art. III alin. (3) teza finală din
Legea nr. 356/2006, potrivit cărora „În caz de admitere a apelului
sau a recursului, dacă se dispune desființarea sau, după caz,
casarea hotărârii și rejudecarea cauzei, aceasta se va judeca
de instanța competentă, potrivit prezentei legi”, Curtea constată
că acestea nu sunt incidente în cauză, întrucât judecarea
litigiului în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate se
află în primă instanță, iar nu în ipoteza normei criticate. Ca
urmare, având în vedere art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
potrivit căruia „Curtea Constituțională decide asupra excepțiilor
ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial
privind neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei
dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare, care are
legătură cu soluționarea cauzei []”, excepția de neconstituționalitate a art. III alin. (3) teza finală din Legea nr. 356/2006
urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, neavând legătură cu
soluționarea cauzei.
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nr. 303/2004 nou introdus prevede: «Poate fi numită judecător
sau procuror militar persoana care îndeplinește condițiile
prevăzute de lege pentru intrarea în magistratură, după
dobândirea calității de ofițer activ în cadrul Ministerului Apărării
Naționale.» Rezultă din această reglementare că numirea,
promovarea și evoluția carierei de magistrat a judecătorilor și
procurorilor militari se fac în aceleași condiții ca și în cazul
magistraților de la celelalte instanțe judecătorești și parchete.
Singura condiție suplimentară pe care trebuie să o îndeplinească
înainte de a fi numiți este aceea de a deveni militar activ în
cadrul Ministerului Apărării Naționale. Aceasta însă nu
înseamnă relații de subordonare pe planul îndeplinirii atribuțiilor
ce le revin magistraților. Magistrații militari beneficiază de toate
drepturile și au toate obligațiile prevăzute de lege pentru
judecători, respectiv pentru procurori.”
Opțiunea legiuitorului de a trece în competența instanțelor
civile cauzele în care sunt inculpate persoane care nu au
calitatea de militari și care au comis infracțiuni împreună cu
persoane având calitatea de militari nu s-a întemeiat, așadar,
pe constatarea că instanțele militare nu îndeplinesc condițiile de
independență și de obiectivitate inerente sistemului judiciar
într-un regim democratic, căci, dacă aceasta ar fi fost rațiunea
modificării Codului de procedură penală prin Legea
nr. 356/2006, această modificare ar fi trebuit urmată de
desființarea instanțelor militare. Prin modificarea legislativă
operată, legiuitorul a dat curs unor rațiuni de bună administrare
a justiției și tendinței manifestate în celelalte sisteme judiciare
democratice de restrângere a competenței instanțelor militare
exclusiv în sfera faptelor penale comise de personalul militar. În
sensul anchetării și judecării de către parchetele și instanțele
civile a cauzelor în care alături de militari sunt implicați și civili,
este și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, spre
exemplu Cauza Maszni împotriva României, 2006.
În schimb, Curtea Constituțională constată că, prin
dispozițiile art. III alin. (2) și (3) teza întâi din Legea nr. 356/2006,
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Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992,

În numele legii
D E C I D E:

1. Admite excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) și alin. (3) teza întâi din Legea nr. 356/2006 pentru
modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi, excepție invocată de Daniel
Popa, Daniel Andrei, Petre Baciu, Cristian Cărămizaru, Adrian Cornel Dumitrescu, Marin Cristian Ene, Iulian Ene, Marius Grosu,
Marius Hambic, Ion Neacșu, Gheorghe Șerban, Liviu Ștefănescu, Mihai Tăbăroiu, Silviu Nicușor Tripon, Dănuț Cătălin
Brâncoveanu, Dumitrache Gaiu, Monel Gabriel Meițoiu, Dorel Mihai și Costel Ionescu în dosarele nr. 76/2006, nr. 49/2006 și,
respectiv, nr. 123/2006 ale Curții Militare de Apel și constată că aceste dispoziții sunt neconstituționale.
2. Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (3) teza finală din Legea nr. 356/2006
pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, invocată de Costel Ionescu în Dosarul nr. 123/2006 al Curții
Militare de Apel.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului.
Pronunțată în ședința publică din data de 20 iunie 2007.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind redistribuirea de posturi de personal și a fondurilor aferente acestora
de la Ministerul Transporturilor la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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funcționarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 25 aprilie 2007, se
modifică după cum urmează:
1. Alineatul (5) al articolului 7 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) Numărul maxim de posturi este de 630, exclusiv
demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.”
2. La anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului
Transporturilor”, mențiunea referitoare la numărul maxim
de posturi din debutul anexei se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Numărul maxim de posturi = 630, exclusiv demnitarii și
posturile aferente cabinetului ministrului”.
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Art. I. — (1) Se aprobă redistribuirea unui număr de 5 posturi
de personal și a fondurilor aferente acestora de la Ministerul
Transporturilor la Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor.
(2) Pe baza protocolului întocmit în termen de 3 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se autorizează
Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă, la propunerea
ordonatorilor de credite, modificările în structura bugetului de
stat, în volumul și structura bugetelor ordonatorilor de credite,
precum și în anexele la acestea pe anul 2007, corespunzător
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. II. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,
comerț, turism și profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Dan Vlaicu,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 4 iulie 2007.
Nr. 730.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2006 pentru aprobarea
Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, județul Mureș,
pentru perioada 2006—2008
În temeiul art.108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Hădăreni, în contul bancar al Programului Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare, indicat de acesta.
(2) Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare va contribui
la Programul de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni
cu 10% din totalul sumei alocate pentru perioada 2007—2008.
(3) Dreptul de administrare de către Programul Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare a fondurilor Agenției Naționale pentru
Romi, alocate Programului de dezvoltare comunitară în
localitatea Hădăreni, este valabil până la data de 15 decembrie
2008. Toate fondurile neutilizate până la această dată se vor
returna la bugetul de stat, prin bugetul Agenției Naționale pentru
Romi.”
3. Anexa nr. 2 „Bugetul Programului de dezvoltare
comunitară Hădăreni 2006—2008” se modifică și se
înlocuiește cu anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
Art. II. — Drepturile și obligațiile Programului Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare și ale Agenției Naționale pentru Romi, precum
și modalitatea de colaborare în cadrul Programului de dezvoltare
comunitară în localitatea Hădăreni sunt reglementate prin
acordul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 523/2006 pentru
aprobarea Programului de dezvoltare comunitară în localitatea
Hădăreni, județul Mureș, pentru perioada 2006—2008,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din
4 mai 2006, 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) Programul de dezvoltare comunitară în localitatea
Hădăreni, județul Mureș, va fi implementat de către Programul
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care va asigura și derularea
financiară a acestuia.
(4) Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare va prelua
atribuțiile Agenției Naționale pentru Romi referitoare la
implementarea programului, urmând ca Agenția Națională
pentru Romi să efectueze monitorizarea și evaluarea
implementării programului.”
2. După articolul 2 se introduce un nou articol,
articolul 2¹, cu următorul cuprins:
„Art. 2¹. — (1) În vederea implementării și derulării financiare
a Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni
de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Agenția
Națională pentru Romi va vira sumele primite de la bugetul de
stat, alocate Programului de dezvoltare comunitară în localitatea

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Președintele Agenției Naționale pentru Romi,
Gruia Ioan Bumbu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 11 iulie 2007.
Nr. 734.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
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BUGETUL

Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni 2006—2008

ANEXA Nr. 1
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ANEXA Nr. 2

ACORD
între Agenția Națională pentru Romi și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinanțarea,
derularea financiară și implementarea Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni,
comuna Chețani, județul Mureș, pentru perioada 2006—2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523/2006
În conformitate cu:
1. Hotărârea Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției naționale pentru Romi, cu modificările
și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 523/2006 pentru aprobarea Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni,
județul Mureș, pentru perioada 2006—2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 4 mai 2006;
3. Hotărârea Guvernului nr. 113/1991 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare;
4. Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere faptul că:
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1. prin Memorandumul nr. 543 din 21 martie 2007, Agenția Națională pentru Romi și-a exprimat dorința de a participa
împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare la cofinanțarea, derularea financiară și implementarea Programului de
dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, comuna Chețani, județul Mureș, pentru perioada 2006—2008, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 523/2006, denumit în cele ce urmează Programul Hădăreni,
2. P.N.U.D. are experiență și pregătirea necesară și este de acord să cofinanțeze, să deruleze financiar și să implementeze
Programul Hădăreni,
părțile semnatare:
1. Agenția Națională pentru Romi, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 202 A, sectorul 1, București, telefon 311 30 48, fax
311 30 47, cod fiscal 16998986, având contul nr. RO69TREZ70123590138XXXXX deschis la Trezoreria Sectorului 1, reprezentată
legal prin Gruia Bumbu – președinte și Cristina Talapan – șef al Serviciului economic, administrativ și resurse umane, denumită în
continuare A.N.R.,
2. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – România, cu sediul în București, Bd Primăverii nr. 48 A, sectorul 1, cont
deschis la BRD, Sucursala Mari Clienți Corporativi, nr. cont RO02BRDE450SV034668804500, reprezentat legal prin Excelența
Sa, doamna Soknan Han Jung, reprezentant rezident P.N.U.D., denumit in continuare P.N.U.D.,
au convenit încheierea prezentului acord în următoarele condiții:
— 70% din suma totală alocată Programului Hădăreni pentru
anul 2007, după prezentarea unui raport narativ și financiar
pentru prima tranșă;
— 30% din suma totală alocată Programului Hădăreni pentru
anul 2008, după ce suma aferentă a fost virată de către
Secretariatul General al Guvernului în contul A.N.R.;
— 70% din suma totală alocată Programului Hădăreni pentru
anul 2008, după prezentarea unui raport narativ și financiar
pentru prima tranșă pe anul 2008.
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Obiectul prezentului acord îl reprezintă cofinanțarea,
derularea financiară și implementarea Programului Hădăreni
de către părțile semnatare, respectiv A.N.R și P.N.U.D.
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ARTICOLUL 2
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Prezentul acord este valabil de la data intrării în vigoare a
hotărârii Guvernului prin care se aprobă cofinanțarea, derularea
financiară și implementarea Programului Hădăreni de către
P.N.U.D.
ARTICOLUL 3
Contribuția părților

3.1. A.N.R. va contribui la finanțarea Programului Hădăreni
cu suma de 958.747,58 lei pentru anul 2007 și cu suma de
2.160.357,56 lei pentru anul 2008.
3.2. P.N.U.D. va contribui la finanțarea programului Hădăreni
cu suma de 95.874,75 lei pentru anul 2007 și cu suma de
216.035,75 lei pentru anul 2008.
3.3. Pentru buna derulare a Programului Hădăreni, A.N.R. va
vira suma de bani reprezentând contribuția sa la program în contul
bancar al P.N.U.D. nr. RO02BRDE450SV03466804500ROL,
deschis la BRD Groupe Societe Generale – Sucursala Mari
Clienți Corporatiști, după cum urmează:
3.3.1. Prima tranșă de 30% din suma totală alocată
Programului Hădăreni pentru anul 2007, în termen de 10 zile de
la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prin care se aprobă
cofinanțarea, derularea financiară și implementarea Programului
Hădăreni de către P.N.U.D. în baza unei solicitări de plată
3.3.2. Tranșele următoare se vor efectua pe baza solicitării
scrise a P.N.U.D., aprobată de președintele A.N.R., astfel:

ARTICOLUL 4
Date privind derularea Programului Hădăreni

4.1. Atât administrarea fondurilor alocate Programului
Hădăreni, cât și managementul acestuia vor fi asigurate de către
P.N.U.D. conform Ordinului președintelui Agenției Naționale
pentru Romi nr. 172/2006 privind aprobarea Metodologiei de
gestionare a Programului de dezvoltare comunitară în localitatea
Hădăreni, comuna Chețani, județul Mureș, pentru perioada
2006—2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 667 din 3 august 2006, și în conformitate cu regulile și
regulamentele P.N.U.D.
4.2. Dreptul de administrare a fondurilor de către P.N.U.D.
este valabil până la data de 15 decembrie 2008, dată la care
încetează prezentul acord.
4.3. Sumele nealocate provenite de la A.N.R. (pentru care
nu există documente în baza cărora să se poată efectua plata
până la data de 15 decembrie 2007, respectiv 15 decembrie
2008, conform normelor de închidere a exercițiului financiar) vor
fi restituite A.N.R.
4.4. P.N.U.D. va furniza A.N.R. următoarele rapoarte:
a) solicitarea de plată pentru fiecare tranșă va fi însoțită de
un raport narativ și financiar care să conțină activitățile
Programului Hădăreni, rezultatul și impactul activităților, precum
și datele financiare incluzând documente justificative;
b) raport anual narativ și financiar pentru anul 2007 care să
conțină activitățile Programului Hădăreni, rezultatul și impactul
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activităților, precum și datele financiare incluzând documente
justificative, pentru anul 2007;
c) raport anual narativ și financiar pentru anul 2008 care să
conțină activitățile Programului Hădăreni, rezultatul și impactul
activităților, precum și datele financiare incluzând documente
justificative, pentru anii 2007 și 2008.
4.5. A.N.R. va înregistra în evidență contabilă suma efectiv
cheltuită în baza rapoartelor prevăzute la art. 4.4.
ARTICOLUL 5

7.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice
cealaltă parte în termen de 20 de zile de la producerea
evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării
consecințelor.
7.3. Dacă în termen de 30 de zile de la producere
evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să notifice
încetarea de plin drept a prezentului memorandum de înțelegere
fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, însă au
obligația de a-și onora toate obligațiile scadente până la data
producerii evenimentului.

Obligațiile părților

ARTICOLUL 8
Notificările dintre părți
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8.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare
adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită
dacă va fi transmisă în scris la sediul prevăzut în partea
introductivă a prezentului memorandum de înțelegere.
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va
fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de
primire, și se consideră primită de destinatar la data menționată
de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
8.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau fax, ea se
consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost
expediată.
8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna
dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre
modalitățile prevăzute la alineatele precedente.
ARTICOLUL 9
Soluționarea litigiilor

ra

5.1. A.N.R are următoarele obligații:
a) să inițieze și să promoveze, în conformitate cu legislația în
vigoare, actele normative necesare implementării Programului
Hădăreni;
b) să vireze în contul P.N.U.D. sumele de bani la care se
obligă prin prezentul acord, conform art. 3.3.1 și 3.3.2;
c) să monitorizeze și să evalueze implementarea
Programului Hădăreni.
5.2. P.N.U.D. are următoarele obligații:
a) să răspundă atât de managementul eficient al Programului
Hădăreni, din punct de vedere administrativ, financiar și tehnic,
prin aplicarea regulilor și regulamentelor P.N.U.D., cât și de
asigurarea echipamentelor necesare;
b) să asigure cofinanțarea în cadrul Programului Hădăreni
conform prezentului acord;
c) să elaboreze și să transmită, conform art. 4.4 din prezentul
acord, toate raportările privind derularea Programului Hădăreni;
d) să nu acționeze în numele A.N.R și să nu creeze obligații
în numele acestuia;
e) să restituie A.N.R în termen de 3 zile de la terminarea
Programului Hădăreni sumele rămase nealocate, proporțional
cu contribuția la finanțarea Programului Hădăreni;
f) să specifice în toate materialele informative, pliantele,
broșurile etc. faptul că acest program este finanțat de Guvernul
României prin Agenția Națională pentru Romi;
g) să păstreze și să arhiveze documentele financiare și cele
referitoare la prestarea serviciilor contractate, conform normelor
în vigoare, precum și să le prezinte organelor de control abilitate.
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9.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind
validitatea prezentului memorandum de înțelegere sau rezultate
din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie
rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.
9.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este
posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare
autorităților competente.
9.3. În ceea ce privește litigiile ce ar putea apărea în urma
finanțării unor proiecte din cadrul Programului Hădăreni,
reprezentarea în instanță se va face de către SGG.
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Clauze de validitate
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6.1. Anularea totală sau parțială a clauzelor prezentului
memorandum de înțelegere nu va avea niciun efect asupra
obligațiilor scadente între părți.
6.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să
înlăture răspunderea părții care, din vina sa, a determinat
încetarea prezentului memorandum de înțelegere.

ARTICOLUL 10
Încetarea valabilității memorandumului de înțelegere

10.1. Încetarea valabilității prezentului memorandum de
înțelegere nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja
scadente între părțile semnatare.
ARTICOLUL 11
Clauze finale

ARTICOLUL 7
Forța majoră

7.1. Niciuna dintre părțile semnatare nu răspunde de
neexecutarea la termen sau de executarea în mod
necorespunzător a oricărei obligații ce îi revine în baza
prezentului memorandum de înțelegere, dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost
cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
Pentru A.N.R.,
Gruia Ioan Bumbu,
președinte
Cristina Talapan,
șef Serviciu economic administrativ
și resurse umane

11.1. Echipamentele, bunurile sau alte proprietăți
achiziționate din fondurile Programului Hădăreni sunt în
proprietatea P.N.U.D. numai pe perioada derulării programului.
La încheierea programului, P.N.U.D. va transfera, cu titlu gratuit,
dreptul de proprietate asupra tuturor acestor echipamente,
bunuri sau proprietăți către Agenția Națională pentru Romi.
11.2. Semnat la București la 21 iunie 2007, în două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte
Pentru P.N.U.D.,
Soknan Han Jung,
reprezentant rezident P.N.U.D.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităților
pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007,
a cuantumului acestuia, precum și a sumei totale alocate fiecărei activități
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — La numărul curent II „Susținerea
îmbunătățirii calității produselor de origine animală” din anexa
la Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea
activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor
agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului

acestuia, precum și a sumei totale alocate fiecărei activități,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din
19 februarie 2007, la litera d), coloana „Valoarea unitară
(cuantum)” se modifică și va avea următorul cuprins:
„0,3 lei/kg”.
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Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 11 iulie 2007.
Nr. 735.
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HOTĂRÂRE
privind transmiterea unei părți dintr-un imobil,
proprietate publică a statului, din administrarea
Secretariatului General al Guvernului în administrarea
Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate
publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Secretariatului General al
Guvernului în administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.
Art. 2. — Predarea-preluarea părții din imobil, transmisă potrivit art. 1, se
face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
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D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Secretariatului General
al Guvernului în administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului

Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care
se transmite imobilul

Municipiul București,
str. Dimitrie Pompei
nr. 5—7, sectorul 2

Secretariatul General
al Guvernului

Persoana juridică la care
se transmite imobilul

Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor
Statului

Codul de clasificare
din inventarul
bunurilor aflate
în administrarea
Secretariatului General
al Guvernului,
care alcătuiesc domeniul
public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Cameră în suprafață de 73,8 m2
Teren aferent în suprafață de 73,8 m2

— cod 8.29.02
— nr. M.F. 150.061
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DECIZIE
privind constatarea prelungirii cu 3 luni a perioadei de exercitare, cu caracter temporar,
de către domnul Eugen Preda a funcției publice vacante corespunzătoare categoriei
înalților funcționari publici de secretar general în cadrul Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă
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Având în vedere prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
ținând cont de solicitarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 294/I.M/6 iulie 2007, precum și de
Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.024.381 din 18 iunie 2007, prin care a fost transmis avizul favorabil pentru
exercitarea de către domnul Eugen Preda, cu caracter temporar (3 luni), a funcției publice vacante corespunzătoare categoriei
înalților funcționari publici de secretar general în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu
modificările și completările ulterioare, precum și al art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicată,
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primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Se constată, în conformitate cu avizul Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici transmis cu Adresa
nr. 1.024.381 din 18 iunie 2007, prelungirea cu 3 luni a
perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul
Eugen Preda a funcției publice vacante corespunzătoare

categoriei înalților funcționari publici de secretar general în
cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
astfel cum a fost stabilită prin Decizia primului-ministru
nr. 208/2006, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.016 din 21 decembrie 2006.
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