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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 557
din 7 iunie 2007

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1)
din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
Mureș și Judecătoria Reghin au sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a art. 1
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura somației de plată. Excepția a fost ridicată de
Societatea Comercială „Euromaderta” — S.R.L. din Târgu Mureș
și de Societatea Comercială „Rutieras” — S.R.L. din Reghin în
cauze având ca obiect soluționarea unor cereri în anulare a
ordonanțelor emise în baza Ordonanței Guvernului nr. 5/2001.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii
acesteia susțin că procedura prevăzută de Ordonanța
Guvernului nr. 5/2001 exclude posibilitatea ca debitorul să
invoce apărări de fond și permite instanței să soluționeze cauza
fără a-și exercita obligația de aflare a adevărului, doar pe baza
susținerilor subiective ale creditorului și pe baza eventualelor
înscrisuri depuse la dosar și fără ca pârâtul să poată solicita
toate probele sau mijloacele de probă prevăzute de Codul de
procedură civilă.
Judecătoria Târgu Mureș și-a exprimat opinia în sensul
netemeiniciei excepției de neconstituționalitate, arătând că
dispozițiile legale criticate urmăresc obținerea titlului executoriu,
cu îndeplinirea anumitor cerințe, iar debitorul are posibilitatea
să se apere cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea
condițiilor de admisibilitate a cererii de emitere a somației de
plată.
Judecătoria Reghin și-a exprimat opinia în sensul că
dispozițiile legale criticate sunt constituționale, iar procedura
specială reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 se
completează cu prevederile art. 331—339 din Codul de
procedură civilă privind procedura necontencioasă.
Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
Guvernul apreciază că excepția este neîntemeiată, așa cum
a constatat și Curtea Constituțională în numeroase cazuri.
Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate
nu contravin Constituției, astfel cum reiese și din jurisprudența
Curții Constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate ridicată.
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Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001
privind procedura somației de plată, excepție ridicată de
Societatea Comercială „Euromaderta” — S.R.L. din Târgu
Mureș în Dosarul nr. 6.043/4.923/2006 al Judecătoriei Târgu
Mureș.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare este legal îndeplinită.
Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul
nr. 466D/2007, având același obiect.
La apelul nominal în Dosarul nr. 466D/2007, se constată
lipsa părților, față de care procedura de citare este legal
îndeplinită.
Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la Dosarul
nr. 466D/2007 de către autorul excepției — Societatea
Comercială „Rutieras” — S.R.L. din Reghin, prin care se solicită
un nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător.
Având cuvântul asupra acestei cereri, reprezentantul
Ministerului Public solicită respingerea cererii de amânare.
Curtea, deliberând, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992,
coroborat cu art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
respinge cererea de acordare a unui termen de judecată, astfel
cum a fost formulată, întrucât autorul excepției a avut suficient
timp pentru angajarea unui apărător de la sesizarea Curții
Constituționale la data de 14 martie 2007.
Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea Dosarului
nr. 466D/2007 la Dosarul nr. 202D/2007, având în vedere faptul
că sunt îndeplinite cerințele conexării prevăzute de art. 53
alin. (5) din Legea nr. 47/1992.
Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu
conexarea, întrucât dosarele au obiect identic.
Curtea, având în vedere identitatea de obiect a dosarelor
menționate, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 466D/2007 la
Dosarul nr. 202D/2007, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului
Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca
fiind neîntemeiată, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale.
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— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

tu

Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Șerban Viorel Stănoiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Ioana Marilena Chiorean

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 1 noiembrie 2006, pronunțată în Dosarul
nr. 6.043/4.923/2006, și prin Încheierea din 14 martie 2007,
pronunțată în Dosarul nr. 2.707/2006, Judecătoria Târgu

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și
dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională este 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. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001
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Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că s-a pronunțat în numeroase cazuri asupra excepției
de neconstituționalitate a dispozițiilor criticate — raportată la
prevederile art. 16 alin. (1), art. 20, art. 21, art. 24 și art. 126 din
Constituție. Astfel, prin Decizia nr. 160/2007, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 23 martie
2007, a statuat că limitarea mijloacelor de probă doar la
înscrisuri completate cu explicații și lămuriri date de părți a fost
determinată tocmai de caracterul special al procedurii ce se
aplică doar creanțelor certe, lichide și exigibile ce reprezintă
obligații de plată a unor sume de bani, asumate prin contract
constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut,
regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori
în alt mod admis de lege. Întrucât ordonanța privind somația de
plată se va referi doar la obligații de plată a unor sume de bani
rezultate din înscrisuri însușite de părți, este justificată cerința ca
dovada acestora să se facă prin înscrisuri. Totodată, Curtea a
reținut că limitarea este deopotrivă valabilă pentru ambele părți,
ele având condiții identice pentru exercitarea dreptului la
apărare, fără a se încălca prin aceasta egalitatea în drepturi sau
accesul liber la justiție și la un proces echitabil.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să
determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale
în materie, atât soluția, cât și considerentele din decizia
menționată își mențin valabilitatea și în prezenta cauză.
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privind procedura somației de plată, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002,
cu modificările și completările ulterioare.
Dispozițiile de lege criticate au următorul conținut:
„Procedura somației de plată se desfășoară, la cererea
creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare
silită a creanțelor certe, lichide și exigibile ce reprezintă obligații
de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat
printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament
sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod
admis de lege și care atestă drepturi și obligații privind
executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestații.”
Autorii excepției susțin că dispozițiile criticate sunt contrare
prevederilor constituționale ale art. 16 alin. (1) privind principiul
egalității în fața legii, ale art. 20 referitoare la tratatele
internaționale privind drepturile omului, ale art. 21 privind
accesul liber la justiție, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale
art. 44 alin. (1) și (2) privind dreptul de proprietate privată, ale
art. 126 referitoare la instanțele judecătorești și ale art. 135
alin. (2) privind obligațiile statului referitoare la economie,
precum și celor ale art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
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Pentru considerentele expuse mai sus, 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 din Legea nr. 47/1992,
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Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura somației de plată, excepție ridicată de Societatea Comercială „Euromaderta” — S.R.L. din Târgu Mureș în Dosarul
nr. 6.043/4.923/2006 al Judecătoriei Târgu Mureș și de Societatea Comercială „Rutieras” — S.R.L. din Reghin în Dosarul
nr. 2.707/2006 al Judecătoriei Reghin.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 7 iunie 2007.
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Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 560
din 7 iunie 2007

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 din Codul de procedură civilă
Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Șerban Viorel Stănoiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Ioana Marilena Chiorean

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 52 din Codul de procedură civilă, excepție

ridicată de Mihaela Florea și Radu Liviu Florea în Dosarul
nr. 4.120/280/2006 al Tribunalului Argeș — Secția civilă.
La apelul nominal răspunde mandatara Niculina Neacșu,
pentru autorii excepției, cu procură la dosar, lipsă fiind celelalte
părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, reprezentanta autorilor
excepției de neconstituționalitate solicită admiterea acesteia
astfel cum a fost formulată, depunând și concluzii scrise.
Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea
excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.
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C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 7 februarie 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 4.120/280/2006, Tribunalul Argeș — Secția civilă a sesizat
Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
a art. 52 din Codul de procedură civilă. Excepția a fost ridicată
de Mihaela Florea și Radu Liviu Florea, recurenți într-o cauză
având ca obiect soluționarea unei plângeri contravenționale.
În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii
acesteia susțin că textul criticat este ambiguu și lasă loc
arbitrariului pentru instanța de judecată, deși aceasta ar trebui
să se limiteze la a constata dacă cererea este depusă în termen,
pentru celelalte aspecte fiind necesară administrarea de probe,
ca la o acțiune principală. Alineatul 2 creează o inechitate,
întrucât, în caz de respingere a cererii, intervenientul nu poate
ataca încheierea decât odată cu fondul. Totodată, arată că,
datorită formulării textului criticat, în practică există soluții
diferite, unele instanțe constatând doar că cererea a fost depusă
în termen, iar altele pronunțându-se asupra fondului.
Tribunalul Argeș — Secția civilă și-a exprimat opinia în
sensul că, în mod corect, în prezenta cauză, instanța a cărei
încheiere este atacată nu s-a pronunțat asupra fondului cauzei,
ci a respins cererea de intervenție ca inadmisibilă în raport cu
obiectul excepției.
Potrivit dispozițiilor 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, deoarece dispozițiile procedurale nu contravin
egalității în fața legii și nici accesului liber la justiție.
Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile criticate sunt
norme de procedură referitoare la stabilirea procedurii de
încuviințare în principiu a intervenției și nu aduc atingere
principiului egalității cetățenilor în fața legii, întrucât se aplică
tuturor persoanelor aflate în situația reglementată de ipoteza
normei juridice, fără a institui privilegii sau discriminări, și nici nu
încalcă principiul liberului acces la justiție sau dreptul părților la
un proces echitabil și la soluționarea cauzei într-un termen
rezonabil.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate ridicate.

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile
procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile
Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională este 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. 52 din Codul de procedură civilă, cu următorul
cuprins:
„După ascultarea părților și a celui care intervine, instanța va
hotărî asupra încuviințării în principiu a intervenției.
Încheierea nu se poate ataca decât odată cu fondul.
După încuviințarea în principiu, instanța va dispune
comunicarea intervenției și, în cazurile în care întâmpinarea este
obligatorie, va fixa termenul în care aceasta va trebui depusă.”
Autorii excepției susțin că dispozițiile criticate sunt contrare
prevederilor constituționale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea
cetățenilor în fața legii și ale art. 21 referitoare la accesul liber la
justiție.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că dispozițiile criticate sunt norme de procedură ce
reglementează instituția intervenției în procesul civil, iar, potrivit
art. 126 alin. (2) din Constituție, stabilirea regulilor de
desfășurare a procesului în fața instanțelor judecătorești intră în
competența legiuitorului.
Cu privire la susținerea autorilor excepției în sensul că
dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor art. 21 din
Constituție, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată,
deoarece asupra admisibilității în principiu a intervenției se
pronunță instanța de judecată, după ascultarea părților și a celui
ce intervine, fiind astfel asigurate garanțiile accesului liber la
justiție.
Referitor la critica de neconstituționalitate a art. 52 alin. (2)
din Codul de procedură civilă raportată la principiul egalității
cetățenilor în fața legii, prevăzut de art. 16 alin. (1) din
Constituție, Curtea constată că și aceasta este neîntemeiată,
deoarece dispoziția procedurală atacată nu instituie un
tratament juridic diferențiat pentru persoane aflate în situații
similare, ci prevede că încheierea prin care s-a hotărât asupra
admisibilității în principiu nu se poate ataca decât odată cu
fondul. Astfel, legiuitorul poate reglementa soluții juridice diferite
în considerarea unor situații deosebite.
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C U R T E A,

Pentru considerentele expuse mai sus, 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 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Mihaela
Florea și Radu Liviu Florea în Dosarul nr. 4.120/280/2006 al Tribunalului Argeș — Secția civilă.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 7 iunie 2007.
PREȘEDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 563
din 7 iunie 2007

referitoare la excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 și art. 305 din Codul de procedură civilă
― președinte
― judecător
― judecător
― judecător
― judecător
― judecător
― judecător
― procuror
― magistrat-asistent

Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale atacate
pe calea excepției de neconstituționalitate nu contravin Legii
fundamentale și nici Convenției pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Curții Constituționale punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate ridicate.
C U R T E A,
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examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile
procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională este 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. 2821 alin. 1 și art. 305 din Codul de procedură
civilă, având următorul cuprins:
― Art. 2821 alin. 1: „Nu sunt supuse apelului hotărârile
judecătorești date în primă instanță în cererile introduse pe cale
principală privind pensii de întreținere, litigii al căror obiect are o
valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât
și în materie comercială, acțiunile posesorii, cele referitoare la
înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor
asigurătorii, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.”
― Art. 305: „În instanța de recurs nu se pot produce probe
noi, cu excepția înscrisurilor, care pot fi depuse până la
încheierea dezbaterilor.”
Autorii excepției susțin că dispozițiile criticate sunt contrare
prevederilor constituționale ale art. 16, art. 21 alin. (1) și (2) și
art. 128 alin. (1) și (2) și ale art. 11 din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
Examinând excepția de neconstituționalitate art. 2821 alin. 1
din Codul de procedură civilă ― raportată la prevederile art. 16
și art. 21 din Constituție, Curtea constată că s-a pronunțat
asupra acestora în numeroase cazuri, de exemplu, prin Decizia
nr. 914/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 71 din 30 ianuarie 2007, statuând că textul legal criticat nu
instituie discriminări de natură să aducă atingere principiului
egalității cetățenilor în fața legii, iar regimul juridic diferit este
determinat de deosebirea de situații, care impune soluții
legislative diferite în vederea asigurării celerității soluționării
cauzelor aflate pe rolul instanțelor. Tot cu acel prilej, referitor la
prevederile constituționale ale art. 21 privind accesul liber la
justiție, Curtea a stabilit că nu se poate exclude de la exercițiul
drepturilor procesuale nicio categorie sau grup social, însă
legiuitorul poate institui, în considerarea unor situații deosebite,
reguli speciale de procedură, precum și modalități particulare de
exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la
justiție nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile
judecătorești și la toate căile de atac.
Cu privire la dispozițiile art. 305 din Codul de procedură
civilă, Curtea s-a pronunțat prin Decizia nr. 475/2006 publicată
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Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 și art. 305 din Codul de procedură
civilă, excepție ridicată de Emil Diaconu și Valeria Diaconu în
Dosarul nr. 13.290/99/2006 al Tribunalului Iași ― Secția civilă.
La apelul nominal răspunde autorul excepției Emil Diaconu,
lipsă fiind celelalte părți, față de care procedura de citare este
legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, Emil Diaconu solicită
admiterea acesteia astfel cum a fost formulată.
Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea
excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, potrivit
jurisprudenței Curții Constituționale.
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Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Șerban Viorel Stănoiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Ioana Marilena Chiorean
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având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 22 noiembrie 2006, pronunțată în Dosarul
nr. 13.290/99/2006, Tribunalul Iași ― Secția civilă a sesizat
Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
a art. 2821 alin. 1 și art. 305 din Codul de procedură civilă.
Excepția a fost ridicată de Emil Diaconu și Valeria Diaconu,
recurenți într-o cauză având ca obiect acordarea de dauneinterese.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii
acesteia susțin că eliminarea unei căi de atac, apelul, și, pe de
altă parte, limitarea posibilității de a produce, în recurs, și alte
probe decât înscrisurile sunt de natură să le încalce grav dreptul
la apărare și dreptul de exercitare efectivă a căilor de atac,
punându-i, totodată, într-o poziție inferioară față de justițiabilii
din celelalte categorii de procese decât cele menționate în
art. 2821 din Codul de procedură civilă.
Tribunalul Iași ― Secția civilă și-a exprimat opinia în
sensul netemeiniciei excepției de neconstituționalitate, arătând
că dispozițiile legale atacate sunt norme procedurale, pe care
legiuitorul este liber să le instituie în virtutea art. 126 alin. (2) din
Constituție, și că, pe de altă parte, recursul este o cale
extraordinară de atac, în care nu se rejudecă procesul, ci se
verifică dacă hotărârea atacată a fost sau nu pronunțată cu
respectarea dispozițiilor legale, în baza probelor administrate.
Potrivit dispozițiilor 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, în acest sens fiind și jurisprudența Curții
Constituționale.
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în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 23 iunie
2006, statuând că instituirea unor reguli speciale de procedură,
inclusiv în ceea ce privește căile de atac, nu este contrară
principiului liberului acces la justiție, dreptului la un proces
echitabil sau dreptății, atât timp cât ele asigură egalitatea juridică
a cetățenilor în utilizarea lor. Legiuitorul poate exclude folosirea
unor căi de atac sau poate limita posibilitatea folosirii anumitor

instrumente procesuale aflate la îndemâna părților, cum sunt
probele, fără ca prin aceasta să se încalce litera sau spiritul Legii
fundamentale.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să
determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale,
atât soluțiile, cât și considerentele cuprinse în aceste decizii își
păstrează valabilitatea și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse mai sus, 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 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:
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Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 și art. 305 din Codul de procedură civilă, excepție
ridicată de Emil Diaconu și Valeria Diaconu în Dosarul nr. 13.290/99/2006 al Tribunalului Iași ― Secția civilă.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 7 iunie 2007.
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PREȘEDINTE,

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
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HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu
modificările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din
21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică la poziția
MF nr. 147852 conform anexei la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat
București, 1 august 2007.
Nr. 881.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Cod de
clasificare

147852 8.10

Nr. M.F.
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Descriere tehnică (pe scurt)

Lungimea totală
Linii ferate
a liniilor c.f. = 1.525,531 km;
de circulație și Nr. aparate de cale = 2.418 buc.;
aparate de cale linii c.f. simple = 373,571 km,
interoperabile
duble = 490,58 km,
electrificate = 692,772 km
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L. nr. 219/1998,
H.G. nr. 581/1998,
Decizia nr. 1.693/
concesionate
732.711.035,77 17.05.2006
a Înaltei Curți de
Casație și Justiție
a României

Baza legală

Situația juridică

concesiune/
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația juridică
actuală

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” — S.A.

Ministerul Transporturilor

Valoare de inventar
(lei)

pe

Anul
dobândirii/
dării
în folosință

Regionalele
Regionala
C.F.R.
1998
C.F.R.
Galați,
Constanța
București

ăr

Adresa

rm

fo

uVecinătăți
si caz,
(după
v
pe scurt)
in

Date de identificare

tin

11054529

13633330

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

es

D

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite,
institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 25/1995,
aprobată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital
majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat.

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorități ale administrației publice centrale)

imobil

Tip bun

ANEXĂ
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind organizarea și funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor
Minorităților Naționale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 121/2000 privind
înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 396/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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(4) Președintele are următoarele atribuții principale:
a) organizează și conduce întreaga activitate a Institutului;
b) reprezintă Institutul în raporturile cu autoritățile
administrației publice, cu alte persoane juridice, cu persoane
fizice, precum și cu organisme din țară și din străinătate;
c) asigură gestionarea fondurilor bănești și a patrimoniului
Institutului, potrivit legii;
d) aprobă bilanțul contabil și contul de execuție bugetară;
e) numește și eliberează din funcție, potrivit legii, personalul
Institutului.
(5) Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al președintelui
și exercită atribuțiile delegate de acesta.
Art. 4. — (1) În activitatea sa, președintele este ajutat de un
consiliu științific consultativ format din 5 cercetători din cadrul
Institutului, numiți prin ordin al acestuia.
(2) Consiliul științific consultativ acordă asistență
președintelui în exercitarea atribuțiilor sale.
(3) Membrii Consiliului științific consultativ se întâlnesc în
ședință cel puțin o dată pe lună.
Art. 5. — (1) Structura organizatorică a Institutului este
prevăzută în anexa care care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 35,
exclusiv președintele și vicepreședintele, dintre care 25 sunt
cercetători științifici.
(3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legii.
(4) În funcție de nevoile impuse de unele proiecte și în
condițiile legii se pot angaja pe perioadă determinată
colaboratori externi, inclusiv cetățeni ai altor țări.
(5) În activitatea sa, Institutul poate coopta voluntari și poate
găzdui cercetători din străinătate, în condițiile prevăzute de lege.
(6) În domeniul său de activitate, Institutul poate acorda
burse și premii în condițiile prevăzute de lege.
Art. 6. — (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale
Institutului se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de
la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al
Guvernului.
(2) Veniturile proprii ale Institutului provin din:
a) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de
specialitate;
b) realizarea și valorificarea de studii și proiecte, precum și
din efectuarea de prestări de servicii pe orice suport;
c) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;
d) sponsorizări și donații ale persoanelor fizice și juridice din
țară și din străinătate, în condițiile prevăzute de lege;
e) valorificarea drepturilor de autor;
f) alte activități specifice realizate de către Institut, inclusiv
din încheierea de contracte de cercetare cu persoane fizice sau
juridice.
(3) Institutul poate primi sprijin financiar din partea unor
organizații din țară și din străinătate în vederea organizării unor
activități de specialitate.
Art. 7. — (1) În cadrul Institutului funcționează Centrul de
documentare, Compartimentul de studii, analize și cercetare și
Serviciul economic, contencios și administrativ.
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Art. 1. — (1) Institutul pentru Studierea Problemelor
Minorităților Naționale, denumit în continuare Institutul, se
organizează și funcționează ca instituție publică cu personalitate
juridică în subordinea Guvernului și în coordonarea
Departamentului pentru Relații Interetnice.
(2) Institutul are ca scop studierea și cercetarea inter- și
pluridisciplinară a păstrării, dezvoltării și exprimării identității
etnice, a aspectelor sociologice, istorice, culturale, lingvistice,
religioase sau de altă natură ale minorităților naționale și ale
altor comunități etnice din România.
(3) Sediul Institutului este în municipiul Cluj-Napoca, județul
Cluj.
Art. 2. — Institutul exercită următoarele atribuții principale:
a) elaborează, coordonează, efectuează și contractează
studii, analize și cercetări inter- și pluridisciplinare,
fundamentale, respectiv aplicate, privind diferitele aspecte ale
păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, culturale,
lingvistice și religioase în rândul minorităților naționale și al altor
comunități etnice constituite în urma unor procese migraționale
recente;
b) organizează și realizează programe în parteneriat cu
instituții și organisme internaționale;
c) elaborează, tipărește și difuzează în țară și în străinătate
publicații, rapoarte de informare, precum și alte materiale cu
caracter științific;
d) asigură participarea personalului Institutului la acțiuni cu
caracter științific și cultural, la reuniuni, precum și la alte acțiuni
având ca scop protejarea drepturilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale;
e) inițiază și organizează seminarii, colocvii, dezbateri,
simpozioane, mese rotunde și alte acțiuni pe tema păstrării,
dezvoltării și exprimării identității etnice, culturale, lingvistice și
religioase în rândul minorităților naționale;
f) organizează vizite de documentare și schimburi de
experiență cu persoane din țară și din străinătate în scopul
cunoașterii experienței altor sisteme de protecție a drepturilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale;
g) alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și
funcționare a Institutului, cu încadrarea în atribuțiile principale
prevăzute la art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 121/2000
privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor
Minorităților Naționale, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 396/2001.
Art. 3. — (1) Institutul este condus de un președinte, ajutat de
un vicepreședinte, numiți pe o perioadă de 5 ani pe bază de
concurs organizat în cadrul Departamentului pentru Relații
Interetnice, de către Secretariatul General al Guvernului și cu
avizul Consiliului Minorităților Naționale.
(2) Președintele și vicepreședintele trebuie să facă dovada a
cel puțin 5 ani de experiență în domeniul cercetării relațiilor
interetnice.
(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Institutului
emite ordine.
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(2) Atribuțiile și modul de funcționare ale compartimentelor,
precum și relațiile funcționale dintre acestea se stabilesc prin
regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al
președintelui.
(5) În cadrul Institutului se pot înființa filiale fără personalitate
juridică, prin ordin al președintelui.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se
stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.
Art. 8. — (1) Spațiul și mijloacele necesare organizării și
funcționării Institutului se asigură de Guvern, în condițiile
prevăzute de lege.
(2) Activitatea Institutului se poate desfășura și în cadrul unui
spațiu închiriat în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
p. Departamentul pentru Relații Interetnice,
Valentin Platon
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

ANEXĂ

Numărul maxim de posturi = 35,
exclusiv președintele și vicepreședintele
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București, 1 august 2007.
Nr. 893.

PREȘEDINTE

Vicepreședinte
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSTITUTULUI PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR
MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

Compartimentul audit

Consiliul științific
consultativ

Centrul de documentare

Serviciul economic,
contencios și
administrativ

Compartimentul de studii,
analize și cercetare

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

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 553/14.VIII.2007

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGURĂRILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

ORDIN
pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări
şi/sau în reasigurări
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale art. 34 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi
supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 iulie 2007, prin care s-au aprobat
Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări,
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. 2. – Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de

ce

Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire

fiz
i

a prevederilor prezentului ordin, în conformitate cu atribuţiile
specifice fiecăreia.

or

Art. 1. – (1) Se pun în aplicare Normele privind Registrul
intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
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Bucureşti, 16 iulie 2007.
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privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări
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Art. 1. – (1) Prezentele norme reglementează:
a) modul de deschidere şi de menţinere a Registrului
intermediarilor în asigurări, denumit în continuare registru, de
către asigurători, având următoarea structură: agenţi de
asigurare persoane fizice, agenţi de asigurare persoane juridice,
agenţi de asigurare subordonaţi persoane juridice (instituţiile de
credit şi instituţiile financiare nebancare, care desfăşoară
activitate de bancassurance);
b) modul de deschidere şi menţinere a registrului privind
subagenţii de asigurare de către agenţii de asigurare persoane
juridice;
c) modul de deschidere şi menţinere a registrului pentru
personalul propriu de către brokerii de asigurare şi/sau de
reasigurare, conform anexei nr.2;
d) modul de deschidere şi menţinere de către brokerii de
asigurare şi/sau de reasigurare a Jurnalului asistenţilor în
brokeraj, conform anexei nr. 2.
(2) a) Asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau de
reasigurare au obligaţia de a deschide registrele prevăzute la
alin. (1) lit. a), c) şi d) la data intrării în vigoare a prezentelor
norme.
b) Agenţii de asigurare persoane juridice au obligaţia de a
deschide registrul privind subagenţii de asigurare la data la care
asigurătorul confirmă ca dosarul depus este în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
(3) Înscrierea în registru a persoanelor fizice şi juridice cu
care asigurătorii au încheiat contract de agent la data intrării în
vigoare a prezentelor norme se va face până la 31 octombrie
2007.
(4) În vederea deschiderii Jurnalului asistenţilor în brokeraj şi
a înscrierii în registru a personalului propriu, brokerii de
asigurare şi/sau de reasigurare au la dispoziţie o perioadă de
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60 de zile calendaristice, începând cu data menţionată la
alin. (2) lit. a).
(5) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare vor transmite
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic,
datele menţionate în anexa nr. 2.
Art. 2. — (1) Forma şi conţinutul registrelor deschise şi
menţinute de asigurători, de agenţii de asigurare persoane
juridice şi de brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare sunt
prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2.
(2) În vederea atribuirii codului unic persoanelor fizice şi
persoanelor juridice de către Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau de
reasigurare vor comunica datele menţionate în anexele nr. 1 şi 2.

ii
g

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

CAPITOLUL II
Registrul agenţilor de asigurare, agenţilor de asigurare
subordonaţi şi al subagenţilor
Art. 3. — (1) Agenţii de asigurare persoane juridice au
obligaţia de a înscrie şi menţine într-un registru o evidenţă a
subagenţilor, în format electronic.
(2) Persoanele juridice menţionate la alin. (1) au obligaţia de
a actualiza zilnic aceste evidenţe şi de a comunica asigurătorului
în al cărui registru sunt înscrişi orice modificare, prin mijloace
electronice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
înregistrării acesteia.
Art. 4. — (1) Agenţii de asigurare subordonaţi persoane
juridice au obligaţia de a înscrie şi menţine într-un registru în
format electronic o evidenţă a persoanelor fizice care
desfăşoară activitate de bancassurance.
(2) Activitatea de bancassurance se poate desfăşura numai
prin persoanele fizice care au încheiat un contract de muncă
individual pe perioadă nedeterminată cu o instituţie de credit sau
cu o instituţie financiară nebancară.
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(2) În vederea alocării codului unic, agenţii de asigurare
persoane juridice vor depune până la 31 octombrie 2007 la
asigurătorul cu care au contract de agent documentaţia
prevăzută la art. 11.
(3) Asigurătorii vor emite pentru fiecare agent de asigurare
persoană fizică, precum şi pentru conducătorul/conducerea
agentului de asigurare persoană juridică, iar agenţii de asigurare
persoane juridice pentru fiecare subagent, o legitimaţie ale cărei
conţinut şi caracteristici tehnice sunt prevăzute în anexa nr. 3.
CAPITOLUL IV
Înscrierea persoanelor fizice şi juridice care practică
activitatea de intermediere în asigurări la data deschiderii
registrului
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Art. 9. — Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru înscrierea
în registru la data deschiderii acestuia sunt prevăzute la art. 10
şi 11.
Art. 10. — (1) În vederea înscrierii ca agent de asigurare,
persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să deţină din partea unui asigurător o autorizaţie valabilă
de a acţiona în numele acestuia, denumită în Legea nr. 32/2000,
cu modificările şi completările ulterioare, contract de agent;
b) să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra
patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia
financiar-fiscală;
c) să aibă un contract de asigurare de răspundere civilă
profesională în vigoare, a cărui valoare să fie de 1.500
euro/eveniment şi 3.000 euro sumă agregată pe an, fără
franciză;
d) să îndeplinească cerinţele legale în vigoare privind
angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor operatorilor economici,
autorităţilor sau instituţiilor;
e) să se bucure de o bună reputaţie.
(2) Prevederea cuprinsă la alin. (1) lit. c) se va realiza
până la 31 octombrie 2007.
(3) Asigurătorul va trimite până la data de încheiere a
operaţiei de înscriere, către Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor, în format electronic, lista persoanelor menționate
la alin. (1), conform tabelului I din anexa nr. 1.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca fiecărui
agent de asigurare persoană fizică un cod unic şi îl va înscrie în
registru, iar asigurătorul va prelua codul respectiv în vederea
emiterii legitimaţiei.
Art. 11. — (1) Persoanele juridice pot fi înscrise ca agent de
asigurare după primirea confirmării de la asigurător, dacă
documentaţia este completă.
(2) Conducătorul/conducerea agentului de asigurare
persoană juridică va depune, sub semnătură, la asigurător,
următoarele documente:
a) copia actului constitutiv, din care să rezulte că are obiect
unic de activitate şi că denumirea cuprinde sintagma „agent de
asigurare” în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea
nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
b) certificat constatator eliberat cu cel mult 30 de zile înainte
de data solicitării de către oficiul registrului comerţului din raza
teritorială unde îşi are sediul social;
c) copia contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (3) lit. b)
din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
d) cazier fiscal şi cazier judiciar pentru asociaţii sau acţionarii
semnificativi direcţi persoane fizice şi pentru persoanele
semnificative;
e) cazier fiscal pentru asociaţii sau acţionarii semnificativi
direcţi, persoane juridice;
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(3) Registrul prevăzut la alin. (1) va fi disponibil spre
consultare pe pagina de internet a fiecărui agent de asigurare
subordonat.
(4) Persoanele juridice menţionate la alin. (1) au obligaţia de
a actualiza zilnic aceste evidenţe.
Art. 5. — (1) a) Pentru conducerea activităţii de
bancassurance, agenţii de asigurare subordonaţi persoane
juridice au obligaţia de a nominaliza două persoane, la nivelul
sediului principal, director şi, respectiv, director adjunct, care
trebuie să aibă calitatea de angajat, pe perioadă nedeterminată.
b) Aceste persoane sunt responsabile inclusiv în ceea ce
priveşte actualizarea permanentă a registrului agentului de
asigurare subordonat.
c) Numele şi prenumele, funcţia, precum şi toate datele de
contact ale acestor persoane trebuie să fie disponibile pe pagina
de internet a fiecărui agent de asigurare subordonat.
(2) În vederea avizării ca agenţi de asigurare subordonaţi,
persoanele juridice trebuie să depună la Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor până la 31 octombrie 2007 o
documentaţie care va cuprinde:
a) copia autorizaţiei de funcţionare, emisă de către Banca
Naţională a României;
b) curriculum vitae ale persoanelor care conduc activitatea
de bancassurance;
c) copia documentului de plată privind achitarea taxei de
avizare, în suma prevăzută la art. 36 alin. (1) din Legea
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea
asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată
conform art. 2 lit. j) din Normele privind autorizarea brokerilor de
asigurare şi/sau reasigurare puse în aplicare prin Ordinul
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu
modificările ulterioare.
(3) După obţinerea avizului şi după transmiterea de către
asigurător a registrului agenţilor de asigurare subordonaţi
persoane juridice, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va
aloca un cod unic pentru fiecare persoană juridică agent de
asigurare subordonat.
Art. 6. — Asigurătorii au obligaţia de a transmite în format
electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor modificările
primite de la agenţii de asigurare persoane juridice, precum şi
modificările survenite în evidenţa proprie a agenţilor de
asigurare persoane fizice, în termen de 10 zile lucrătoare de la
data primirii modificărilor de la persoanele juridice, respectiv de
la data când acestea au fost operate în evidenţa proprie.
Art. 7. — Calitatea de agent de asigurare persoană fizică se
pierde, caz în care va fi radiat din registru, cu menţiunea „radiat”
dacă:
a) nu mai îndeplineşte prevederile art. 34 alin. (2) lit. c) din
Legea 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
b) solicită acest lucru în scris;
c) nu obţine certificatul de calificare profesională.
CAPITOLUL III
Înscrierea în registru
Art. 8. — (1) La deschiderea registrului de către asigurător,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca fiecărui
intermediar în asigurări un cod unic, reprezentând o combinaţie
alfanumerică în care literele au următoarele semnificaţii:
a) RAF — codificare pentru agentul de asigurare persoană
fizică şi conducătorul/conducerea executivă a agentului de
asigurare persoană juridică, pentru subagentul de asigurare,
pentru asistentul în brokeraj persoană fizică şi, respectiv, pentru
personalul propriu al brokerului de asigurare şi/sau reasigurare;
b) RAJ — codificare pentru agentul de asigurare persoană
juridică, agentul de asigurare subordonat persoană juridică şi,
respectiv, asistentul în brokeraj persoană juridică.
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a) copia actului constitutiv, din care să rezulte că are obiect
unic de activitate şi că denumirea cuprinde sintagma „agent de
asigurare” în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea
nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
b) certificat constatator eliberat cu cel mult 30 de zile înainte
de data solicitării de către oficiul registrului comerţului din raza
teritorială unde îşi are sediul social;
c) copia contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (3) lit. b)
din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
d) cazier fiscal şi cazier judiciar pentru asociaţii sau acţionarii
semnificativi direcţi persoane fizice şi curriculum vitae, cazier
fiscal şi cazier judiciar pentru persoanele semnificative;
e) cazier fiscal pentru asociaţii sau acţionarii semnificativi
direcţi, persoane juridice;
f) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului
privind datele de înmatriculare ale persoanelor juridice asociaţi
sau acţionari semnificativi direcţi şi, dacă este cazul, indirecţi;
g) curriculum vitae al persoanei/persoanelor prevăzute la
alin. (1), precum şi cazierul fiscal şi cel judiciar;
h) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale subagenţilor;
i) lista cu subagenţii însoţită de copiile contractelor de muncă
ale fiecărui subagent, inclusiv codul numeric personal al fiecărei
persoane.
(3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii
documentaţiei complete, asigurătorul va trimite Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, lista agenţilor
de asigurare persoane juridice, a conducătorului/conducătorilor
acestora, precum şi pe cea a subagenţilor, conform tabelului II
din anexa nr. 1, în vederea alocării codurilor unice pentru
persoana juridică şi pentru persoanele fizice.
(4) Asigurătorul va prelua aceste coduri din registrul deschis
şi menţinut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
(5) Asigurătorul va comunica codurile unice ale subagenţilor
agentului de asigurare persoană juridică, în vederea emiterii
legitimaţiilor prevăzute în anexa nr. 3.
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f) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului
privind datele de înmatriculare ale persoanelor juridice asociaţi
sau acţionari semnificativi direcţi şi, dacă este cazul, indirecţi;
g) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale conducătorului/
conducerii;
h) cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale subagenţilor;
i) lista cu subagenţii însoţită de copiile contractelor de muncă
ale fiecărui subagent, inclusiv codul numeric personal al fiecărei
persoane.
(3) În termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii
documentaţiei complete, asigurătorul va trimite Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, lista agenţilor
de asigurare persoane juridice, a conducătorului/conducătorilor
acestora, precum şi pe cea a subagenţilor, conform tabelului II
din anexa nr. 1, în vederea alocării codurilor unice pentru
persoana juridică şi pentru persoanele fizice.
(4) Asigurătorul va prelua aceste coduri din registrul deschis
şi menţinut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
(5) Asigurătorul va comunica codurile unice ale subagenţilor
agentului de asigurare persoană juridică, în vederea emiterii
legitimaţiilor prevăzute în anexa nr. 3.
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Art. 12. — Persoanele fizice şi juridice care doresc să
desfăşoare activitatea de intermediere în asigurări în calitate de
agent de asigurare şi subagent după data deschiderii registrului
trebuie să îndeplinească, în vederea înregistrării şi a încheierii
contractului de agent, condiţiile prevăzute, după caz, la art. 13
şi 14.
Art. 13. — (1) Persoana fizică trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii, în vederea înregistrării ca agent de
asigurare:
a) să fie absolvent de liceu, cu diplomă;
b) să nu aibă cazier judiciar pentru infracţiuni contra
patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia
financiar-fiscală;
c) să aibă un contract de asigurare de răspundere civilă
profesională în vigoare, a cărui valoare să fie 1.500
euro/eveniment şi 3.000 euro sumă agregată pe an, fără
franciză;
d) să îndeplinească cerinţele legale în vigoare privind
angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor operatorilor economici,
autorităţilor sau instituţiilor;
e) să se bucure de o bună reputaţie.
(2) Asigurătorul va trimite după înscriere către Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, în format electronic, lista
persoanelor fizice cu care a încheiat contract de agent, conform
tabelului I din anexa nr. 1.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va aloca fiecărui
agent de asigurare persoană fizică un cod unic şi îl va înscrie în
registru, iar asigurătorul va prelua codul respectiv în vederea
emiterii legitimaţiei.
Art. 14. — (1) Persoanele juridice pot fi înregistrate ca agent
de asigurare numai dacă persoana care deţine funcţia de
conducător executiv sau, după caz, persoanele care conduc
societatea îndeplinesc următoarele condiţii:
a) are/au experienţă de cel puţin un an în asigurări;
b) nu are/nu au cazier judiciar pentru infracţiuni contra
patrimoniului sau pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia
financiar-fiscală;
c) se bucură de o bună reputaţie.
(2) Persoanele juridice trebuie să prezinte asigurătorului, în
vederea înregistrării, următoarele documente:
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CAPITOLUL V
Dobândirea calităţii de agent persoană fizică sau juridică
şi a celei de subagent ulterior datei de deschidere
a registrului
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CAPITOLUL VI
Calificarea profesională şi pregătirea profesională
continuă
Art. 15. — Intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări sunt
obligaţi, într-o perioadă de 3 ani de la data publicării normelor
privind acreditarea entităţilor care organizează cursuri de
calificare şi perfecţionare profesională, să obţină certificatul de
calificare profesională.
CAPITOLUL VII
Menţiuni obligatorii ale contractului de agent
Art. 16. — (1) Asigurătorii trebuie să includă în mod
obligatoriu în contractul de agent şi următoarele menţiuni:
a) obligativitatea respectării prevederilor din legislaţia
asigurărilor;
b) activitatea de agent de asigurare persoană fizică,
persoană juridică şi de subagent este reglementată,
supravegheată şi controlată de Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor;
c) obligativitatea prezentării oricăror documente care privesc
activitatea desfăşurată ca agent de asigurare persoană fizică şi
juridică, agent de asigurare subordonat, precum şi cea de
subagent organelor de control şi persoanelor împuternicite în
acest sens de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
d) obligativitatea prezentării tuturor informaţiilor despre
produsul/produsele pe care le propune persoanelor fizice,
potenţiali asiguraţi, în conformitate cu normele în vigoare emise
de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, inclusiv a adreselor
electronice unde se găsesc înregistraţi;
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CAPITOLUL X
Dispoziţii tranzitorii și finale
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Art. 24. — Documentele păstrate la sediul principal al
agentului de asigurare persoană juridică trebuie prezentate
pentru verificări ulterioare, atât la solicitarea asigurătorului, cât
şi a organelor de control sau a reprezentanţilor Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 25. — Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate
dispune în urma acţiunilor de control măsurile ce se impun
pentru remedierea abaterilor constatate în activitatea de
intermediere, inclusiv radierea din registru a persoanelor în
cauză.
Art. 26. — (1) Fiecare asigurător are obligaţia de a face
public pe pagina de internet a societăţii registrul agenţilor de
asigurare persoane fizice şi juridice, precum şi al agenţilor de
asigurare subordonaţi care desfăşoară activitate de
intermediere în numele şi în contul lui.
(2) Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări
poate fi consultat şi pe pagina de internet a Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor, www.csa-isc.ro.
Art. 27. — Asigurătorii au obligaţia de a transmite în format
electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor orice
modificări survenite în registrul agenţilor proprii.
Art. 28. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din
prezentele norme.
Art. 29. — Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se
sancţionează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 30. — Prezentele norme transpun prevederile art. 3
alin. (2)—(4), ale art. 10 şi ale art. 14 din Directiva
Parlamentului European şi a Consiliului 2002/92/CE din
9 decembrie 2002 privind intermedierea în asigurări.
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Art. 17. — (1) Activitatea de intermediere se poate desfăşura
numai la:
a) sediile principale sau secundare ale asigurătorilor sau,
după caz, ale agenţilor de asigurare persoane juridice;
b) sediile principale sau secundare ale asiguraţilor ori ale
potenţialilor asiguraţi persoane juridice;
c) domiciliul sau, după caz, reşedinţa asiguraţilor ori a
potenţialilor asiguraţi persoane fizice.
(2) Activitatea de bancassurance se poate desfăşura numai
în sediile principale şi secundare ale agenţilor de asigurare
subordonaţi, persoane juridice.
Art. 18. — La data deschiderii registrului, asigurătorii vor face
cunoscute Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele şi
funcţia persoanelor, cel puţin două, desemnate să coordoneze
activitatea de înregistrare şi de actualizare a registrului, în
conformitate cu prevederile prezentelor norme.
Art. 19. — (1) Asigurătorii sunt obligaţi să elaboreze până la
31 octombrie 2007 proceduri interne privind înregistrarea
reclamaţiilor şi soluţionarea amiabilă a litigiilor dintre intermediari
şi asiguraţi şi să le comunice agenţilor de asigurare.
(2) Procedurile trebuie să prevadă obligativitatea înregistrării
şi a formulării de răspunsuri la toate reclamaţiile primite de către
asigurător sau, după caz, de către agentul de asigurare
persoană juridică, precum şi termenul de răspuns.

ite

CAPITOLUL VIII
Activitatea de intermediere în calitate de agent de
asigurare persoană fizică sau juridică şi de subagent

cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 21. — (1) Forma şi conţinutul evidenţelor pe care trebuie
să le deschidă şi să le menţină brokerul de asigurare şi/sau
reasigurare sunt descrise în anexa nr. 2.
(2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare vor prelua din
registrul menţinut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
codul unic alocat persoanelor menţionate la art. 20 şi au
obligaţia emiterii legitimaţiilor prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 22. — Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare au
obligaţia de a facilita, la cererea organelor de control ale
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, contactul cu asistenţii
în brokeraj nominalizaţi în timpul acţiunii de control.
Art. 23. — Asistenţii în brokeraj, persoane fizice sau juridice,
care vor fi găsiţi în situaţia de incompabilitate conform art. 33
alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, vor fi sancţionaţi conform prevederilor art. 39 din
aceeaşi lege.

tu

e) obligativitatea informării asupra modului de rezolvare
amiabilă a litigiilor;
f) obligativitatea stipulării unui termen de predare a
documentelor de asigurare încheiate cu asiguraţii şi a sumelor
încasate de la aceştia, acest termen neputând depăşi perioada
de 10 zile calendaristice;
g) obligativitatea înscrierii codului unic pe contractele/poliţele
de asigurare şi pe chitanţele emise/eliberate de aceştia;
h) obligativitatea desfăşurării activităţii de intermediere numai
în spaţiile prevăzute la art. 17.
(2) Menţiunile obligatorii trebuie introduse până la
31 octombrie 2007 în contractele de agent încheiate până la
data intrării în vigoare a prezentelor norme.

D

es

CAPITOLUL IX
Registrul personalului propriu al brokerilor de asigurare
şi/sau reasigurare şi Jurnalul asistenţilor în brokeraj
Art. 20. — Fiecare broker de asigurare şi/sau de reasigurare
este obligat să deschidă şi să menţină registrul personalului
propriu şi o evidenţă a colaboratorilor, persoane fizice şi juridice,
denumiţi asistenţi în brokeraj, şi să încheie un mandat de
brokeraj cu potenţialii asiguraţi persoane juridice, în conformitate

ANEXA Nr. 1
la norme

REGISTRUL

agenţilor de asigurare, agenţilor de asigurare subordonaţi şi al subagenţilor
I. AGENȚI DE ASIGURARE PERSOANE FIZICE
Codul unic
alocat de CSA

Numele şi
prenume

1

2

Codul numeric
personal (CNP)

Judeţul în care
îşi desfăşoară
activitatea

Clasele de asigurare
intermediate de
agentul de asigurare

Data înscrierii
ca agent
de asigurare

Observaţii

3

4

5

6

7
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II. AGENŢI DE ASIGURARE PERSOANE JURIDICE I SUBAGENŢI

Secţiunea A — persoane juridice
Codul unic
alocat de
CSA

Data înregistrării

Denumirea
persoanei
juridice

Codul de identificare
fiscală
(CIF/CUI)

Clasele de asigurare
intermediate de
agentul de asigurare

Observaţii

1

2

3

4

5

6

Secţiunea B — conducător/conducere persoane juridice
Codul unic
alocat de CSA
pentru conducător

Data înregistrării

Numele și prenumele
conducătorului

Codul numeric
personal (CNP)

Denumirea
persoanei juridice

Observaţii

1

2

3

4

5

6

1

2

Numele și prenumele
subagentului

Clasele de asigurare
intermediate de
agentul de asigurare

Codul numeric
personal (CNP)

Observaţii

or

Data înregistrării

4

5

6

pe

rs
o

3

an

el

Codul unic
alocat de CSA

fiz
i

ce

Secţiunea C — subagenţi

a

III. AGENŢI DE ASIGURARE SUBORDONAŢI PERSOANE JURIDICE

1

2

3

4

Numele/prenumele
conducătorului
activității de
bancassurance (1)

ite

Codul de
identificare fiscală
(CIF/CUI)

tu

Denumirea
persoanei
juridice

ra

Data
înregistrării

Numele/prenumele
conducătorului
activității de
bancassurance (2)

Clasele
de asigurare
intermediate

6

7

5

Observaţii

8

fo

rm

ăr

ii
g

Codul unic
alocat
de CSA

us

iv

in

ANEXA Nr. 2
la norme

ex

cl

I. REGISTRUL PERSONALULUI PROPRIU AL BROKERILOR DE ASIGURARE I/SAU DE REASIGURARE

2

at

1

Codul numeric
personal
(CNP)

tin

Numele și
prenumele

Funcția
deținută

Clasele de
asigurare
intermediate

Data
angajării

Studii

Observaţii

4

5

6

7

8

D

es

Codul unic
alocat
de CSA

3

II. JURNALUL ASISTENŢILOR ÎN BROKERAJ
Secţiunea A — persoane fizice
Codul unic
alocat de CSA

Numele şi
prenume

Codul numeric
personal (CNP)

Clasele
de asigurare
intermediate

Data
înregistrării

Studii

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

Data
înregistrării

Observaţii

6

7

Secţiunea B — persoane juridice

Codul unic
alocat de CSA

Denumirea
persoanei
juridice

Codul de
identificare
fiscală
(CIF/CUI)

Numele și
prenumele
conducătorului/
conducerii

Clasele de
asigurare

1

2

3

4

5
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ANEXA Nr. 3
la norme

1. Model de legitimaţie pentru agent de asigurare
persoană fizică

3. Model de legitimaţie pentru conducătorul/conducerea
agentului de asigurare persoană juridică

AGENT DE ASIGURARE
Nume Prenume

Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.]
FUNCȚIE CONDUCERE
Nume Prenume

COD UNIC
RAFXXXXXX

COD UNIC
RAFXXXXXX

FOTO
30 x 40 mm

FOTO
30 x 40 mm

DATA ÎNREGISTRĂRII
ZZ/LL/AAAA

ÎNREGISTRAT LA
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

ÎNREGISTRAT LA
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

an

el

or

fiz
i

ce

DATA ÎNREGISTRĂRII
ZZ/LL/AAAA

rs
o

4. Model de legitimaţie pentru personalul propriu al
brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare şi asistenţii în
brokeraj persoane fizice

ite

a

pe

2. Model de legitimaţie pentru subagent

Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.]
FUNCȚIE
Nume Prenume

ăr

ii
g

ra

tu

Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.]
SUBAGENT DE ASIGURARE
Nume Prenume

rm

COD UNIC
RAFXXXXXX

COD UNIC
RAFXXXXXX

iv

in

fo

FOTO
30 x 40 mm

DATA ÎNREGISTRĂRII
ZZ/LL/AAAA

at

ex

cl

us

DATA ÎNREGISTRĂRII
ZZ/LL/AAAA

FOTO
30 x 40 mm

ÎNREGISTRAT LA
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

D

es

tin

ÎNREGISTRAT LA
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
5. Caracteristicile tehnice ale legitimaţiilor:
A. Dimensiuni: 95mm/70mm;
B. Culoare fond: Pantone 642C sau similar;
C. Text: tip Arial sau similar, culoare neagră.
Legitimaţiile vor fi finisate prin plastifiere/laminare.
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Parlamentul European – ediþia a VI-a

ra

tu

ite

a

pe
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el

or

fiz
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Monitorul Oficial R.A. vã semnaleazã
apariþia cãrþii „Parlamentul European“, un ghid
extrem de util al singurei instituþii din Uniunea
Europeanã aleasã prin vot direct.
De la prima sa apariþie, în anul 1990,
Parlamentul European este lucrarea etalon
referitoare la aceastã instituþie, reprezentând un
instrument de lucru esenþial atât pentru cei care
îºi desfãºoarã activitatea în cadrul acestuia, cât
ºi pentru cei implicaþi în probleme ce îl vizeazã
sau doresc sã înþeleagã rolul sãu în continuã
creºtere în Uniune. Fiecare ediþie este rezultatul
colaborãrii dintre cei trei autori, astfel oferindu-se
publicului o sintezã a multitudinii informaþiilor
despre modul real de funcþionare a Parlamentului.
Actualizarea ediþiei de faþã a fost fãcutã cu
scopul de a evidenþia impactul pe care
evenimente precum extinderea Uniunii Europene
din mai ºi alegerile europene din iunie 2004 l-au
avut asupra Parlamentului European, implicaþiile
unei posibile ratificãri a Tratatului Constituþional,
dar ºi pentru a reflecta o serie de schimbãri
semnificative în procedurile Parlamentului.
Preþ 52 lei
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Nr. pagini – 416
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Achiziþionare directã: Centrul pentru vânzãri ºi relaþii cu publicul din ºos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5,
ºi librãrii.
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Lansare comenzi:
 Fax: 318.51.15; 318.51.09
 E-mail: marketing@ramo.ro; libraria@ramo.ro
 Poºtã: Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, cod poºtal 012329
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