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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 completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002
privind protecția informațiilor clasificate
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — La articolul 7 din Legea nr. 182/2002 privind
protecția informațiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, cu modificările
ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Accesul la informații clasificate ce constituie secret de
stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) și e), este
garantat, sub condiția validării alegerii sau numirii și a depunerii
jurământului, pentru următoarele categorii de persoane:
a) Președintele României;
b) primul-ministru;
c) miniștri;
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d) deputați;
e) senatori,
care, în concordanță cu atribuțiile specifice, sunt îndreptățite să
aibă acces la informațiile clasificate fără îndeplinirea procedurilor
prevăzute la alin. (1)—(3), respectiv la art. 28, în baza unor
proceduri interne ale instituțiilor din care aceștia fac parte,
avizate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de
Stat, după ce au luat cunoștință de responsabilitățile ce le revin
privind protecția informațiilor clasificate și au semnat
angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 36
alin. (3).”

ii
g

ra

tu

ite

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și
ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
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București, 1 octombrie 2007.
Nr. 268.

D
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 7
din Legea nr. 182/2002
privind protecția informațiilor clasificate

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea art. 7 din Legea
nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 27 septembrie 2007.
Nr. 872.
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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
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2007
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994
privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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a) participă la Conferința națională și la ședințele Consiliului
superior, fără drept de vot;
b) sesizează ministrul economiei și finanțelor ori de câte ori
hotărârile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România contravin reglementărilor legale. Ministerul
Economiei și Finanțelor poate ataca hotărârile Corpului
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România la
instanța de contencios administrativ, în condițiile legii. Prin
derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare, procedura prealabilă nu este obligatorie.”
7. La articolul I punctul 26, articolul 381 va avea
următorul cuprins:
„Art. 381. — Pentru a-și putea exercita atribuția prevăzută la
art. 38 lit. b), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România va pune la dispoziția persoanelor desemnate de
Ministerul Economiei și Finanțelor o copie de pe hotărârile și
deciziile luate, precum și toate materialele care au fost supuse
aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința
națională, precum și, la cererea acestora, toate documentele
care au stat la baza adoptării deciziilor și hotărârilor, în termen
de 7 zile de la adoptarea acestora.”
8. La articolul I punctul 28, alineatul (2) al articolului 391
va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii
organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul
Economiei și Finanțelor, acestea pot solicita fie amânarea
dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor
pentru care nu s-au transmis materialele, ori Ministerul
Economiei și Finanțelor poate exercita căile de atac, în condițiile
legii.”
9. La articolul I punctul 29, articolul 393 va avea
următorul cuprins:
„Art. 393. — Hotărârile și deciziile, de interes general,
adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința
națională, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
în termen de 30 de zile de la adoptare.”
10. Articolul II se abrogă.
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Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului
nr. 17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de
expertiză contabilă și a contabililor autorizați, adoptată în temeiul
art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, cu
următoarele modificări:
1. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 15
va avea următorul cuprins:
„(2) Limitele răspunderii civile a experților contabili și
contabililor autorizați se stabilesc prin contractele de prestări de
servicii încheiate în condițiile legii, în funcție de uzanțele interne
și internaționale ale profesiei contabile.”
2. La articolul I punctul 14, litera f) a articolului 19 va
avea următorul cuprins:
„f) sprijină formarea și dezvoltarea profesională prin
programe de formare și dezvoltare profesională adecvate;”.
3. La articolul I, punctul 16 se abrogă.
4. La articolul I punctul 19, alineatul (41) al articolului 31
va avea următorul cuprins:
„(41) Președintele Consiliului superior și președinții filialelor
județene nu pot avea atribuții referitoare la conducerea
executivă a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România.”
5. La articolul I punctul 24, articolul 37 va avea următorul
cuprins:
„Art. 37. — Activitatea Corpului Experților Contabili și
Contabililor Autorizați din România se desfășoară sub
supravegherea autorității de stat, reprezentată de Ministerul
Economiei și Finanțelor.”
6. La articolul I punctul 25, articolul 38 va avea următorul
cuprins:
„Art. 38. — Persoanele desemnate de Ministerul Economiei
și Finanțelor să efectueze supravegherea publică a activității
Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România au următoarele îndatoriri:

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, 1 octombrie 2007.
Nr. 269.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea și completarea
Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului
nr. 17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994
privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 27 septembrie 2007.
Nr. 873.
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LEGE
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2006 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonanța de urgență a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Guvernului nr. 115/2006 pentru modificarea și completarea Legii Caracter Personal, publicată în Monitorul Oficial al României,
nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

at
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DORU IOAN TĂRĂCILĂ
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București, 1 octombrie 2007.
Nr. 270.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2006
pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind respingerea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2006 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea,

organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 27 septembrie 2007.
Nr. 874.
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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
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea
Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de
reorganizare instituțională, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2007, cu următoarea
modificare:
— La articolul I punctul 2, litera u) a articolului 6 se
modifică și va avea următorul cuprins:
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„u) colaborează cu serviciile publice de ocupare din cadrul
rețelei Serviciilor Europene de Ocupare a Forței de Muncă
(EURES);”.
Art. II. — Legea nr. 202/2006 privind organizarea și
funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 452 din 25 mai 2006, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu modificarea adusă prin prezenta lege,
se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea
Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
precum și pentru stabilirea unor măsuri
de reorganizare instituțională
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 27 septembrie 2007.
Nr. 875.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui membru al Plenului
Consiliului Concurenței
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată, precum și ale art. 17 alin. (8) lit. b) din Legea concurenței
nr. 21/1996, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 3 octombrie 2007, domnul Ciutacu Constantin,
membru al Plenului Consiliului Concurenței, se eliberează din funcție ca urmare a
demisiei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 27 septembrie 2007.
Nr. 876.
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DECRET
privind conferirea Medaliei naționale Serviciul Credincios
cu însemn de război
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul
național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, precum
și ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decorațiilor de război,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
în semn de recunoștință și apreciere pentru devotamentul excepțional
dovedit în cadrul misiunii în teatrul de operațiuni militare din Irak, în timpul căreia
au fost răniți,

cl

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Art. 1. — Se conferă Medalia națională Serviciul Credincios clasa a II-a,
pentru militari, cu însemn de război:
— domnului Nicola Ștefan Dănuț, plutonier (I.) în Batalionul 32 Infanterie
„Mircea” al Brigăzii 2 Infanterie „Rovine”;
— domnului Badea Marin Gabriel-Nicușor, sergent-major (Tc.) în Batalionul
32 Infanterie „Mircea” al Brigăzii 2 Infanterie „Rovine”;
— domnului Barbu Gheorghe Ilie-Adrian, sergent-major (I.) în Batalionul 32
Infanterie „Mircea” al Brigăzii 2 Infanterie „Rovine”.
Art. 2. — Se conferă Medalia națională Serviciul Credincios clasa a III-a,
pentru militari, cu însemn de război:
— domnului Iovi Ion-Vasile Marius-Traian, fruntaș (I.) în Batalionul 32
Infanterie „Mircea” al Brigăzii 2 Infanterie „Rovine”;
— domnului Popa Marin Sorin-Cătălin, soldat (I.) în Batalionul 32 Infanterie
„Mircea” al Brigăzii 2 Infanterie „Rovine”.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 28 septembrie 2007.
Nr. 878.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 678/4.X.2007

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României
nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale
a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra activității Serviciului
de Informații Externe și a biroului acesteia
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

fiz
i

ce

Articol unic. — Se alege domnul deputat Vlase Petru Gabriel, aparținând
Grupului parlamentar al P.S.D., în calitatea de membru și vicepreședinte al
Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului
parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe, în locul domnului
deputat Niță Constantin.
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Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în
ședința comună din 3 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
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PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

a

BOGDAN OLTEANU
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București, 3 octombrie 2007.
Nr. 70.
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HOTĂRÂRE
privind numirea unor membri ai Comisiei Naționale
a Valorilor Mobiliare
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În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) și ale art. 4 alin. (1), (3) și (4) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 514/2002,

D

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se numesc următorii membri ai Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare:
1. doamna Gabriela Victoria Anghelache, în funcția de președinte, reînvestită
pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 3 octombrie 2007;
2. doamna Eugenia Carmen Negoiță, în funcția de vicepreședinte, pentru un
mandat de 5 ani, începând cu data de 4 noiembrie 2007;
3. doamna Claudia Cătălina Sava, în funcția de comisar, pentru un mandat
de 5 ani, începând cu data de 3 octombrie 2007;
4. doamna Dorina Teodora Mihăilescu, în funcția de comisar, pentru un
mandat de 5 ani, începând cu data de 4 noiembrie 2007.
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în
ședința comună din 3 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 3 octombrie 2007.
Nr. 71.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 697
din 11 septembrie 2007

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74—81 din Codul de procedură
civilă și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
acces la justiție sau a dreptului la apărare a oricărei părți
implicate în proces.
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 formula punctele de vedere
cu privire la excepția de neconstituționalitate.
Guvernul apreciază că dispozițiile art. 74—81 din Codul de
procedură civilă materializează preocuparea legiuitorului de a
complini insuficiența posibilităților materiale ale celor care
apelează la justiție pentru apărarea drepturilor și intereselor lor
legitime. În această manieră se asigură egalitatea de tratament
între justițiabili, precum și premisele accesului liber la justiție și
dreptul la un proces echitabil. Pe de altă parte, cheltuielile
ocazionate de realizarea actului de justiție sunt cheltuieli publice,
la a căror acoperire, potrivit Constituției, cetățenii sunt obligați să
contribuie prin impozite și taxe, stabilite în condițiile legii.
Avocatul Poporului arată că motivele care au determinat
invocarea excepției de neconstituționalitate țin de modul de
interpretare și aplicare a legii de către instanța judecătorească,
aspecte care excedează competenței Curții Constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de
neconstituționalitate ridicată.
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Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 74—81 din Codul de procedură civilă și ale
art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, excepție ridicată de Aurel Ionescu în Dosarul
nr. 23.319/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 București.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă,
întrucât critica vizează omisiuni ale textului de lege și probleme
de aplicare în concret ale acestuia.
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— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

tu

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Ion Tiucă
Mihaela Senia Costinescu

D

es

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 25 ianuarie 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 23.319/299/2006, Judecătoria Sectorului 1 București a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74—81 din Codul de
procedură civilă și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Aurel
Ionescu.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia arată că dispozițiile legale criticate discriminează
persoanele lipsite de posibilități materiale, care nu își pot permite
angajarea unui avocat, întrucât dau posibilitatea instanței de a
le aplica în mod arbitrar, nesocotind actele doveditoare și
împrejurările care impun acordarea facilităților de plată a taxelor
de timbru.
Judecătoria Sectorului 1 București apreciază că
dispozițiile procedurale referitoare la cererea de asistență
judiciară, precum și cele privind achitarea taxei de timbru nu
cuprind nicio interdicție, limitare sau obstrucționare a liberului

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor
art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3,
10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de
neconstituționalitate cu care a fost sesizată.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 74—81 din Codul de procedură civilă referitoare
la judecarea cererii de asistență judiciară și ale art. 20 alin. (1)
din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,
privitoare la stabilirea taxei judiciare de timbru prin raportare la
valoarea pretențiilor formulate în acțiune sau în cerere de către
reclamant.
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Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă
prevederile constituționale ale art. 16 referitoare la egalitatea în
drepturi a cetățenilor și ale art. 24 privind dreptul la apărare.
Din analiza motivelor invocate, Curtea observă că
neconstituționalitatea textelor de lege criticate este dedusă, pe
de o parte, din modul de aplicare a prevederilor legale privind
cererea de asistență judiciară și achitarea taxei de timbru și, pe
de altă parte, din pretinsa omisiune de reglementare a actelor
doveditoare și împrejurările care impun acordarea facilităților de
plată a taxelor de timbru. Astfel, motivele invocate în susținerea
excepției demonstrează că, în realitate, obiectul criticii îl
constituie operațiunea de aplicare a legii, pe care Curtea ar
urma să o cenzureze, precum și complinirea lacunelor existente

9

în actul normativ. Or, efectuarea controlului asupra activității de
aplicare în concret a normelor legale reprezintă atributul exclusiv
al instanțelor judecătorești, ca urmare a exercitării acțiunilor și
căilor de atac prevăzute de lege, iar complinirea presupuselor
lacune ale actelor normative cade în competența Parlamentului
sau legiuitorului delegat, potrivit art. 61 alin. (1) și art. 115 din
Constituție. Întrucât Curtea Constituțională este în drept să se
pronunțe, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „numai
asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost
sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse
controlului”, excepția de neconstituționalitate, astfel cum a fost
formulată de autorul ei, este inadmisibilă.

ce

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,
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74—81 din Codul de procedură civilă
și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepție ridicată de Aurel Ionescu în Dosarul
nr. 23.319/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 București.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 11 septembrie 2007.
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PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

prof. univ. dr. IOAN VIDA

GUVERNUL ROMÂNIEI
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ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
Având în vedere că prin Decizia Curții Constituționale nr. 665/2007 s-au constatat neconstituționale dispozițiile art. 23
alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, ceea ce înseamnă că în cazul urmăririi
penale a foștilor membri ai Guvernului se aplică procedura excepțională prevăzută de Legea nr. 115/1999, republicată, care va avea
drept consecință înmulțirea cazurilor în care această procedură se aplică,
necesitatea asigurării de urgență a unei proceduri echitabile și transparente, prin asigurarea independenței și imparțialității
membrilor comisiei care analizează sesizarea și prin comunicarea către opinia publică a motivelor care au stat la baza deciziei
privind urmărirea penală a unui membru al Guvernului,
apariția în practică a unor situații care nu au fost avute în vedere de legiuitor, cum ar fi existența unor sesizări privindu-l
pe ministrul justiției sau pe ministrul internelor și reformei administrative, situație în care membrii comisiei speciale propuși de
aceștia s-ar putea afla în situații de incompatibilitate, ceea ce ar putea determina blocarea activității comisiei,
evitarea deturnării acestei proceduri speciale de la scopul său, acela de protecție a membrilor Guvernului în cazul unor
sesizări abuzive,
înlăturarea oricăror suspiciuni de influență politică asupra unei decizii care trebuie să fie una de natură juridică,
luând în considerare că cele expuse mai sus constituie situații extraordinare ce vizează elemente de interes public, se
impune adoptarea prezentei ordonanțe de urgență.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

(8) Raportul comisiei speciale va cuprinde opinia majoritară
a membrilor comisiei; opiniile separate se vor menționa distinct
în cuprinsul acestuia.
(9) Președintele României hotărăște asupra raportului
prezentat de comisia specială. Dacă Președintele României nu
își însușește concluziile raportului, acesta este obligat să își
argumenteze decizia în fapt și în drept. Argumentele de fapt și
de drept se aduc, de îndată, la cunoștință publică.
(10) Concluziile raportului comisiei speciale se aduc la
cunoștință publică. Acestea, precum și cererea Președintelui
României formulată potrivit alin. (3) se comunică imediat de
către Administrația Prezidențială mijloacelor de informare în
masă.
(11) Dacă membrul Guvernului pentru care Președintele
României a cerut urmărirea penală este deputat sau senator,
ministrul justiției sau, după caz, primul-ministru va solicita
Camerei competente să declanșeze procedura de adoptare a
cererii de începere a urmăririi penale. Dispozițiile art. 13—15 se
aplică în mod corespunzător.
(12) În situația în care membrul Guvernului pentru care s-a
făcut sesizarea este ministrul justiției, cererea formulată potrivit
alin. (3) se adresează primului-ministru.”
Art. II. — (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Consiliul Superior al
Magistraturii va înainta Președintelui României propunerile
pentru numirea membrilor comisiei speciale, potrivit dispozițiilor
art. 16 alin. (4) din Legea nr. 115/1999, republicată, astfel cum
a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, comisia specială constituită potrivit prevederilor
anterioare își încetează activitatea.
(3) Sesizările aflate în curs de soluționare și pentru care nu
s-a întocmit raportul prevăzut la art. 16 alin. (5) din vechea
reglementare vor fi preluate de comisia specială constituită
potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
Art. III. — Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea
ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, cu modificările aduse prin
prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după
aprobarea prin lege a acesteia.
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Art. I. — Articolul 16 din Legea nr. 115/1999 privind
responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 16. — (1) Președintele României este sesizat pentru a
cere urmărirea penală a unui membru al Guvernului de către
primul-ministru sau procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Dacă sesizarea este
făcută de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție, acesta îl va informa concomitent și
pe primul-ministru.
(2) Orice cetățean care are cunoștință despre săvârșirea unei
fapte penale de către membrii Guvernului în exercițiul funcției
lor se poate adresa primului-ministru sau procurorului general
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
pentru a solicita sesizarea Președintelui României.
(3) În exercitarea dreptului de a cere urmărirea penală a unui
membru al Guvernului, Președintele României, la propunerea
comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire
la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către
membrii Guvernului, adresează ministrului justiției sau, după
caz, primului-ministru o cerere în acest scop.
(4) Comisia specială este formată din 5 judecători, numiți
pentru un mandat de 3 ani, care nu poate fi reînnoit. Propunerile
privind componența comisiei vor fi aprobate de către Secția de
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii și vor fi înaintate
de către Consiliul Superior al Magistraturii Președintelui
României. Componența comisiei se aprobă prin decret al
Președintelui României.
(5) Membrii comisiei speciale aleg un președinte, care
prezidează ședințele acesteia. Ședințele comisiei speciale nu
sunt publice.
(6) Membrul Guvernului pentru care s-a făcut sesizarea are
dreptul de a fi audiat de comisie, de a fi asistat sau reprezentat
de un avocat și de a depune înscrisuri.
(7) Comisia specială, după analiza sesizării, a probelor
administrate, a declarațiilor membrului Guvernului față de care
se solicită urmărirea penală și a înscrisurilor depuse de acesta,
întocmește un raport prin care propune Președintelui României
urmărirea penală sau clasarea sesizării.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Tudor-Alexandru Chiuariu
p. Ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul,
Cristina-Ancuța Pocora

București, 4 octombrie 2007.
Nr. 95.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENȚIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare,
Runda nr. 56/2007
În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,
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preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor
Art. 1. — Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în
calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile incluse în Fondul geologic naţional şi/sau în Fondul naţional de
Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei,
ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru respectiv factura emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse
concesionarea de activităţi miniere de explorare în perimetrele Minerale şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare,
aprobate potrivit prezentului ordin.
precum şi acordul de confidenţialitate pentru utilizarea datelor
Art. 2. — Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi şi informaţiilor geologice încheiat între ofertant şi Agenţia
concesionate activităţi de explorare, inclusiv coordonatele Naţională pentru Resurse Minerale;
topogeodezice, perimetrele exceptate şi resursa minerală sunt
g) scrisoare de bonitate, în original sau în copie legalizată,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul cuprinzând următorii indicatori economici exprimaţi în procente:
ordin.
lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut
Art. 3. — (1) Ofertele redactate în limba română pot fi
şi rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic
depuse, potrivit legii, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse
solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt
Minerale din municipiul Bucureşti, str. I.D. Mendeleev nr. 36—38,
indicator decât cei menţionaţi nu se ia în considerare;
sectorul 1.
h) certificate constatatoare/adeverinţe, în original sau în
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei
copie
legalizată, emise de autorităţile/instituţiile publice care
de-a 30-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a
administrează
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de
prezentului ordin.
Art. 4. — Ofertele persoanelor juridice române sau străine stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42—45 sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor
din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările bugetele locale;
i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică şi memoriu
ulterioare, următoarele documente şi informaţii:
cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în
I. plic exterior:
curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de
A. în cazul persoanelor juridice române:
a) declaraţie de participare, semnată şi ştampilată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau
ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde
— documentaţie privind dotarea tehnică a ofertantului, care
angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea va cuprinde cel puţin informaţii privind instalaţiile şi utilajele
perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din specifice activităţilor miniere deţinute de ofertant şi titlul deţinerii
anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 şi coordonatele acestora, precum şi personalul ofertantului, inclusiv personalul
topogeodezice, astfel cum au fost publicate, precum şi de specialitate specific activităţilor miniere, şi un memoriu
asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în
din ofertă.
curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnică proprie,
Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor neatestaţi de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; sau
coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate
— copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea
cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei fără a se mai tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate
proceda la deschiderea plicului interior;
activităţile miniere, semnată şi ştampilată pentru conformitate,
b) date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea,
memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate
sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social,
de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin
asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul
persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face care s-a convenit obligaţia fermă de executare a activităţilor
miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor
comunicările;
c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv fără capacitate tehnică proprie.
În situaţia în care un operator economic depune oferte pentru
şi de pe certificatul de înregistrare ale ofertantului;
d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin,
originalele prevăzute la lit. d), g) şi h) vor fi prezentate în oferta
registrului comerţului, în original;
e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse aflată pe poziţia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se
în Fondul geologic naţional şi/sau în Fondul naţional de prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu
resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.
Documentele prevăzute la lit. d), g) şi h) se vor prezenta în
utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse
minerale se va indica sursa din care provin acestea;
termenul de valabilitate de 30 de zile la data depunerii ofertei;
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va informaţiile clasificate, a acordului de confidenţialitate şi în
cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute la lit. A. a), b), condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea
e), f) şi i), precum şi următoarele:
şi utilizarea de date şi informaţii din Fondul geologic naţional
a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor referitoare la resurse minerale, cu excepţia petrolului, aprobate
prevăzuţi la art. 59 alin. (1) din normele aprobate prin Hotărârea prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse
Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;
Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României,
b) raportul anual auditat.
Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.
Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta
Art. 7. — Ofertele vor fi deschise la sediul Agenţiei Naţionale
îndosariate, cu paginile numerotate şi filă finală;
pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile
II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.
cât şi străine, conţine oferta propriu-zisă, respectiv:
Art. 8. — (1) Organizarea şi desfăşurarea concursului public
a) programul de explorare propus;
de ofertă pentru concesionarea de activităţi de explorare se
b) proiectul tehnic de refacere a mediului.
desfăşoară în conformitate cu prevederile normelor aprobate
Programul de explorare propus şi proiectul tehnic de refacere prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările
a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări,
ulterioare.
defalcate pe ani contractuali, şi valorile estimative
(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacităţii
corespunzătoare acestora.
financiare, capacităţii tehnice, programului de explorare şi
Art. 5. — În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din
normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu proiectului tehnic de refacere a mediului, precum şi datele limită
modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului pot fi
atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la obţinute gratuit de participanţii la concursul public de ofertă de
la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
deschiderea plicului interior.
(3) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei
Art. 6. — (1) În vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională
Naţionale
pentru Resurse Minerale sau la telefon:
pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice
021/317.00.96
sau
021/317.00.18,
021/317.00.94,
interesate date şi informaţii geologice.
021/317.00.95/interior
115.
(2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face,
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
conform art. 11 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la
scrise, cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind data publicării.
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu
Bucureşti, 27 septembrie 2007.
Nr. 155.
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perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 56/2007,
pentru concesionarea activităţilor miniere de explorare

0

1

es
D

Coordonate

at

Denumirea perimetrului

tin

Nr.
crt.

Suprafaţa
— km2 —

Judeţul

Substanţa

6

X

Y

2

3

4

5

1

Bodrogu Nou

522.047
522.356
522.597
522.752
522.829
522.829
522.688
522.536
522.345

204.744
204.794
204.901
205.083
205.346
205.585
205.876
205.891
205.241

0,436

AR

nisip şi pietriş

2

Izvoarele Padinei 2

460.000
460.000
459.000
459.000

574.000
575.000
575.000
574.000

1,000

BV

apă minerală

3

Culmea Raului-Osoi

620.300
622.800
622.800
620.300

344.300
344.300
346.800
346.800

6,250

SJ

andezit
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0

1

2

3

4

5

6

Băile Herculane-Sud

378.830
378.680
378.270
377.470
377.465
377.800
378.440

295.660
296.240
296.100
295.780
295.490
295.415
295.730

0,588

CS

apă minerală

5

Băile Herculane—Foraj
4578 Fabrica de var

377.663
377.800
377.800
377.663

295.355
295.355
295.415
295.445

0,010

CS

apă minerală

6

Orzişte

556.208
556.188
556.166
556.142
556.069
556.023
555.993
555.982
555.994
555.989
556.000
555.928
555.957
555.949
555.939
555.915
555.831
555.819
555.902
555.948
555.999
556.061
556.158
556.172

301.196
301.274
301.272
301.245
301.237
301.214
301.204
301.229
301.239
301.303
301.348
301.326
301.279
301.256
301.246
301.237
301.331
301.320
301.222
301.159
301.177
301.190
301.206
301.207

0,022

BH

calcar

7

Valea Coleşti
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557.867
557.875
557.569
557.562
557.581
557.596
557.615
557.653
557.682
557.704
557.740
557.773
557.800
557.852

ce

4

302.885
302.988
302.976
302.871
302.863
302.859
302.863
302.879
302.889
302.897
302.899
302.894
302.893
302.884

0,030

BH

gresie
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0

1

2

3

4

5

6

Valea Bonda Vest

624.516
623.518
623.169
623.194
624.354

278.381
278.336
277.487
277.145
277.221

1,324

BH

nisip şi pietriş

9

Coada Izvorului

351.206
350.264
349.923
350.013
350.130
350.268
350.429
350.797
351.471
352.124
352.118
351.829
351.278
351.198

530.508
530.354
530.104
529.453
528.882
528.391
527.946
527.132
527.520
527.585
528.014
528.878
529.000
529.449

4,282

DB

nisip şi pietriş

10

Runcurelu 2

375.987
375.883
375.760
375.858
375.705
375.652
375.609
375.508
375.327
375.335
375.323
375.461
375.559
375.561

342.400
342.689
342.908
343.124
343.357
343.616
343.806
343.890
343.802
343.713
343.517
343.254
343.015
342.855

0,352

11

Peşteana Jiu
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8

365.810
365.914
365.997
366.075
365.975
365.464

0,332

GJ

nisip şi pietriş

Valea Bonda Bis

625.038
623.768
622.730
623.148
623.228
623.149
624.946

280.006
280.934
280.938
278.812
278.811
280.842
279.747

1,184

BH

nisip şi pietriş

Dâmbul Tătarului

703.430
705.980
706.280
706.170
705.500
705.930
704.920

357.620
356.835
358.120
359.200
359.400
360.830
361.270

7,394

SM

nisip şi pietriş

D
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371.290
371.200
371.066
370.825
370.340
370.523
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului
nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea
documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară
care arborează pavilion român
În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările
ulterioare,
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ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului
4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea
„(2) Brevetul de căpitan fluvial categoria B este documentul de atestare
competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant care permite posesorului să îndeplinească funcția de conducător de navă
pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român, pe toate căile navigabile din statele membre, cu excepția:
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006,
a) căilor navigabile cu caracter maritim prevăzute în anexa nr. 7;
se modifică și se completează după cum urmează:
b) căilor navigabile pe care se aplică Regulamentul de obținere a
1. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: brevetelor de navigator pe Rin;
„(3) Certificatele de conducător de navă prevăzute în anexa nr. 6
c) porturilor Constanța și Midia, precum și în rada Sulina.”
trebuie emise de autoritățile competente ale statelor membre în
5. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6 și 7,
conformitate cu prevederile Directivei 96/50/CE și trebuie să țină cont de al căror conținut este prevăzut în anexele nr.1 și 2, care fac parte
caracteristicile speciale ale căilor navigabile și de certificatele prevăzute la integrantă din prezentul ordin.
art. 1 din Directiva 91/672/CEE, și anume:
Art. II. — Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 91/672/CEE
a) certificatul de conducător de navă, valabil pe toate căile navigabile din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a certificatelor
din statele membre, cu excepția căilor navigabile pe care se aplică naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și călători
Regulamentul de obținere a brevetelor de navigator pe Rin (categoria A);
pe căile navigabile interioare, publicată în Jurnalul Oficial L 373 din
b) certificatul de conducător de navă, valabil pe toate căile navigabile 31 decembrie 1991, p. 29, astfel cum a fost amendată prin:
din statele membre, cu excepția căilor navigabile cu caracter maritim
a) 11994 N: Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a
prevăzute în anexa nr. 7 și cu excepția căilor navigabile pe care se aplică Republicii Austria, a Republicii Finlanda și a Regatului Suediei și adaptările
Regulamentul de obținere a brevetelor de navigator pe Rin (categoria B).” la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul
2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, Oficial C 241 din 29 august 1994, p. 21;
alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:
b) 12003 T: Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a
„(31) Brevetul de căpitan fluvial categoria A, respectiv brevetul de Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii
căpitan fluvial categoria B, emise de către ANR, sunt echivalente cu Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a
certificatele de conducător de navă categoria A, respectiv categoria B, Republicii Polone, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace și adaptările
emise de autoritățile competente ale statelor membre și sunt valabile pe la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul
toate căile navigabile de categoria A sau B din statele membre.
Oficial L 236 din 23 septembrie 2003, p. 33;
(32) Brevetul de navigator pe Rin, emis în conformitate cu Convenția privind
c) Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului
navigația pe Rin, revizuită, este valabil pe toate căile navigabile interioare din nr. 1.882/2003, publicat în Jurnalul Oficial 284 din 31 octombrie 2003, p. 1;
România și, în plus, în rada Sulina, în porturile Constanța și Midia.”
d) Directiva Consiliului 2006/103/CE din 20 noiembrie 2006 de
3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul adaptare a anumitor directive în domeniul politicii privind transporturile, ca
cuprins:
urmare a aderării Bulgariei și României, publicată în Jurnalul Oficial
„Art. 5. — (1) Brevetul de căpitan fluvial categoria A este documentul de L 363 din 20 decembrie 2006, p. 344.
atestare care permite posesorului să îndeplinească funcția de conducător
Art. III. — Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire
de navă pe toate căile navigabile din statele membre și, în plus, în rada prevederile prezentului ordin.
Sulina, în porturile Constanța și Midia, cu excepția căilor navigabile pe care
Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
se aplică Regulamentul de obținere a brevetelor de navigator pe Rin.”
Partea I.
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
București, 20 septembrie 2007.
Nr. 921.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 318/2006)

L I S TA
cuprinzând certificatele naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și de pasageri
pe căile navigabile interioare
Categoria A — Certificatele conducătorilor de navă valabile pentru Directivei 82/714/CEE) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial din 28 iulie
1991);
căile navigabile cu caracter maritim prevăzute în anexa nr. 7:
d) Republica Ungară
a) Regatul Belgiei
— Hajóskapitányi bizonyítvány (captain’s certificate);
— Brevet de conduite A (arrêté royal no... du ...)”/„Vaarbrevet A (Koninklijk
— Hajóvezeto″i „A” bizonyitvány (boatmaster’s A certificate) (în
Besluit nr. ... van ...);
conformitate cu Decretul nr. 15/2001 (IV. 27.) KöViM al ministrului
b) Republica Federală Germania
— „Schifferpatent”, cu valabilitate suplimentară pentru transporturilor și managementului apei privind certificatele în transportul
„Seeschiffahrtsstrassen”
(Binnenschifferpatentverordnung naval);
e) Regatul Țărilor de Jos
7 decembrie 1981);
— „Groot Vaarbewijs I” (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678);
c) Republica Franceză
f) România
— Certificat général de capacité de catégorie „A”, cu ștampila care
— Brevet de căpitan fluvial categoria A (boatmaster’s A certificate) (în
specifică valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigație 2
în sensul Directivei 82/714/CEE) (1) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului
nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea
din 28 iulie 1991);
— „Certificats spéciaux de capacité”, cu ștampila care specifică competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului
valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigație 2 în sensul navigant, pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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— „Certificats spéciaux de capacité”, fără ștampila care specifică
valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigație 2 în sensul
Directivei 82/714/CEE) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial din 28 iulie
1991);
g) Republica Lituania
— Vidaus vandenu˛transporto specialisto laipsnio diplomas (aprobat
prin Ordinul nr. 161 din 15 mai 2001 al ministrului transporturilor și
comunicațiilor privind regulile de emitere a diplomelor și certificatelor de
calificare ale specialiștilor în transportul pe căile navigabile interioare);
h) Republica Ungară
— Hajóskapitányi bizonyítvány (captain’s certificate);
— Hajóvezetoʺi “A” bizonyítvány (boatmaster’s A certificate) în
conformitate cu Decretul nr. 15/2001 (IV. 27.) KöViM al ministrului
transporturilor și managementului apei privind certificatele în transportul
naval);
i) Regatul Țărilor de Jos
— „Groot Vaarbewijs I” (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981, nr. 678)
j) Republica Austria
— Kapitaenspatent A;
— Schiffsfuehrerpatent A.
k) România
— Brevet de căpitan fluvial categoria B (boatmaster’s B certificate) (în
conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului
nr. 318/2006);
l) Republica Polonă
— Patent z˙eglarski kapitana z˙eglugi s΄ródla˛dowej — kategorii B
(boatmaster’s B certificate) (în conformitate cu Regulamentul Ministerului
Infrastructurii din 23 ianuarie 2003 privind calificarea profesională și
echipajul de pe navele de navigație interioară);
m) Republica Slovacă
— Lodny´ kapitán I. triedy;
— Lodny´ kapitán II. triedy, (Decretul Ministerului Transporturilor, Poștei
și Telecomunicațiilor al Republicii Slovace 182/2001 Z. z. care stabilește
detaliile privind cerințele de calificare și verificarea competențelor
profesionale ale membrilor echipajului unei nave și a comandanților unei
nave mici (cu referire la art. 30 paragraful 7 și art. 31 paragraful 3 din
Actul 338/2000 Z. z. privind navigația pe căile navigabile interioare și
amendamentele la aceste acte);
n) Republica Finlanda
— Laivurinkirja/Skepparbrev;
— Kuljettajankirja I/Foerarbrev I.
o) Regatul Suediei
— Bevis om behoeringhet som sheppare B;
— Bevis om behoeringhet som sheppare A;
— Bevis om behoeringhet som styrman B;
— Bevis om behoeringhet som styrman A;
— Bevis om behoeringhet som sjoekapten.”
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român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din
7 aprilie 2006);
g) Republica Polonă
— Patent z.eglarski kapitana z.eglugi s’ródla̡dowej — kategorii A
(boatmaster’s A certificate) (în conformitate cu Regulamentul ministrului
infrastructurii din 23 ianuarie 2003 privind calificarea profesională și
echipajul de pe navele de navigație interioară);
h) Republica Finlanda
— Laivurinkirja/Skepparbrev;
— Kuljettajankirja I/Foerarbrev I;
i) Regatul Suediei
— Bevis om behoeringhet som sheppare B;
— Bevis om behoeringhet som sheppare A;
— Bevis om behoeringhet som styrman B;
— Bevis om behoeringhet som styrman A;
— Bevis om behoeringhet som sjoekapten.
Categoria B — Certificatele conducătorilor de navă valabile pentru alte
căi navigabile din Comunitatea Europeană, cu excepția râurilor Rin, Lek și
Waal.
a) Republica Bulgaria
— Свидетелство за правоспособност “Капитан вътрешно плаване
(certificate of competence for inland navigation master);
- Свидетелство за правоспособност “Щурман вътрешно плаване
(certificate of competence for inland navigation watch-keeping officer)
(Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и
съобщенията за компетентност на морските лица в Република
България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г — Ordonanța nr. 6 din 25 iulie 2003
a ministrului transporturilor și comunicațiilor privind competența
navigatorilor în Republica Bulgaria, DV Nr. 83/2003);
b) Regatul Belgiei
— „Brevet de conduite B (arrêté royal nº ... du...)”/„Vaarbrevet B (Koninklijk
Besluit nr. ... van...)”.
c) Republica Cehă
— Pru˚kaz zpu˚sobilosti kapitána a pru˚kaz zpu˚sobilosti kormidelníka
(Act din 25 mai 1995 privind navigația pe căile navigabile interioare
(114/1995 Sb.) și Decretul Ministerului Transporturilor din 14 septembrie
1995 privind eligibilitatea persoanelor de a pilota și opera nave (224/1995
Sb.);
d) Republica Federală Germania
— „Schifferpatent” cu valabilitate suplimentară pentru
„Seeschiffahrtsstrassen” (Binnenschifferpatentverordnung 7 decembrie 1981).
e) Republica Estonia
— Siseveelaeva laevajuhi diplom;
f) Republica Franceză
— Certificat général de capacité de catégorie „A”, fără ștampila care
specifică valabilitatea brevetului pe căile din grupa A (zona de navigație 2 în
sensul Directivei 82/714/CEE) (Decret din 23 iulie 1991, Jurnal Oficial din
28 iulie 1991);
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 318/2006)

D

L I S TA
cuprinzând căile navigabile cu caracter maritim
a) Regatul Belgiei
— zona 1 și zona 2 din anexa II la Directiva 82/714/CEE, exceptând
— Fluviul Scheldt maritim
bazinul hidrografic Włocławski și lacurile S΄niardwy, Niegocin and Mamry
b) Republica Federală Germania
f) Republica Finlanda
— zona 1 și zona 2 din anexa I la Directiva 82/714/CEE
— Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistoe/ Saimens
c) Regatul Țărilor de Jos
vattendrag
— Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, Scheldt de est și de vest
g) Regatul Suediei
d) România
— Trollhaette kanal și Goeta aelv, Lacul Vaenern, Lacul Maelaren,
— Dunăre: de la Brăila (km 175) până la Marea Neagră pe brațul Sulina
Soedertaelje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen
e) Republica Polonă
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