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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 51
din 31 ianuarie 2008

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 187/1999
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste
alin. (1), art. 11, art. 14 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (5) și ale
art. 16 alin. (1) și (3) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la
propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste.
Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Dan Voiculescu
într-o cauză având ca obiect soluționarea contestației formulate
de acesta împotriva deciziei prin care Consiliul Național pentru
Studierea Arhivelor Securității a stabilit că a fost colaborator al
poliției politice.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia invocă prevederile art. 1 alin. (4), art. 64, art. 70 alin. (2),
art. 73 alin. (3) din Constituție, precum și dispozițiile cuprinse în
titlul III, cap. I și cap. VI secțiunea 1 din Legea fundamentală și
formulează următoarele considerente:
1. Dispozițiile de lege atacate denaturează esența Consiliului
Național pentru Studierea Arhivelor Securității, de instituție pentru
studierea arhivelor securității, în scopul liberului acces la informații,
transformând-o într-o putere supraconstituțională.
În acest sens, trebuie observat că C.N.S.A.S. nu se găsește în
enumerarea instituțiilor cu statut constituțional, chiar dacă Legea
fundamentală a fost revizuită în anul 2003, deci după înființarea
acestei instituții.
Textul art.7 alin.(2) din Legea nr.187/1999, care definește
C.N.S.A.S ca „un organism autonom cu personalitate juridică,
supus controlului Parlamentului”, induce ipoteza greșită că
instituția ar avea legitimitate constituțională prin intermediul
Parlamentului, în virtutea rolului acestuia prevăzut în art. 61 din
Legea fundamentală. În calitate de „unică putere legiuitoare”,
Parlamentul nu poate însă legifera decât în limitele stabilite de
Constituție, iar Legea fundamentală nu lasă posibilitatea înființării
prin lege a unor „organisme autonome”, altele decât cele
prevăzute de Constituție. Înființarea prin lege a unor asemenea
organisme autonome ar contraveni în mod evident principiului
separației și echilibrului puterilor în stat.
2. Organizarea și funcționarea C.N.S.A.S. este reglementată
prin lege organică, deși instituția nu face obiectul reglementării
legilor organice, prevăzut în mod expres și limitativ în art. 73
alin. (3) din Constituție.
3. Viciul constituțional principal al Legii nr. 187/1999 este
localizat în articolele care atribuie C.N.S.A.S alte împuterniciri
decât cele legate de conservarea și punerea la dispoziția
populației a informațiilor de interes personal sau public stocate în
arhivele fostelor servicii secrete. Dincolo de aceste atribuții de
natură executivă, C.N.S.A.S a fost înzestrat cu atribuții
jurisdicționale și transformat astfel în putere judecătorească
paralelă, în afara autorității recunoscute de Constituție, influențând
statutul cetățenilor și raporturile juridice dintre subiectele de drept.
4. Statutul neconstituțional al C.N.S.A.S. este în mod și mai
evident contrar spiritului și literei Constituției în situațiile în care,
prin diferite articole, se acordă acestui organism putere superioară
celorlalte instituții constituționale. Astfel:
— Ignorându-se principiul separației puterilor în stat, prin
art. 9 din lege se prevede că revocarea membrilor Consiliului nu
poate fi făcută de puterea care i-a numit (Parlamentul), ci de Înalta
Curte de Casație și Justiție;
— Art. 221 alin. (1) din Legea nr. 187/1999, introdus prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2006, lărgește sfera
atribuțiilor C.N.S.A.S, deja transconstituționale, la „orice atribuții
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Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 31 alin (9), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 11,
art. 14 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (5), art. 16 alin. (1) și (3), art. 221
alin. (1) și (2) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul
dosar și deconspirarea poliției politice comuniste și a dispozițiilor
art. II și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/1999
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca
poliție politică, excepție ridicată de Dan Voiculescu în Dosarul
nr. 8.520/2/2006 al Curții de Apel București — Secția a IV-a civilă.
La apelul nominal răspunde consilierul juridic al Consiliului
Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cu delegație la
dosar, lipsă fiind autorul excepției, față de care procedura de citare
a fost legal îndeplinită.
Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la dosar de
către apărătorul autorului excepției, prin care se solicită acordarea
unui nou termen de judecată, fiind în imposibilitate de prezentare
din motive de sănătate. În susținerea cererii s-a anexat adeverință
medicală.
Reprezentantul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor
Securității și procurorul pun concluzii de admitere a cererii.
Curtea respinge cererea de amânare a judecării excepției de
neconstituționalitate.
Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Consiliului
Național pentru Studierea Arhivelor Securității solicită respingerea
excepției de neconstituționalitate, considerând că dispozițiile
legale atacate nu contravin textelor constituționale invocate în
susținerea ei. Astfel, arată că atât C.N.S.A.S., cât și Colegiul
Consiliului sunt autorități ale administrației publice de specialitate,
pe care legiuitorul este îndrituit să le reglementeze prin lege
organică și că nici prin atribuții și nici prin procedură aceste organe
nu încalcă prevederile constituționale privind independența
justiției. Pe de altă parte, susține că examinarea excepției trebuie
limitată la dispozițiile legale prevăzute în dispozitivul încheierii de
sesizare trimise Curții de către instanța de judecată, excepția
privind celelalte texte din lege menționate în cererea autorului
excepției fiind respinsă ca inadmisibilă de către instanță. Depune,
în acest sens, concluzii scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate.
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— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

ra

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Ion Tiucă
Ioana Marilena Chiorean

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:
Prin Încheierea din 26 iunie 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 8.520/2/2006, Curtea de Apel București — Secția a IV-a
civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9
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de către Parlament sau activitatea de tip administrativjurisdicțional.
Faptul că C.N.S.A.S. își desfășoară activitatea și își
îndeplinește atribuțiile prin efectuarea unor verificări și analize ale
unor probe nu poate conduce la concluzia interferenței cu
atribuțiile puterii judecătorești, după cum nici atribuțiile Colegiului
C.N.S.A.S., ai cărui membri sunt numiți de Parlament, de
soluționare a contestațiilor împotriva conținutului adeverințelor nu
pot fi astfel interpretate. Decizia dată de Colegiul Consiliului este
supusă controlului judecătoresc potrivit art. 14, după cum
activitatea Consiliului este supusă aceluiași control, potrivit art. 16.
Avocatul
Poporului
consideră
că
excepția
de
neconstituționalitate este întemeiată, dispozițiile legale atacate
conținând „un venin neconstituțional”. Considerentele acestui
punct de vedere sunt următoarele:
1. Trebuie examinată corelația dintre dispozițiile legale care
sunt anterioare revizuirii Constituției din 2003 și dispozițiile
constituționale noi care interesează în cauză, mai ales dispozițiile
art. 21 alin. (4), conform cărora „jurisdicțiile speciale sunt
facultative”, cele ale art. 124 alin. (2), potrivit cărora „justiția este
unică, imparțială și egală pentru toți”, dispozițiile art. 126 alin. (5),
potrivit cărora „este interzisă înființarea de instanțe extraordinare”,
precum și cele ale art. 126 alin. (6), conform cărora „controlul
judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe
calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepția celor
care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de
comandament cu caracter militar. Instanțele de contencios
administrativ sunt competente să soluționeze cererile persoanelor
vătămate prin ordonanțe sau, după caz, prin dispoziții din
ordonanțe declarate neconstituționale.” Această analiză poate
permite identificarea unor conflicte între procedurile și actele
prevăzute de Legea nr. 187/1999 și exigențele constituționale.
Examinarea comparativă este obligatorie, știut fiind că în domeniul
protecției drepturilor omului modificările constituționale din anul
2003 au adus îmbunătățiri substanțiale.
2. Curtea Constituțională urmează să constate că nicio
prevedere constituțională nu nominalizează C.N.S.A.S., ca atare
se impune stabilirea naturii juridice a acestui organism.
Caracterizarea de la art. 7 alin. (2) din lege, aceea de
„organism autonom cu personalitate juridică, supus controlului
Parlamentului”, nu satisface exigențele art. 116 din Constituție,
care utilizează exprimarea „organe de specialitate precum și de
autorități administrative autonome”.
În ipoteza în care Curtea consideră că acest organism este
autoritate administrativă, ea trebuie să verifice următoarele:
a) temeiul legal; sub acest aspect, utilizarea legii organice este
posibilă doar în situațiile expres prevăzute de art. 73 alin. (3) din
Constituție;
b) în ce măsură procedura și actele acestui organism constituie
o jurisdicție și dacă se respectă prevederile art. 21 alin. (4), ale
art. 124 și ale art. 126 alin. (5) și (6) din Constituție.
În ipoteza în care se apreciază că deciziile C.N.S.A.S. sunt
acte administrative, urmează să se observe că, potrivit exigențelor
constituționale, contestarea deciziei ca act administrativ trebuie
să fie soluționată de către instanța de contencios administrativ,
nicidecum de către curtea de apel, secția civilă, astfel cum este
prevăzut în art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/1999.
3. Curtea Constituțională trebuie să verifice dacă, prin
procedura și actele sale, acest organism se înscrie în autoritatea
judecătorească. În această ipoteză, C.N.S.A.S. ar deveni un
organism cvasijudecătoresc care lucrează după o procedură
contencioasă și care emite acte cu importante consecințe juridice.
Or, potrivit textelor constituționale menționate, instanțele
judecătorești sunt cele prevăzute de art. 126 alin. (1), justiția este
unică și egală pentru toți, iar înființarea de instanțe extraordinare
este interzisă.
4. Curtea Constituțională are dreptul, dar și obligația de a
interveni în acest domeniu delicat, dar de mare importanță pentru
protecția drepturilor omului.
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date în competența sa prin prezenta lege, precum și prin orice alte
legi speciale”, agravând în felul acesta caracterul de
neconstituționalitate al reglementării;
— Prin alin. (2) al aceluiași articol se prevede, cu evidentă
încălcare a statutului puterii judecătorești, competența Consiliului
de a exercita „atribuțiile stabilite prin Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, respectiv Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu privire la judecători și procurori, referitoare la apartenența sau
colaborarea cu serviciile de informații înainte de anul 1990.”;
— În conformitate cu dispozițiile art. II din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 16/2006, toate autoritățile, indiferent de
statutul lor constituțional și legal, „sunt obligate să trimită
C.N.S.A.S., în termen de 30 de zile”, anumite lucrări;
— Aceeași ordonanță impune, prin art. V, Parlamentului
obligația de a modifica, „în termen de 60 de zile, Hotărârea
Parlamentului nr. 17/2000 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității ca Poliție Politică, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 244 din 2 iunie 2000.”
5. Art. 31 alin. (9) din Legea nr. 187/1999, introdus prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2006, a prevăzut
încetarea calității de deputat sau senator, în cazul condamnării
„pentru săvârșirea unei infracțiuni de fals în declarații”, contrar
dispozițiilor art. 70 alin. (2) din Constituția României, care,
enunțând limitativ situațiile care atrag încetarea calității de deputat
sau senator, nu prevăd și cazul menționat.
Curtea de Apel București — Secția a IV-a civilă opinează
că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, cu
următoarea motivare:
Legea nr. 187/1999 a fost adoptată cu respectarea prevederilor
art. 73 alin. (3) lit. t) și ale art. 117 alin. (3) din Constituție, potrivit
cărora, prin lege organică, se pot înființa alte autorități
administrative autonome, iar împrejurarea că C.N.S.A.S. este
supus controlului Parlamentului și are atribuții cu caracter
administrativ-jurisdicțional nu este de natură să încalce principiul
separației puterilor în stat și nici prevederile titlului III, cap. VI din
Constituție privind autoritatea judecătorească.
Nicio dispoziție constituțională nu împiedică Parlamentul să
confere C.N.S.A.S. atribuții jurisdicționale, în condițiile în care
accesul la o instanță de judecată nu este restricționat.
Totodată, potrivit art. 116 alin. (2) teza a doua din Constituție,
autoritățile administrative autonome nu funcționează în
subordinea Guvernului sau a ministerelor și, prin urmare, textul
constituțional nu exclude instituirea unor forme de control din
partea celorlalte autorități, revenind Parlamentului rolul de a stabili
modalitatea de control a acestora.
Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost transmisă președinților celor două
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului,
pentru a comunica punctul lor de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
Guvernul a comunicat Curții Constituționale punctul său de
vedere, în sensul că excepția de neconstituționalitate este
neîntemeiată, cu următoarea motivare:
Critica de neconstituționalitate vizând adoptarea Legii
nr. 187/1999 ca lege organică este nefondată deoarece, potrivit
art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituție, ține de domeniul legii organice
reglementarea infracțiunilor, pedepselor și a regimului executării
acestora. Cum art. 24 din lege cuprinde prevederi potrivit cărora
anumite fapte sunt calificate ca infracțiuni și sunt stabilite pedepse,
actul normativ face parte din categoria legilor organice, fiind
adoptat de Parlament cu majoritatea cerută de Constituție.
Nu este întemeiată nici critica referitoare la conținutul
reglementării în raport cu principiul separației puterilor în stat,
deoarece nu reprezintă în sine o încălcare a acestui principiu
înființarea prin lege a unui organism autonom, controlul
Parlamentului asupra unui astfel de organism, numirea membrilor
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Modul în care sunt reglementate procedurile și actele
C.N.S.A.S. creează impresia unor abateri de la următoarele
prevederi constituționale: art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (1), art. 16
alin. (1) și (2), art. 21 alin. (4), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (11),
art. 26 alin. (2), art. 30 alin. (6) și art. 57.
Constatând existența unui venin neconstituțional, Avocatul
Poporului consideră că este obligația Curții Constituționale de a-l
extrage printr-o decizie dreaptă și înțeleaptă.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Curții Constituționale punctul lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile
procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile
Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă,
potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și 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. 7 alin. (2), ale art. 8, ale art. 9 alin. (1), ale art. 11,
ale art. 14 alin. (1) și (2), ale art. 15 alin. (5) și ale art. 16 alin. (1)
și (3) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și
deconspirarea securității ca poliție politică, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999.
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2006 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la
propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.182 din
27 februarie 2006, titlul Legii nr.187/1999 a fost modificat, având
următorul cuprins: „Lege privind accesul la propriul dosar și
deconspirarea poliției politice comuniste”.
Totodată, prin aceeași ordonanță de urgență au fost modificate
dispozițiile art. 7 alin. (2), ale art. 8 alin. (2), (3) și (5), ale art. 9
alin. (1), ale art. 15 alin. (5) și ale art. 16 alin. (1) din Legea
nr. 187/1999.
Ca urmare a acestor modificări, dispozițiile de lege criticate au,
în prezent, următorul conținut:
— Art. 7 alin. (2): „Consiliul este un organism autonom cu
personalitate juridică, supus controlului Parlamentului. Anual sau
la cererea Parlamentului, Consiliul prezintă rapoarte.”;
— Art. 8: „(1) Consiliul este condus de un colegiu compus din
11 membri.
(2) Membrii Colegiului Consiliului sunt numiți de Parlament,
după cum urmează: un reprezentant propus de Președintele
României, un reprezentant propus de primul-ministru, 9 membri,
la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice
a celor două Camere, pe baza raportului comun, întocmit de
comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului în ședință
comună, pentru un mandat de 6 ani. Mandatul poate fi reînnoit o
singură dată, cu respectarea procedurilor de numire prevăzute de
lege.
(3) Propunerile nominale pentru Colegiul Consiliului se depun
la Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de
Administrația Prezidențială, Cancelaria Primului-Ministru și liderii
grupurilor parlamentare, în limita numărului de locuri stabilit potrivit
alin. (1) și (2), în cel mult 10 zile calendaristice de la data intrării
în vigoare a prezentei legi, care le trimit comisiilor juridice.
Propunerile vor fi însoțite de: curriculum vitae, copiile fidele de pe
fișele cuprinzând antecedentele penale, declarațiile pe propria
răspundere ale candidaților, în sensul că nu se încadrează în
prevederile art. 5 alin. (2)—(4), respectiv că nu au aparținut și nu
au colaborat cu organele de securitate.
(4) Comisiile juridice ale Camerei Deputaților și Senatului vor
audia în ședință comună și vor verifica îndeplinirea condițiilor

impuse candidaților prin prezenta lege; candidaturile vor fi avizate
individual. Raportul comun cuprinzând rezultatul audierilor se
înaintează Birourilor permanente ale celor două Camere în termen
de 10 zile calendaristice de la primirea listelor cuprinzând
candidații.
(5) Candidații care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în
prezenta lege vor fi înlocuiți, la cererea comisiilor juridice ale celor
două Camere, după caz, de Președinte, prim-ministru sau
grupurile parlamentare care i-au propus. Noile propuneri se
înaintează în termen de 5 zile de la comunicarea făcută de
Birourile permanente ale celor două Camere, după caz,
Președintelui, primului-ministru sau grupurilor parlamentare care
i-au propus. Locurile rămase vacante ca urmare a nedepunerii
propunerilor de candidați în termenul de 5 zile se redistribuie între
grupurile parlamentare, potrivit configurației prevăzute la alin. (2).
(6) Camera Deputaților și Senatul, întrunite în ședință comună,
pe baza raportului comun al comisiilor juridice, se pronunță prin
vot asupra listei cuprinzând candidații pentru Colegiul Consiliului,
în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii raportului
comisiilor juridice. Votul se exprimă prin apel nominal.
(7) Colegiul Consiliului își alege dintre membrii săi un
președinte, un vicepreședinte și un secretar în termen de 5 zile
de la constituirea sa. Colegiul Consiliului lucrează în prezența a
cel puțin două treimi din numărul membrilor și adoptă decizii cu
majoritatea voturilor membrilor prezenți. Dezbaterile Colegiului
Consiliului nu sunt publice.
(71) Președintele îndeplinește, conform legii, funcția de
ordonator principal de credite.
(72) În exercitarea atribuțiilor stabilite de lege, Colegiul
Consiliului emite ordine și decizii.
(73) În cazul absenței nemotivate la mai mult de 3 ședințe
consecutive a unuia dintre membrii Colegiului Consiliului,
majoritatea simplă a Colegiului Consiliului va sesiza de îndată
Parlamentul, care, în termen de 30 de zile de la sesizare, va iniția
procedura de înlocuire a acestuia. Procedura de înlocuire
urmează prevederile alin. (2)—(6).
(8) Din Consiliu și din Colegiul Consiliului nu pot face parte
agenții sau colaboratorii organelor de securitate, astfel cum sunt
definiți în prezenta lege, cei ai altor servicii secrete străine, ai altor
structuri informative interne și străine și ai altor organizații ce au
desfășurat și desfășoară activități care contravin drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului. De asemenea, nu pot face
parte persoanele care au suferit condamnări pentru infracțiuni de
drept comun, chiar dacă au fost amnistiate sau reabilitate. Pe
perioada mandatului, membrii Colegiului Consiliului nu pot face
parte din partide politice.
(9) Consiliul funcționează în temeiul unui regulament elaborat
de Colegiul Consiliului în termen de 30 de zile de la data constituirii
sale.
(10) La învestirea în funcție membrii Colegiului Consiliului
depun următorul jurământ în fața Parlamentului:
«Jur să respect Constituția și legile țării, drepturile și libertățile
fundamentale ale omului, să îmi îndeplinesc cu conștiinciozitate,
onoare și fără părtinire îndatoririle ce îmi revin în calitate de
membru al Colegiului Consiliului.
Jur să păstrez secretul informațiilor care privesc siguranța
națională, atât pe perioada exercitării mandatului, cât și după
încetarea acestuia. Așa să îmi ajute Dumnezeu!»
Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea
convingerilor religioase.”;
— Art. 9 alin. (1): „În cazul în care, ulterior alegerii Colegiului
Consiliului, se constată că unul dintre membrii acestuia nu
îndeplinește condițiile prevăzute în prezenta lege, se procedează
la revocarea mandatului și la o nouă alegere. Verificarea
îndeplinirii condițiilor se face, la cererea oricărei persoane, de
Înalta Curte de Casație și Justiție.”;
— Art. 11: „(1) Consiliul este organizat la nivel național și
funcționează într-o structură unică.
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persoanelor care îndeplinesc funcțiile prevăzute la art. 2 lit. a)—f)
din legea menționată, însoțite de plicurile închise care conțin
declarațiile pe propria răspundere. Lista trebuie să cuprindă
următoarele date:
a) numele și prenumele, inclusiv eventualele nume anterioare,
precum și data și locul nașterii;
b) numele și prenumele tatălui, numele și prenumele mamei;
c) locul de muncă și funcția pe care o ocupă;
d) domiciliul din actul de identitate.”
Art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2006: „În
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență, Hotărârea Parlamentului nr. 17/2000 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ca Poliție
Politică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 244 din 2 iunie 2000, se va modifica potrivit prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență.”
Instanța de judecată a respins ca inadmisibilă excepția de
neconstituționalitate cu privire la aceste texte de lege. Întrucât
instanța și-a depășit competența, examinarea constituționalității
legilor și ordonanțelor revenind în exclusivitate Curții Constituționale,
potrivit art. 146 lit. d) din Constituția României, Curtea urmează să
examineze excepția și cu privire la aceste texte.
De asemenea, Curtea urmează să examineze și critica
formulată de autorul excepției de neconstituționalitate cu privire la
Legea nr. 187/1999 în ansamblul ei.
Excepția de neconstituționalitate este raportată la prevederile
constituționale ale art. 1 alin. (4), art. 64, art. 70 alin. (2), art. 73
alin. (3) din Constituție, precum și la dispozițiile cuprinse în titlul III,
cap. I și VI, secțiunea 1 din Legea fundamentală.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată
următoarele:
Critica de neconstituționalitate a art. 7 alin. (2) din Legea
nr. 187/1999 și a legii în ansamblu, întemeiată pe prevederile
art. 73 alin. (3) din Constituția României, nu poate fi primită. Așa cum
corect se observă în motivarea punctului de vedere comunicat de
Guvernul României, prin Legea nr. 187/1999 sunt reglementate și
infracțiuni și pedepse, în art. 24, ceea ce justifică adoptarea ei ca
lege organică, potrivit art. 74 alin. (1) din Constituție — devenit,
după revizuirea Legii fundamentale, art. 76 alin. (1).
Excepția de neconstituționalitate urmează să fie admisă în
sensul și pentru motivele ce se vor arăta în continuare.
1. Critica de neconstituționalitate vizează, în primul rând,
natura juridică a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor
Securității, susținându-se că, prin atribuțiile și procedurile urmate,
instituția se plasează în afara Constituției, iar prevederile legale
atacate și legea, în ansamblu, contravin Legii fundamentale.
Curtea Constituțională constată că stabilirea naturii juridice a
Consiliului și a Colegiului Consiliului și compatibilitatea acestor
instituții cu normele statului de drept consacrate prin Constituția
României fac necesară cercetarea scopului legii și a unor termeni
ai reglementării.
În acest sens, Curtea reține că preambulul Legii nr. 187/1999
definește scopul reglementării ca fiind deconspirarea poliției
politice comuniste, adică a organelor securității și a altor
structuri, prin intermediul cărora Partidul Comunist Român a
exercitat „o permanentă teroare împotriva cetățenilor țării,
drepturilor și libertăților lor fundamentale”. Scopul legii,
enunțat în acești termeni, răspunde unor exigențe politice ale
societății românești și dreptului la informație consacrat prin art. 31
din Constituția României.
În spiritul tezei enunțate în preambul, art. 1 din lege
reglementează accesul cetățenilor români, al cetățenilor străini
care după 1945 au avut cetățenie română și al cetățenilor țărilor
membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale
Uniunii Europene la actele și dosarele întocmite de poliția politică
comunistă, prin care s-au strâns informații care privesc propria
persoană, precum și dreptul acestora de a afla identitatea
agenților și colaboratorilor care au contribuit cu informații la
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(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi Consiliul General al Municipiului București va
asigura spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea activității
Consiliului.”;
— Art. 14 alin. (1) și (2): „(1) Conținutul adeverințelor eliberate
potrivit art. 13 alin. (1) lit. c) poate fi contestat la Colegiul Consiliului
în termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Contestația va fi soluționată de Colegiul Consiliului în
termen de 60 de zile de la înregistrare.”;
— Art. 15 alin. (5): „Calitatea de agent sau de colaborator al
poliției politice comuniste se stabilește de Colegiul Consiliului prin
probele aflate în evidențele organelor de securitate, coroborate cu
probe cum ar fi: angajamentul scris și semnat de cel în cauză,
note și rapoarte scrise — originale sau în copie, olografe ori
dactilografiate, sinteze informative, alte înscrisuri olografe și
dovezi, indiferent de suportul pe care s-ar afla.”;
— Art. 16 alin. (1) și (3): „(1) Împotriva deciziei comunicate
potrivit art. 15 alin. (7) solicitantul sau persoana cu privire la care
s-a cerut verificarea se poate adresa Colegiului Consiliului printr-o
contestație, în termen de 15 zile de la data primirii deciziei.
Colegiul Consiliului reexaminează documentația care a stat la
baza comunicării și, în termen de 30 de zile de la data depunerii
contestației, adoptă o decizie care se comunică în termen de
15 zile atât solicitantului, cât și persoanei cu privire la care s-au
efectuat verificări, indiferent de autorul contestației. Decizia
Colegiului Consiliului poate fi atacată în termen de 30 de zile de
la data comunicării la curtea de apel, secția civilă, în competența
căreia își are domiciliul contestatarul.
[...]
(3) În vederea adoptării deciziei Colegiul Consiliului audiază
persoana cu privire la care s-au cerut verificări și utilizează
documentația depusă de aceasta sau de solicitant. Documentația
inițială poate fi completată. Persoana față de care se efectuează
verificări are dreptul să consulte documentele care au stat la baza
comunicării contestate. Lipsa persoanei legal citate nu împiedică
adoptarea unei decizii.”
Deosebit de dispozițiile de lege cu privire la care instanța de
judecată a reținut că excepția de neconstituționalitate este
admisibilă, autorul excepției a cerut să se constate că sunt
neconstituționale și dispozițiile art. 31 alin. (9) și ale art. 221
alin. (1) și (2) din Legea nr.187/1999, introduse prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 16/2006, precum și prevederile art. II și V
din aceeași ordonanță de urgență. Textele legale menționate au
următorul conținut:
Art. 31 alin. (9): „Condamnarea definitivă pentru săvârșirea
infracțiunii de fals în declarații atrage pierderea demnității sau
funcției publice în care a fost ales sau numit, potrivit legislației în
vigoare. În cazul membrilor Parlamentului României, cercetarea
infracțiunii se face de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție, iar instanța competentă este Înalta Curte de
Casație și Justiție, care judecă aceste cazuri în procedură de
urgență. Sentința definitivă se comunică, în termen de 24 de ore
de la pronunțarea ei, președintelui Camerei din care face parte
parlamentarul. Președintele Camerei respective înscrie cu
prioritate invalidarea pe ordinea de zi.”;
— Art. 221 alin. (1) și (2): „(1) În perioada desfășurării activității,
Consiliul îndeplinește orice atribuții date în competența sa prin
prezenta lege, precum și prin orice alte legi speciale.
(2) Consiliul exercită atribuțiile stabilite prin Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, respectiv
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicată, cu privire la judecători și procurori, referitoare la
apartenența sau colaborarea cu serviciile de informații înainte de
anul 1990.”;
Art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2006:
„Autoritățile la care se depun declarațiile conform art. 31 alin. (2)
din Legea nr. 187/1999 sunt obligate să trimită Consiliului Național
pentru Studierea Arhivelor Securității, în termen de 30 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, lista
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iar definiția citată nu corespunde termenilor folosiți de Legea
fundamentală, pentru încadrarea ei în una dintre autoritățile
publice cu statut constituțional.
În consecință, pentru stabilirea naturii juridice a Consiliului
Național pentru Studierea Arhivelor Securității se impune luarea în
considerare și a competenței Consiliului, a actelor emise și a
procedurilor urmate în exercitarea atribuțiilor sale.
Dintre atribuțiile Consiliului sunt relevante pentru determinarea
naturii juridice a instituției următoarele:
— Consiliul eliberează persoanelor îndreptățite, la cererea
acestora, adeverințe privind apartenența sau neapartenența,
colaborarea ori necolaborarea cu poliția politică comunistă;
— Consiliul decide, din oficiu sau la cererea persoanelor
îndreptățite (orice cetățean român cu domiciliul în țară sau în
străinătate, presa scrisă și audiovizuală, partidele politice,
organizațiile neguvernamentale legal constituite, autoritățile și
instituțiile publice) dacă persoana cu privire la care s-a făcut
verificarea a fost sau nu agent ori colaborator al poliției politice
comuniste;
— Colegiul Consiliului soluționează contestațiile împotriva
conținutului adeverințelor și al deciziilor Consiliului. Potrivit art. 14
alin. (3) și art. 16 alin. (1) din lege, deciziile Colegiului Consiliului
pot fi atacate la curtea de apel, secția civilă;
— Consiliul asigură publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, a deciziilor rămase definitive prin necontestare sau
rămase definitive prin hotărâre a Curții de apel;
— Consiliul asigură publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, a datelor de identitate, inclusiv numele conspirative
și funcțiile deținute de ofițerii și subofițerii de securitate, activi sau
acoperiți, implicați în activități de poliție politică;
— Consiliul dă publicității informațiile și documentele care
atestă implicarea organelor de securitate și a altor structuri politice
și represive ale regimului totalitar comunist în săvârșirea unor
infracțiuni grave contra vieții, integrității fizice sau psihice și
libertății persoanelor, precum și a unor acte de trădare a
intereselor naționale;
— În cazurile neelucidate, de decese sau de dispariții despre
care există indicii că s-au produs în legătură cu activitatea
organelor de securitate, Consiliul oferă informații din proprie
inițiativă sau pe baza unei cereri scrise din partea moștenitorilor
prezumtivi ai celor declarați dispăruți sau a succesorilor celor
decedați;
— În scopul stabilirii adevărului istoric Colegiul Consiliului pune
la dispoziția cercetătorilor acreditați în acest sens de Consiliu
documente și informații complete cu privire la structura, metodele
și activitățile organelor de securitate, în condițiile legii și ale
regulamentului Consiliului;
— Consiliul preia în gestiune toate documentele privitoare la
exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, precum acte,
dosare, registre, înregistrări foto, video, audio și informatice, baze
de date, inclusiv dosarele de cadre ale ofițerilor de securitate,
identificați cu activitate de poliție politică în timpul regimului
comunist, potrivit legii, cu excepția celor care privesc siguranța
națională.
Curtea Constituțională constată că o parte dintre atribuțiile
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și ale
Colegiului Consiliului, și anume, primele 3 enumerate mai sus, are
caracter jurisdicțional, iar cealaltă parte este de natură
administrativă.
Caracterul jurisdicțional al atribuțiilor menționate rezultă
din puterea Consiliului și a Colegiului de a se pronunța, prin
acte cu forță juridică echivalentă cu aceea a hotărârilor
judecătorești, asupra unor fapte de încălcare a drepturilor
omului și a libertăților fundamentale, săvârșite de persoanele
verificate, fapte ce se înscriu în premisele răspunderii morale,
juridice și politice a acestora.
Împrejurarea că deciziile date de Colegiul Consiliului în
soluționarea contestațiilor formulate în conformitate cu art. 14
alin. (1) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/1999 pot fi atacate în
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completarea dosarului lor de urmărire întocmit de organele
securității.
Potrivit art. 5 alin. (1) din lege, „prin poliție politică se înțelege
toate acele activități ale securității statului sau ale altor structuri și
instituții cu caracter represiv, care au vizat instaurarea și
menținerea puterii totalitar comuniste, precum și suprimarea sau
îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”. În
același sens, alin. (3) al aceluiași articol definește colaborarea cu
poliția comunistă ca fiind transmiterea de informații prin care se
denunțau organelor represive activitățile de natură să aducă
atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
Din aceste prevederi ale legii rezultă că esența definiției poliției
politice comuniste rezidă în caracterul represiv al acesteia,
manifestat prin activități ale securității statului sau ale altor structuri
și instituții, vizând suprimarea sau îngrădirea drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului, în scopul instaurării și
menținerii puterii totalitare comuniste.
Tot astfel, rezultă că a participat la poliția politică comunistă, în
formele prevăzute de lege, persoana care, în scopul instaurării și
menținerii puterii totalitare comuniste, a săvârșit fapte ce au avut
drept consecință ori puteau să aibă drept consecință suprimarea
sau îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale ale altor
persoane.
Curtea observă însă că Legea nr. 187/1999 nu urmărește
numai scopul de deconspirare, enunțat în preambul, ci
promovează și răspunderea morală, juridică și politică a
persoanelor care au participat la activitatea de poliție politică
comunistă, urmărind îndepărtarea lor din funcțiile enumerate în
art. 2 și împiedicarea lor de a candida pentru alegerea sau
numirea în aceste funcții. Această concluzie se desprinde din
prevederile art. 31 alin. (4) și (9) din lege. Astfel, în art. 31 alin. (4)
se prevede că „verificările se sistează dacă persoana care
exercită una dintre demnitățile sau funcțiile enumerate la art. 2
demisionează în termen de 15 zile de la data comunicării acestor
verificări”, iar potrivit art. 31 alin. (9), „condamnarea definitivă
pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații (privind
participarea la activitatea de poliție comunistă) atrage pierderea
demnității sau funcției publice în care a fost ales sau numit, potrivit
legislației în vigoare.”
Cu finalitate similară, vizând împiedicarea accesului la funcții
de conducere în magistratură, art. 221 din lege abilitează Consiliul
să verifice participarea judecătorilor și procurorilor la activitatea
serviciilor de informații înainte de 1990. Potrivit alin. (4) al acestui
articol, „prin persoane care au făcut parte din serviciile de
informații înainte de anul 1990 sau au colaborat cu acestea se
înțelege: a) orice persoană care a avut calitatea de lucrător
operativ, inclusiv acoperit, în serviciile de informații înainte de anul
1990; b) orice persoană care a colaborat cu serviciile de informații
înainte de anul 1990 și care s-a aflat în una dintre următoarele
situații: (i) a furnizat, a transmis sau a înlesnit transmiterea de
informații către serviciile de informații; (ii) a fost rezident al
serviciilor de informații; (iii) a fost retribuită sau recompensată în
alt mod pentru activitatea desfășurată în această calitate; (iv) a
fost deținător de locuință conspirativă sau casă de întâlnire.”
Din conținutul textului rezultă că în acest caz nu se mai
cercetează dacă persoana verificată a desfășurat activitate de
poliție politică, după cum nu se verifică dacă serviciile de informații
vizate aveau ca obiectiv represiunea împotriva adversarilor
regimului comunist sau dacă serveau siguranței naționale. În felul
acesta, legea creează premizele unei forme de răspundere
morală și juridică colectivă, pentru simpla participare la
activitatea serviciilor de informații, fără vinovăție și fără
existența unei fapte de încălcare a drepturilor omului și a
libertăților fundamentale.
2. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității este
definit în art. 7 alin. (2) din Legea nr. 187/1999 ca „un organism
autonom cu personalitate juridică, supus controlului Parlamentului.”
Această definiție este insuficientă pentru a stabili natura
juridică a Consiliului. Instituția nu este nominalizată în Constituție,
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probele aflate în evidențele organelor de securitate, coroborate cu
probe cum ar fi: angajamentul scris și semnat de cel în cauză,
sinteze informative, înscrisuri olografe și dovezi, indiferent de
suportul pe care s-ar afla din arhivele securității.” (art. 40 din
Regulament);
— „(1) Împotriva comunicării eliberate potrivit art. 15 alin. (4)
din Legea nr. 187/1999 solicitantul sau persoana cu privire la
care s-a cerut verificarea se poate adresa Colegiului CNSAS
printr-o contestație, în termen de 15 zile de la data primirii
comunicării. Colegiul CNSAS reexaminează documentația care a
stat la baza comunicării și, în termen de 30 de zile de la data
depunerii contestației, adoptă o decizie care se comunică în
termen de 10 zile atât solicitantului, cât și persoanei cu privire la
care s-au efectuat verificări, indiferent de autorul contestației.
Decizia Colegiului CNSAS poate fi atacată în termen de 30 de zile
de la data comunicării la curtea de apel — secția civilă în a cărei
rază de competență își are domiciliul contestatorul.[...]
(3) În vederea adoptării deciziei Colegiul CNSAS audiază
persoana cu privire la care s-au cerut verificări și utilizează
documentația depusă de aceasta sau de solicitant. Documentația
inițială poate fi completată. Persoana cu privire la care se
efectuează verificări are dreptul să consulte documentele care au
stat la baza comunicării contestate. Lipsa persoanei legal citate
nu împiedică adoptarea unei decizii.” [art. 42 alin. (1) și (3) din
Regulament].
Analizând conținutul normativ al textelor de mai sus, Curtea
constată că activitatea desfășurată de Consiliul Național pentru
Studierea Arhivelor Securității și de Colegiul Consiliului, în vederea
stabilirii participării unei persoane la poliția politică comunistă, este
o activitate colegială, că în cadrul acestei activități se
administrează și se evaluează probe și că verdictul de participare
la poliția politică se dă prin votul membrilor Colegiului, în urma
dezbaterii cazului cercetat. Aceste reguli sunt specifice
procedurilor jurisdicționale.
3. În sistemul Constituției României din anul 1991, revizuită în
anul 2003, nu există decât două categorii de jurisdicții și anume,
jurisdicțiile speciale administrative și instanțele judecătorești.
În conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (4) din Constituție
jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative, iar potrivit
art. 126 alin. (6) din Legea fundamentală, controlul judecătoresc
al actelor administrative, deci inclusiv al actelor de jurisdicție
specială administrativă, este de competența instanțelor de
contencios administrativ.
În ce privește jurisdicția judiciară, aceasta este reglementată la
nivel constituțional în titlul III cap. VI secțiunea 1 din Constituția
României. Potrivit art. 126 alin. (1) din Legea fundamentală,
„justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin
celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege”.
Examinând natura juridică a activității de jurisdicție desfășurată
de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și de
Colegiul Consiliului prin prisma normelor constituționale amintite,
Curtea Constituțională constată că aceasta nu se încadrează în
niciuna dintre jurisdicțiile prevăzute și admise de Constituția
României.
Jurisdicția exercitată de Consiliul Național pentru Studierea
Arhivelor Securității și de Colegiul Consiliului nu este o jurisdicție
administrativă pentru că nu este facultativă, așa cum cere art. 21
alin. (4) din Constituția României, ci obligatorie. Organele care o
exercită nu sunt instanțe judecătorești și nu se supun normelor de
organizare și funcționare prevăzute în titlul IIII cap. VI din
Constituție, intitulat „Autoritatea judecătorească”.
În caracterizarea jurisdicției exercitate de Consiliul Național
pentru Studierea Arhivelor Securității și de Colegiul Consiliului
Curtea ia în considerare, de asemenea, următoarele particularități
ale regimului procedural în care funcționează aceasta:
— contrar prevederilor art. 24 alin. (2) din Constituție, în cursul
procedurii desfășurate persoanele verificate nu pot fi asistate de
un avocat, încălcându-li-se prin aceasta dreptul la apărare;
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justiție nu infirmă caracterul jurisdicțional al activității Consiliului și
a Colegiului Consiliului, dat fiind că verdictele date de aceste
organe au ca obiect constatarea încălcării ordinii de drept (a
drepturilor omului și a libertăților fundamentale), obiect specific
activității de jurisdicție. Potrivit art. 17 alin. (1) din lege, aceste
verdicte rămân definitive prin necontestarea lor sau prin
respingerea de către curtea de apel a contestațiilor împotriva
deciziilor pronunțate de Colegiul Consiliului. Or, caracterul definitiv
al deciziilor Colegiului Consiliului este, de asemenea, specific
actelor de jurisdicție.
Natura jurisdicțională a activității Consiliului și a
Colegiului Consiliului, de verificare a faptelor de poliție
politică săvârșite de persoanele prevăzute de lege, rezultă,
deopotrivă, din procedura urmată. Această procedură este
prevăzută de Legea nr. 187/1999 și de Regulamentul de
organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității ca Poliție Politică, elaborat de Colegiul
Consiliului și aprobat prin Hotărârea Parlamentului României
nr. 17 din 16 mai 2000.
În acest sens, sunt de reținut următoarele reguli de procedură:
— pentru soluționarea contestațiilor prevăzute de art. 14 alin. (2)
și art. 16 alin. (1) din lege, ca și pentru exercitarea celorlalte
atribuții, „Colegiul Consiliului lucrează în prezența a cel puțin două
treimi din numărul membrilor și adoptă decizii cu majoritatea
voturilor membrilor prezenți. Dezbaterile Colegiului Consiliului nu
sunt publice.. [art. 8 alin. (7) din lege];
— „Calitatea de agent sau de colaborator al poliției politice
comuniste se stabilește de Colegiul Consiliului prin probele aflate
în evidențele organelor de securitate, coroborate cu probe cum ar
fi: angajamentul scris și semnat de cel în cauză, note și rapoarte
scrise — originale sau în copie, olografe ori dactilografiate, sinteze
informative, alte înscrisuri olografe și dovezi, indiferent de suportul
pe care s-ar afla.” [art. 15 alin. (5) din lege];
— „În vederea adoptării deciziei Colegiul Consiliului audiază
persoana cu privire la care s-au cerut verificări și utilizează
documentația depusă de aceasta sau de solicitant. Documentația
inițială poate fi completată. Persoana față de care se efectuează
verificări are dreptul să consulte documentele care au stat la baza
comunicării contestate. Lipsa persoanei legal citate nu împiedică
adoptarea unei decizii.” [art. 16 alin. (3) din lege];
— „Colegiul Consiliului se pronunță din oficiu oricând apar noi
probe cu privire la activitatea de poliție politică a unei persoane
asupra căreia s-a pronunțat anterior.” [art. 15 alin. (8) din lege];
— „(1) La cererea persoanelor fizice sau juridice îndreptățite,
în exercitarea dreptului de acces la informațiile de interes public,
în legătură cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor
securității, ca poliție politică, a persoanelor prevăzute la art. 2 din
Legea nr. 187/1999, CNSAS verifică probele deținute, indiferent
de forma lor, și înștiințează de îndată persoana în legătură cu care
s-au cerut informațiile, în vederea exercitării drepturilor prevăzute
la art. 3 din Legea nr. 187/1999.
(2) Pe baza datelor personale CNSAS solicită informații despre
activitatea persoanei în cauză de la toate instituțiile deținătoare
de fonduri de arhivă privind activitatea securității, ca poliție
politică.” [art. 38 alin. (1) și (2) din Regulament];
— „(1) În termen de 30 de zile de la data primirii cererilor
CNSAS citează, în vederea audierii, persoana care a solicitat,
precum și persoana cu privire la care s-au solicitat verificări.
(2) Pentru începerea activității de verificare persoana în
legătură cu care s-au solicitat relații va pune la dispoziție CNSAS
un curriculum vitae amănunțit, precum și o copie autentificată de
pe carnetul de muncă.
(3) Persoanele vor fi audiate de reprezentanții abilitați ai
CNSAS, care vor prelua toate actele și informațiile prezentate în
legătură cu obiectul cererii depuse.
(4) Declanșarea și finalizarea verificărilor solicitate se pot face
și în lipsa persoanelor legal citate.” (art. 39 din Regulament);
— „Calitatea de agent sau de colaborator al organelor de
securitate, ca poliție politică, se stabilește de Colegiul CNSAS prin
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poate relua verificările oricând apar noi probe, iar aprecierea
caracterului de probe noi și a valorii acestora aparține Colegiului
Consiliului, în dubla sa calitate de organ de anchetă și de organ de
decizie, de judecător.
4. Pentru considerentele expuse mai sus Curtea urmează să
constate că sunt neconstituționale toate dispozițiile din Legea
nr. 187/1999 din care se deduce caracterul de instanță
extraordinară al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor
Securității și al Colegiului Consiliului, și anume: art. 7 alin. (2), (7),
(72) și (9), art.13 lit. c), art. 14 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (5)—(8)
și art. 16 alin. (1) și (3).
5. Curtea constată că este întemeiată și critica privind art. 31
alin. (9) din Legea nr. 187/1999, prin care se prevede încetarea
mandatului membrilor Parlamentului României în cazul
condamnării lor pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.
Textul contravine prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituție, care
prevede limitativ cazurile de încetare a calității de deputat sau de
senator, și anume, „la data întrunirii legale a Camerelor nou-alese
sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de
incompatibilitate ori de deces”. Or, art. 292 din Codul penal care
incriminează fapta de fals în declarații nu dispune și aplicarea
pedepsei complementare a pierderii dreptului de a alege și de a fi
ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice, prevăzută
de art. 64 lit. a) din același cod.
6. Curtea constată, de asemenea, că este neconstituțional
art. 221 din Legea nr. 187/1999, prin care se prevede verificarea
apartenenței unor persoane la serviciile de informații înainte de
anul 1990, indiferent dacă au făcut sau nu au făcut poliție politică,
deoarece instituie premisele unei răspunderi morale și juridice
colective, fără existența unei fapte infamante și fără vinovăție,
încălcând astfel prevederile art. 1 alin. (3) din Constituție și
principiul prezumției de onestitate, dedus din concepția
legiuitorului constituant, care stă la baza art. 23 alin. (11) din
Legea fundamentală.
7. Având în vedere că, prin conținutul lor, dispozițiile legale
contrare Constituției, analizate mai sus, sunt inseparabile de
întregul sistem normativ al Legii nr. 187/1999, Curtea
Constituțională urmează să constate neconstituționalitatea legii în
ansamblul ei, precum și a prevederilor art. II și V din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 16/2006.
Scopul enunțat în preambulul legii nu poate fi realizat decât
printr-o reglementare care să se conformeze normelor prevăzute
în Constituția României și principiilor statului de drept.
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— verificările privind participarea la poliția politică comunistă
sunt efectuate de același organ care decide dacă persoanele
verificate au fost sau nu au fost agenți ai poliției politice comuniste,
au colaborat sau nu au colaborat cu aceasta. Această confuzie
între funcția de anchetă și funcția de judecată contravine art. 21
alin. (3), art. 124 alin. (2) din Constituție și principiilor statului de
drept, în conformitate cu care justiția trebuie să fie imparțială, iar
procesul trebuie să fie echitabil;
— probele pe care se întemeiază deciziile Colegiului
Consiliului provin din arhivele securității și organelor de informații,
al căror depozitar este Consiliul, fapt care, de asemenea, este de
natură să pună la îndoială imparțialitatea organului de decizie;
— dispoziția cuprinsă în art. 15 alin. (8) din lege, în
conformitate cu care Colegiul Consiliului se pronunță din oficiu
oricând apar noi probe cu privire la activitatea politică a unei
persoane asupra căreia s-a pronunțat anterior, nesocotește în
mod evident puterea de lucru judecat a hotărârilor pronunțate de
curțile de apel în soluționarea contestațiilor formulate, conform
art. 16 alin. (1) din lege, împotriva deciziilor Colegiului Consiliului;
— dezbaterile nu sunt publice și nici contradictorii.
Curtea Constituțională constată că, prin toate aceste
abateri de la statutul constituțional al justiției și, mai cu
seamă, prin confuzia între funcția de anchetă, cea de judecată
și cea de soluționare a căilor de atac împotriva propriilor
decizii, prin lipsa de contradictorialitate și publicitate a
dezbaterilor, prin limitarea dreptului la apărare al persoanelor
verificate, prin liberul arbitru în administrarea și aprecierea
probelor, precum și prin posibilitatea de a da, în aceleași
cauze, verdicte noi, contrare celor validate prin deciziile
definitive ale instanțelor judecătorești, jurisdicția exercitată
de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și
de Colegiul Consiliului se definește ca o jurisdicție
extraordinară, iar natura juridică a organelor care o exercită
este cea a instanțelor extraordinare, interzise de art. 126
alin. (5) din Constituția României.
Reglementarea deconspirării poliției comuniste și a accesului
la informații privind activitatea acesteia prin intermediul unei
jurisdicții extraordinare este de natură să aducă prejudicii
demnității și integrității persoanelor nevinovate, supuse verificării
pentru simpla împrejurare că se încadrează în categoriile
prevăzute de art. 2 din Legea nr. 187/1999, încălcându-se astfel
prevederile art. 1 alin. (3) și art. 22 alin. (1) din Constituție.
Prejudiciile produse în aceste cazuri sunt cu atât mai evidente și
mai grave cu cât, așa cum s-a arătat mai sus, Colegiul Consiliului
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Pentru aceste considerente, 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), al art.29 și al art. 31 alin. (2) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Dan Voiculescu în Dosarul nr. 8.520/2/2006 al Curții de Apel București —
Secția a IV-a civilă și constată că Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste,
modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/1999
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică, precum și dispozițiile art. II și ale art. V din această
ordonanță sunt neconstituționale.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului și se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Pronunțată în ședința publică din data de 31 ianuarie 2008.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național
pentru Studierea Arhivelor Securității
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Având în vedere prevederile Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2008, prin care Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul
dosar și deconspirarea poliției politice comuniste, cu modificările și completările ulterioare, a fost declarată neconstituțională, fapt care
determină suspendarea prevederilor care dispuneau asupra modului de organizare și desfășurare a activității Consiliului Național pentru
Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), astfel cum a fost prevăzută prin Legea nr. 187/1999, cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de faptul că CNSAS are în derulare o serie de contracte, raporturi de muncă sau, după caz, de serviciu, ale
personalului instituției,
ținând cont de necesitatea asigurării continuității unor activități ale CNSAS în vederea îndeplinirii obligațiilor instituției, ca persoană
juridică, asumate pe perioada funcționării acesteia,
având în vedere faptul că în lipsa unei reglementări a prezentei situații, pe calea ordonanței de urgență, CNSAS se află în
imposibilitatea de a asigura continuitatea îndeplinirii obligațiilor de natură administrativ-patrimonială,
luând în considerare faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar reglementarea lor nu poate fi amânată,
a fost promovată prezenta ordonanță de urgență în vederea producerii efectelor juridice menționate până la data adoptării unei
noi reglementări privind organizarea, funcționarea și statutul instituției.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
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Informații și Protecție Internă, din cadrul Ministerului Internelor și
Reformei Administrative;
g) inspector general al poliției, inspector general adjunct, director
general, director, șef de serviciu și șef de birou la nivel central și
județean, precum și ceilalți ofițeri și subofițeri angajați ai Ministerului
Internelor și Reformei Administrative;
h) persoanele cu funcții de conducere, la nivel național și
județean, în Garda financiară și în organele vamale;
i) judecătorii și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație
și Justiție și de la Curtea Constituțională, procurorii de la Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și din cadrul
Direcției Naționale Anticorupție, judecătorii, procurorii și
prim-grefierii de la instanțele și parchetele civile și militare, avocații
și notarii publici;
j) personalul diplomatic și consular;
k) președintele, vicepreședinții, consilierii de conturi și
prim-grefierul Curții de Conturi;
l) președinte și președinte de secție la Consiliul Legislativ,
membrii Consiliului Legislativ, persoane cu funcții de conducere din
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și din Agenția
Națională a Funcționarilor Publici, președinții și membrii Consiliului
Concurenței, ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, ai
Institutului Național de Statistică și ai Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară;
m) Avocatul Poporului și adjuncții acestuia;
n) membru în Consiliul Național al Audiovizualului;
o) membru în consiliile de administrație ale societăților publice
de radio și de televiziune, acționar, administrator, director, redactor-șef,
redactor în serviciile publice ori private de televiziune, radio sau
presa scrisă, analiști politici și asimilații acestora, după caz;
p) guvernatorul Băncii Naționale a României, președinte,
vicepreședinte de bancă și membrii consiliului de administrație din
sectorul bancar;
q) membru, membru corespondent, membru de onoare sau
secretar al Academiei Române;
r) rectorul, prorectorii, secretarul științific al senatului universitar,
decanii, prodecanii, secretarii științifici de facultate și șefii de catedră
din instituțiile de învățământ superior de stat și private;
s) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al
inspectoratului școlar județean, director de liceu ori de grup școlar,
precum și director în instituțiile de cultură, la nivel național, județean,
municipal și local;
ș) președinte, vicepreședinte, secretar general și ceilalți membri
ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel
național, județean și local, sau ai unei organizații neguvernamentale
și asimilații acestor funcții;
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Art. 1. — Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
continuă să funcționeze în structura organizatorică, cu patrimoniul
și bugetul existente, potrivit legii anterioare datei publicării Deciziei
Curții Constituționale nr. 51/2008, în vederea asigurării continuității
unor activități ale acestuia, până la data adoptării unei noi
reglementări privind organizarea, funcționarea și statutul instituției.
Art. 2. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență, CNSAS are următoarele atribuții:
A. asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar
întocmit de organele securității, constând în studierea nemijlocită a
dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului și de pe alte
înscrisuri care privesc propria persoană, inclusiv documente privind
identitatea persoanelor care, utilizând nume conspirative, au
contribuit cu informații la completarea dosarului. De acest drept
beneficiază orice cetățean român sau cetățean străin care după
1945 a avut cetățenie română, precum și orice cetățean al unei țări
membre a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii
Europene. Dreptul de acces se exercită personal de titularul
dosarului sau de soțul supraviețuitor și rudele până la gradul al
patrulea inclusiv ale persoanei decedate, în afară de cazul în care
aceasta a dispus altfel;
B. verifică, prin Direcția de investigații, următoarele categorii de
persoane, sub aspectul stabilirii calității de lucrător operativ al
organelor de securitate și sub aspectul stabilirii calității de
colaborator al Securității, prin transmiterea de informații, indiferent
sub ce formă, precum note și rapoarte scrise, relatări verbale
consemnate de lucrătorii operativi, prin care se denunțau activitățile
sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist, de natură să
aducă atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului:
a) Președintele României;
b) deputat sau senator;
c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat,
secretar general, secretar general adjunct din Guvern și din
ministere, director în minister și asimilați ai acestor funcții;
d) secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai Cemerelor
Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere,
consilierii prezidențiali și de stat;
e) prefect, subprefect, director în prefectură, secretar general al
consiliului județean și al Consiliului General al Municipiului
București, primar, viceprimar, consilier județean, consilier în
Consiliul General al Municipiului București, consilier local, șefii
serviciilor publice deconcentrate în județe;
f) directorul și adjuncții săi, conducătorii structurilor județene de
la Serviciul Român de Informații, directorul și adjuncții săi de la
Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază,
Serviciul de Telecomunicații Speciale și Direcția Generală de
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și
de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România;
I. pune la dispoziție copii certificate de pe documentele
identificate în dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2000 privind decorația
„Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste”, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decorației
„Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste”.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pct. B lit. a)—f) sunt
verificate din oficiu, iar persoanele prevăzute la alin. (1) pct. B
lit. g)—z) sunt verificate la cerere, în baza dreptului de acces la
informație care poate fi exercitat de către orice cetățean român, cu
domiciliul în țară sau în străinătate, precum și de către presa scrisă
și audiovizuală, partidele politice, organizațiile neguvernamentale
legal constituite, autoritățile și instituțiile publice.
(3) În termen de 60 de zile de la data comunicării, de către
Direcția de investigații, a rezultatelor verificării, persoanele care au
făcut obiectul verificărilor pot contesta rezultatul acestora la Colegiul
CNSAS pe cale administrativă, care are obligația de a soluționa
contestația în termen de 30 de zile, sau direct la instanțele de
contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Rezultatul verificărilor, în cazul necontestării lor în
termenul prevăzut la alin. (3) sau în cazul în care contestațiile
au fost respinse, este publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a.
(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, Colegiul CNSAS coordonează activitatea CNSAS în
următoarele domenii:
A. gestionarea arhivei și a bazelor de date create de CNSAS;
B. acreditarea cercetătorilor, cărora le pune la dispoziție
documente și informații complete cu privire la structura, metodele și
activitățile organelor de securitate, în scopul stabilirii adevărului
istoric asupra dictaturii comuniste;
C. comunicarea informațiilor de interes public legate de
activitatea CNSAS;
D. activități de cercetare științifică, concretizate în publicarea de
studii și documente, organizarea de conferințe și expoziții cu
caracter informativ-educativ;
E. primirea în gestiune de la actualii deținători a documentelor
utilizate în activitatea CNSAS, cu excepția celor care privesc
siguranța națională. Stabilirea în concret a dosarelor și a celorlalte
materiale arhivistice care privesc siguranța națională se va face de
comun acord de către comisii mixte paritare, alcătuite de membri ai
Colegiului CNSAS, împreună cu conducerea instituțiilor deținătoare.
În caz de divergență, hotărârea va fi adoptată de Consiliul Suprem
de Apărare a Țării.
Art. 3. — (1) Președintele Colegiului CNSAS, în exercițiu la data
publicării Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2008, are calitate de
ordonator principal de credite.
(2) Personalul CNSAS existent la data publicării Deciziei Curții
Constituționale nr. 51/2008 își păstrează toate drepturile și obligațiile
rezultate din raporturile de muncă sau de serviciu, după caz.
Art. 4. — Prezenta ordonanță de urgență produce efecte până
la data adoptării unei noi reglementări privind organizarea,
funcționarea și statutul instituției.
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t) personalul militar și civil cu funcții de conducere din Ministerul
Apărării și din statele majore ale categoriilor de forțe ale armatei,
conform nomenclatoarelor de funcții, precum și comandanții de
unități sau echivalente;
ț) ierarhii și șefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la
nivel de preot inclusiv, precum și asimilații lor de la parohiile din țară
și din străinătate;
u) președinte, vicepreședinte și secretar general de organizații
patronale și sindicale reprezentative la nivel național și asimilații
acestor funcții, precum și ceilalți membri ai conducerilor executive
respective;
v) director al direcției de poștă și telecomunicații, șefi de serviciu
de poștă și de telecomunicații, șefi de centrală telefonică;
x) persoanele cu funcție de conducere din direcțiile sanitare
județene, din direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului
București, din Colegiul Medicilor din România, din casele de
asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum și medicii
psihiatri, anatomopatologii și medicii legiști;
y) persoanele cu funcții de conducere, inclusiv membru al
consiliului de administrație în regii autonome, companii naționale și
societăți comerciale având ca obiect activități de interes public sau
strategic, precum și membrii conducerii fundațiilor, asociațiilor și
filialelor care activează pe teritoriul României, inclusiv fondatorii
acestora;
z) persoanele care dețin titlul de revoluționar sau de luptător cu
merite deosebite în Revoluția din decembrie 1989;
C. asigură exercitarea dreptului de acces la informațiile de
interes public cetățenilor români cu domiciliul în țară și în
străinătate, precum și presei scrise și audiovizuale, partidelor
politice, organizațiilor neguvernamentale legal constituite,
autorităților și instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 544/2001;
D. dă publicității informațiile și documentele care atestă
implicarea organelor de securitate și a altor structuri politice și
represive ale regimului totalitar comunist în săvârșirea unor fapte
grave împotriva vieții, integrității fizice sau psihice și libertății
persoanelor, precum și a unor acte de trădare a intereselor
naționale;
E. elaborează studii științifice și documentare, organizează
conferințe și expoziții cu caracter informativ-educativ;
F. dă publicității documente cu privire la cazurile neelucidate de
decese sau de dispariții care s-au produs în legătură cu activitatea
organelor de securitate și sesizează organele de cercetare penală,
dacă este cazul;
G. pune la dispoziția cercetătorilor acreditați de Colegiul CNSAS
documente și informații complete cu privire la structura, metodele și
activitățile organelor de securitate, în condițiile legii;
H. pune la dispoziția Comisiei pentru constatarea calității de
luptător în rezistența anticomunistă din cadrul Ministerului Justiției
copii certificate de pe documentele identificate în dosarele existente
în arhiva CNSAS, care fac obiectul Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în
rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni
săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost
dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum
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PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
p. Ministrul justiției,
Zsuzsánna Péter,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 6 februarie 2008.
Nr. 1.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect
al județului Olt
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 97 lit. b) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
raportul de serviciu al domnului Nicolae Ștefan, subprefect al județului Olt, prin
acordul părților.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
p. Ministrul internelor
și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
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București, 6 februarie 2008.
Nr. 117.
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HOTĂRÂRE
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice
de prefect al județului Olt de către domnul Nicolae Ștefan
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Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, ale art. 43 din Ordonanța Guvernului
nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor
drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul
unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile
salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 89 și 92 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Domnul Nicolae Ștefan exercită, cu caracter temporar, funcția
publică de prefect al județului Olt până la organizarea concursului în vederea
ocupării definitive a postului.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor
și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
București, 6 februarie 2008.
Nr. 118.
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

HOTĂRÂRE
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice
de subprefect al județului Olt de către domnul Grigore Marin
Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, ale art. 43 din Ordonanța Guvernului
nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor
drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul
unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile
salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 89 și 92 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Articol unic. — Domnul Grigore Marin exercită, cu caracter temporar, funcția
publică de subprefect al județului Olt până la organizarea concursului în vederea
ocupării definitive a postului.
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Contrasemnează:
p. Ministrul internelor
și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
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București, 6 februarie 2008.
Nr. 119.
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DECIZIE
privind trecerea domnului Popescu Octavian
din funcția publică de prefect al județului Olt
în funcția publică de inspector guvernamental
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Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Popescu
Octavian trece din funcția publică de prefect al județului Olt în funcția publică de
inspector guvernamental.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
București, 6 februarie 2008.
Nr. 30.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ORDIN
pentru alocarea sumelor în vederea compensării creșterilor neprevizionate ale prețurilor
combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat
conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), (2) și (3) și ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea
prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 483/2006, și ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Internelor și Reformei Administrative,
ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:
Art. 3. — Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza
ordinelor și deciziilor privind tarifele și prețurile locale de referință
emise de autoritățile de reglementare competente, respectiv
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice.
Art. 4. — Alocarea sumelor se va face cu respectarea
legislației în vigoare privind ajutorul de stat.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — Se aprobă alocarea unor sume pentru
compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la
combustibili corespunzător trimestrului I al anului 2008, conform
anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor
locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor
și Reformei Administrative, pentru furnizorii de energie termică
destinată populației.
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Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
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București, 4 februarie 2008.
Nr. 397.
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ANEXĂ

SUME

Județul

1.

Alba

2.

Arad

3.

Argeș

4.

Bacău

5.

Botoșani

6.

Bihor

7.

Brașov

D
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calculate pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibilii utilizați pentru producerea
energiei termice furnizate populației prin sisteme centralizate, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006
și Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, în valoare de 150.000.000 lei

Localitatea

1—Alba Iulia
2—Arad
3—Chișineu-Criș
4—Ineu
5—Pitești
6—Bascov
7—Mărăcineni
8—Ștefănești
9—Topoloveni
10—Bacău
11—Onești
12—Botoșani
13—Oradea
14—Sânmartin
15—Brașov
16—Făgăraș

Gcal. trimestrul I
2008, conform
realizatului din
trimestrul I 2007

2.972
126.104
570
684
170.351
2.054
894
590
2.071
87.150
26.545
51.122
193.665
2.769
130.780
12.690

Cantitatea anuală
de energie termică
estimată a fi
furnizată populației
(Gcal.) conform
A.N.R.S.C.

6.000
264.252
1.200
1.500
330.530
4.088
2.350
1.000
3.500
201.845
63.000
107.545
478.530
5.940
264.946
28.866

Compensare combustibil 2008
conform A.N.R.S.C. și realizat
trimestrul I 2007
Unitar
lei/Gcal

68,74
51,23
24,53
55,13
61,16
61,17
61,17
43,34
61,75
62,75
59,46
67,53
47,82
43,83
52,60
62,96

— lei —

204.295
6.460.308
13.982
37.709
10.418.667
125.643
54.686
25.571
127.884
5.468.663
1.578.366
3.452.269
9.261.060
121.365
6.879.028
798.962

Repartizare
sume
trimestrul I
2008
— lei —

93.000
2.900.000
7.000
17.000
4.800.000
57.000
25.000
12.000
58.000
2.500.000
720.000
1.700.000
4.200.000
55.000
3.200.000
400.000

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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15.

Dolj

16.

Galați

17.

Giurgiu

18.

Gorj

19.

Harghita

20.

Hunedoara

21.

Ialomița

22.

Iași

23.

Maramureș

24.

Mehedinți

25.

Mureș

26.

Neamț

27.

Olt
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Dâmbovița

3.500.000
2.200.000
90.000
500.000
4.000
70.000
30.000
300.000
5.300.000
7.400.000
320.000
70.000
1.700.000
700.000
1.100.000
4.000.000
500.000
5.400.000
900.000
14.000
300.000
70.000
410.000
850.000
600.000
500.000
700.000
30.000
13.000
177.000
172.000
180.000
15.000
100.000
4.300.000
540.000
70.000

fiz
i

14.

7.555.547
4.733.464
198.512
950.216
9.351
156.212
66.773
606.878
12.690.645
16.296.768
700.700
157.011
3.119.962
1.490.522
2.426.778
8.280.361
627.863
12.871.602
1.894.457
14.617
543.856
144.880
899.098
1.790.403
1.125.441
1.033.895
818.267
62.827
28.136
387.472
377.002
392.093
33.976
223.548
9.476.806
1.177.140
144.240

or

Constanța

79,32
76,70
60,80
65,60
108,73
62,41
94,58
45,74
79,32
62,79
62,68
119,40
122,51
59,27
70,70
38,45
95,74
54,00
38,77
8,04
19,00
61,52
63,97
65,41
76,78
29,69
91,58
43,21
26,95
25,93
27,86
29,10
91,58
96,90
48,10
66,46
63,43

el

13.

— lei —

Repartizare
sume
trimestrul I
2008
— lei —

Unitar
lei/Gcal

an

Cluj

Compensare combustibil 2008
conform A.N.R.S.C. și realizat
trimestrul I 2007

rs
o

12.

pe

Călărași

a

11.

ite

Caraș-Severin

tu

10.

180.579
149.537
6.800
32.000
173
4.300
1.437
31.525
333.000
678.936
21.900
4.000
46.215
55.000
78.975
424.000
14.060
619.149
88.273
6.000
54.693
6.000
27.159
75.000
38.000
91.000
16.187
3.000
1.661
31.000
29.241
33.475
717
4.500
403.531
47.000
5.500

ra

Buzău

95.254
61.714
3.265
14.485
86
2.503
706
13.268
159.993
259.544
11.179
1.315
25.467
25.148
34.325
215.354
6.558
238.363
48.864
1.818
28.624
2.355
14.055
27.372
14.658
34.823
8.935
1.454
1.044
14.943
13.532
13.474
371
2.307
197.023
17.712
2.274

ii
g

9.

17—Brăila
18—Buzău
19—Râmnicu Sărat
20—Reșița
21—Băile Herculane
22—Călărași
23—Lehliu-Gară
24—Oltenița
25—Cluj-Napoca
26—Constanța
27—Medgidia
28—Eforie
29—Mangalia
30—Năvodari
31—Târgoviște
32—Craiova
33—Calafat
34—Galați
35—Giurgiu
36—Bolintin-Vale
37—Motru
38—Cristuru Secuiesc
39—Gheorgheni
40—Miercurea-Ciuc
41—Odorheiu Secuiesc
42—Deva
43—Brad
44—Petrila
45—Aninoasa
46—Vulcan
47—Petroșani
48—Lupeni
49—Criscior
50—Fetești
51—Iași
52—Pașcani
53—Baia Mare
54—Drobeta-Turnu
Severin
55—Târgu Mureș
56—Reghin
57—Sighișoara
58—Piatra-Neamț
59—Târgu-Neamț
60—Roman
61—Balș
62—Drăgănești
63—Caracal
64—Corabia

ăr

Brăila

in

8.

Localitatea

rm

Județul

Cantitatea
anuală de
energie termică
estimată a fi
furnizată
populației
(Gcal.) conform
A.N.R.S.C.

fo

Nr.
crt.

Gcal.
trimestrul I
2008, conform
realizatului din
trimestrul I
2007

101.173

250.000

10,00

1.011.730

500.000

87.718
893
923
38.918
224
325
1.300
84
24.090
299

175.451
2.100
1.350
96.289
600
1.000
2.100
200
37.000
3.000

65,31
57,80
51,60
80,69
62,60
75,84
37,08
64,57
50,90
131,09

5.728.863
51.615
47.627
3.140.293
14.022
24.648
48.204
5.424
1.226.181
39.196

2.400.000
23.000
21.000
1.400.000
6.000
11.000
22.000
2.000
700.000
18.000
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90,18

15.331

7.000

67—Mizil

4.315

8.500

51,93

224.078

100.000

68—Zalău

3.112

6.800

74,51

231.875

100.000

193

480

2,75

531

200

3.111

14.332

25,40

79.019

36.000

71—Suceava

85.506

210.000

44,61

3.814.423

2.000.000

72—Rădăuți

20.156

53.000

1.370.810

630.000

73—Siret

2.726

7.924

65,91

179.671

80.000

74—Turnu Măgurele

2.704

38.000

60,91

164.701

75.000

42.938

91.000

49,75

2.136.166

980.000

16.000

68,13

652.890

300.000

676.736

54,98

16.536.445

7.800.000

192

345

68,15

13.085

6.000

3.621

12.000

72,63

262.993

120.000

59.609

109.150

70,60

4.208.395

1.900.000

805

1.750

68,40

55.062

25.000

102.821

260.000

25,78

2.650.725

1.500.000

83—Horezu

593

1.200

126,76

75.169

34.000

84—Băile Olănești

546

1.500

124,89

68.190

35.000

85—Bârlad

776

2.500

64,45

50.013

23.000

4.569

7.400

59,19

270.439

123.000

11.758

21.020

108,09

1.270.922

600.000

88—Negrești

131

300

89,45

11.718

5.000

89—Focșani

72.391

156.800

67,76

4.905.214

2.300.000

69

150

131,46

9.071

4.000

1.884.587

4.106.317

68,22

128.566.525

57.344.800

328.548.704

150.000.000

69—Copșa Mică
70—Sibiu

31.

32.

Suceava

Teleorman

75—Alexandria
76—Roșiorii de Vede

9.583

ăr

Timiș

78—Lovrin

rm

33.

300.772

ii
g

77—Timișoara

68,01

us

iv

in

fo

79—Sânnicolau
Mare

ce

550

or

Sibiu

170

66—Câmpina

el

30.

4.900.000

an

Sălaj

10.851.664

rs
o

29.

60,49

pe

Prahova

— lei —

401.491

a

28.

Unitar
lei/Gcal

Repartizare
sume
trimestrul I
2008
— lei —

179.396

ite

65—Ploiești

Compensare combustibil 2008
conform A.N.R.S.C. și realizat
trimestrul I 2007

fiz
i

Localitatea

tu

Județul

Gcal. trimestrul I
2008, conform
realizatului din
trimestrul I 2007

ra

Nr.
crt.

Cantitatea
anuală de
energie termică
estimată a fi
furnizată
populației
(Gcal.) conform
A.N.R.S.C.

80—Tulcea

cl

Tulcea

at

81—Măcin

ex

34.

Vâlcea

D

35.

es

tin

82—Râmnicu Vâlcea

86—Huși
36.

Vaslui
87—Vaslui

37.

Vrancea
90—Panciu

38.

București
TOTAL:

91—București

5.478.273

12.182.950
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A C T E A L E F O N D U L U I D E G A R A N TA R E A D E P O Z I T E L O R
ÎN SISTEMUL BANCAR
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

C O M U N I C AT
privind lista instituțiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul
bancar ai căror deponenți beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea
Fondul de garantare a depozitelor în sistem bancar aduce la cunoștință lista instituțiilor de credit participante la acesta ai
căror deponenți beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea, în condițiile și limitele prevăzute de
Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Nr.
crt.

el

or

fiz
i

ce

BANK LEUMI ROMANIA — S.A.
VOLKSBANK ROMANIA — S.A.
ProCredit Bank — S.A.
Raiffeisen Banca pentru Locuințe — S.A.
PORSCHE BANK ROMANIA — S.A.
Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. — S.A.
HVB BANCA PENTRU LOCUINȚE — S.A.
Banca Millennium — S.A.

pe

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ite

a

II. Cooperative de credit — Case centrale
1. Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

tu

NOTĂ:

rm

ăr

ii
g

ra

Începând cu 1 ianuarie 2007, depozitele persoanelor fizice și
persoanelor juridice la sucursalele din România ale instituțiilor
de credit străine cu sediul în celelalte state membre ale Uniunii
Europene vor fi garantate de schema de garantare din țara în
care își are sediul instituția de credit mamă a sucursalei
respective.
De la data intrării în vigoare a prezentului comunicat își
încetează valabilitatea Comunicatul nr. 3/2007 privind lista
instituțiilor de credit participante la Fondul de garantare a
depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenți beneficiază de
garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din
8 octombrie 2007.

cl

ex

at

tin

es

D

18.
19.
20.
21.
22.
23.

us

iv

in

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

I. Bănci — persoane juridice române
Banca Comercială Română — S.A.
RAIFFEISEN BANK — S.A.
BRD — Groupe Société Générale — S.A.
ATE BANK ROMANIA — S.A.
UniCredit Țiriac Bank — S.A.
Bancpost — S.A.
Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.
Banca Românească — S.A., membră a Grupului
Național Bank of Greece
Credit Europe Bank (România) — S.A.
Banca Transilvania — S.A.
MKB ROMEXTERRA Bank — S.A.
ALPHA BANK ROMANIA — S.A.
PIRAEUS BANK ROMANIA — S.A.
ABN AMRO Bank (România) — S.A.
OTP BANK ROMANIA — S.A.
Citibank Romania — S.A.
BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA —
S.A. (fosta BANCA COMERCIALĂ SANPAOLO IMI
BANK ROMANIA — S.A.)
Emporiki Bank — România — S.A.
LIBRA BANK — S.A.
Banca C.R. Firenze România — S.A.
ROMANIAN INTERNATIONAL BANK — S.A.
EGNATIA BANK (ROMÂNIA) — S.A.
Banca Comercială CARPATICA — S.A.

fo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumirea instituției de credit

an

Denumirea instituției de credit

rs
o

Nr.
crt.

Președintele Consiliului de administrație
al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
Niculae Vulpescu
București, 1 februarie 2008.
Nr. 1.
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