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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 228/25.III.2008

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
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 113/2007 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea
protecției victimelor infracțiunilor
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

fiz
i
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Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113 din
17 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind
unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 26 octombrie 2007.
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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.
PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU
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București, 19 martie 2008.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri
pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor

D

2

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. 113/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004
privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor și se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 18 martie 2008.
Nr. 379.
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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
pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea
Fondului național de solidaritate
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă litera b)
a articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind
înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru abrogarea lit. b) a art. 3
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind
înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate
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 abrogarea lit. b) a art. 3 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea
Fondului național de solidaritate și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 18 martie 2008.
Nr. 384.
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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. 120/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea
fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole
comune alocate de la Comunitatea Europeană,
precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare
alocate de la bugetul de stat
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120 din
24 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate
finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum
și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 2 noiembrie 2007.
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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.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile
destinate finanțării politicii agricole comune alocate
de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor
de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat

D
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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. 120/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile
destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană,
precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 18 martie 2008.
Nr. 388.
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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. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi
din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110 din
10 octombrie 2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului
de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 12 octombrie 2007.
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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.
PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU
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PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
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București, 19 martie 2008.
Nr. 55.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea
redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru
al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
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. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 18 martie 2008.
Nr. 389.
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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. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi
din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și al Agenției
pentru Strategii Guvernamentale
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ce

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124 din
5 noiembrie 2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului
de lucru al Guvernului și al Agenției pentru Strategii Guvernamentale în cadrul
Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 751 din 6 noiembrie 2007.
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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.
PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea
redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru
al Guvernului și al Agenției pentru Strategii Guvernamentale
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
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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. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului și al Agenției pentru Strategii Guvernamentale în
cadrul Ministerului Afacerilor Externe și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 18 martie 2008.
Nr. 390.
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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
pentru modificarea alin. 1 al art. 172
din Codul de procedură penală
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Articol unic. — Alineatul 1 al articolului 172 din Codul de procedură penală,
republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
„În cursul urmăririi penale, apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul
să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală și poate formula cereri și
depune memorii. Lipsa apărătorului nu împiedică efectuarea actului de urmărire
penală, dacă există dovada că apărătorul a fost încunoștințat de data și ora
efectuării actului. Încunoștințarea se face prin notificare telefonică, fax, internet
sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. 1 al art. 172
din Codul de procedură penală
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din
Codul de procedură penală și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 18 martie 2008.
Nr. 391.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 228/25.III.2008
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. 258 din Codul penal
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — La articolul 258 din Codul penal al României, republicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările
și completările ulterioare, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2,
cu următorul cuprins:
„În cazul prevăzut la alin. 1, pentru faptele prevăzute la art. 246, 247 și 250
alin. 1—4, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate, cu excepția acelora care au fost săvârșite de o persoană dintre cele
prevăzute la art. 147 alin. 1.”

el

or

fiz
i

ce

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 258
din Codul penal
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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 completarea art. 258 din Codul
penal și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 18 martie 2008.
Nr. 392.
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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
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare
a Ministerului Economiei și Finanțelor
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29 din
25 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului
Economiei și Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305
din 8 mai 2007.
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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.
PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU
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PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
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București, 19 martie 2008.
Nr. 59.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea
unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei
și Finanțelor
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 de urgență
a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a
Ministerului Economiei și Finanțelor și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 18 martie 2008.
Nr. 393.
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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. 22/2007 pentru modificarea și completarea art. 157
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22 din
28 martie 2007 pentru modificarea și completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din
3 aprilie 2007.

ce

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

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU
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PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
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București, 19 martie 2008.
Nr. 60.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea
și completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal

D
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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. 22/2007 pentru modificarea și completarea art. 157 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 18 martie 2008.
Nr. 394.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervă a unui general
din Ministerul Apărării
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Pe data de 31 martie 2008, domnul general de brigadă cu o
stea Zete Ioan Vasile trece în rezervă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.

or

PRIM-MINISTRU
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București, 20 martie 2008.
Nr. 403.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

din 28 februarie 2008

ex
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iv

DECIZIA Nr. 208

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Ion Tiucă
Marieta Safta
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referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4
din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă,
precum și a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,
excepție invocată de Societatea Comercială „Alcom” — S.A. din
Galați în Dosarul nr. 12.320/233/2007 al Judecătoriei Galați.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curții că partea Societatea
Comercială „LC Favorit” — S.R.L. din Galați a depus la dosar o
cerere de judecare a cauzei în lipsă.
Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 1.561 D/2007,
având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor
art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, excepție invocată
de Societatea Comercială „Drumuri Publicitare” — S.R.L. în
Dosarul nr. 2.502/338/2007 al Judecătoriei Zărnești.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Curtea, având în vedere obiectul
excepțiilor de
neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 1.556 D/2007 și
nr. 1.561 D/2007, pune în discuție, din oficiu, problema conexării
cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea.
Curtea, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, raportate la art. 164 din Codul de procedură
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civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 1.561 D/2007 la Dosarul
nr. 1.556D/2007, care a fost primul înregistrat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției ca neîntemeiată, referindu-se la
jurisprudența Curții Constituționale în materie.

În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate
președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului
și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere
asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.
Guvernul, invocând jurisprudența Curții Constituționale în
materie, apreciază că excepția de neconstituționalitate este
neîntemeiată.
Avocatul Poporului consideră că dispozițiile legale criticate
sunt constituționale, întrucât nu încalcă prevederile din
Constituție și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului
și a libertăților fundamentale invocate. Face referire și la
jurisprudența Curții Constituționale în materie.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de
neconstituționalitate.
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examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
prevederile art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă,
precum și cele ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea și funcționarea Curții Constituționale, având
următorul cuprins:
— Art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă: „Până
la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind
executarea silită, instanța competentă poate suspenda
executarea, dacă se depune o cauțiune în cuantumul fixat de
instanță, în afară de cazul în care legea dispune altfel. []
În cazuri urgente, dacă s-a plătit cauțiunea, președintele
instanței poate dispune, prin încheiere și fără citarea părților,
suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii
de suspendare de către instanță. Încheierea nu este supusă
niciunei căi de atac. Cauțiunea care trebuie depusă este în
cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de
5 milioane lei pentru cererile neevaluabile în bani. Cauțiunea
depusă este deductibilă din cauțiunea stabilită de instanță, dacă
este cazul.”;
— Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992: „Dacă excepția este
inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3),
instanța respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare
a Curții Constituționale. Încheierea poate fi atacată numai cu
recurs la instanța imediat superioară, în termen de 48 de ore de
la pronunțare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.”
În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale,
se invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 16
referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 referitoare la
accesul liber la justiție, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale
art. 44 privind dreptul de proprietate privată, ale art. 53 privind
restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți și ale
art. 146 lit. d) privind atribuții ale Curții Constituționale. Se
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având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:
Prin Încheierea din 22 octombrie 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 12.320/233/2007, Judecătoria Galați a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură
civilă, precum și a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, excepție invocată de Societatea Comercială
„Alcom” — S.A. din Galați în dosarul menționat.
Prin Încheierea din 31 octombrie 2007, pronunțată în Dosarul
nr. 2.502/338/2007, Judecătoria Zărnești a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă,
excepție invocată de Societatea Comercială „Drumuri
Publicitare” — S.R.L. în dosarul menționat.
În motivarea excepției de neconstituționalitate,
asemănătoare în cele două dosare conexate, se susține, în
esență, că dispozițiile art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură
civilă sunt neconstituționale, deoarece, prin instituirea
obligativității plății unei cauțiuni fără de care cererea de
suspendare a executării nu se ia în discuția părților în fața
instanței de judecată, nu se protejează în mod echitabil
proprietatea privată. Totodată, nu se asigură dezideratele unui
proces echitabil în sensul asigurării egalității părților în ceea ce
privește administrarea probelor aflate la dosarul cauzei. Se mai
susține și faptul că instituirea unei astfel de proceduri de
judecată, fără citarea părților, reprezintă o gravă încălcare a
dreptului la apărare, a dreptului la un proces echitabil și într-un
termen rezonabil. În ceea ce privește art. 29 alin. (6) din Legea
nr. 47/1992, se susține că încalcă liberul acces la justiție și
dreptul la un proces echitabil prin aceea că permite cenzurarea
excepției de neconstituționalitate de către instanța în fața căreia
se ridică o asemenea excepție.
Judecătoria Galați apreciază că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată. În opinia instanței,
cauțiunea stabilită de normele criticate „reprezintă, atât pentru
părțile în cauză, cât și pentru instanță, garanția că se săvârșesc
abuzuri de drept []. De asemenea, prin această măsură se
asigură creditorului garanțiile dreptului la un proces echitabil sub
aspectul duratei procesului executării silite, care trebuie să se
încadreze într-un termen rezonabil prevăzut de art. 6 din
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale”. Se conchide în sensul că excepția de
neconstituționalitate a art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de
procedură civilă „este și inadmisibilă”, având în vedere că prin
decizii anterioare Curtea Constituțională s-a mai pronunțat
asupra constituționalității acestor prevederi legale.
Judecătoria Zărnești apreciază că excepția de
neconstituționalitate nu este admisibilă, deoarece Curtea
Constituțională s-a mai pronunțat asupra aceleiași excepții prin
Decizia nr. 669 din 10 octombrie 2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 971 din 5 decembrie 2006.
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drepturile și garanțiile procedurale. De asemenea, prin Decizia
nr. 456 din 15 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 361 din 28 mai 2007, Curtea a statuat
că dispozițiile legale care reglementează posibilitatea președintelui
instanței de a dispune suspendarea provizorie a executării silite,
chiar și fără citarea părților, până la soluționarea de către
instanță a cererii de suspendare a executării silite, nu încalcă
dispozițiile constituționale privind ocrotirea în mod egal a
dreptului de proprietate privată. În sfârșit, prin Decizia nr. 949
din 30 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 821 din 3 decembrie 2007, Curtea a
statuat, pentru considerentele acolo reținute, că art. 403 alin. 1
și 4 din Codul de procedură civilă nu încalcă dispozițiile art. 53
din Constituție, privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau
a unor libertăți.
II. În ceea ce privește art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992,
se constată că, răspunzând unor critici similare celor formulate
în prezenta cauză, Curtea a statuat, de exemplu, prin Decizia
nr. 607 din 15 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006, că aceste
dispoziții sunt norme de procedură pe care instanța care a fost
sesizată cu excepția de neconstituționalitate este obligată să le
aplice în vederea selectării doar a acelor excepții care, potrivit
legii, pot face obiectul controlului de constituționalitate exercitat
de Curtea Constituțională, unica autoritate de jurisdicție
constituțională. Această procedură nu face însă posibilă
respingerea sau admiterea excepției de neconstituționalitate de
către instanța judecătorească, ci doar pronunțarea în situațiile
date asupra oportunității sesizării Curții Constituționale. Instanța
de judecată are rol de filtru al excepției de neconstituționalitate
ridicate de părți, având obligația de a le respinge ca inadmisibile
pe cele care nu îndeplinesc cerințele legii.
Considerentele deciziilor mai sus amintite își păstrează
valabilitatea și în prezenta cauză, deoarece nu au intervenit
elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei
jurisprudențe.
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invocă, de asemenea, dispozițiile art. 6 paragraful 1 din
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea
constată că dispozițiile legale criticate au mai făcut, în
numeroase rânduri, obiect al controlului de constituționalitate,
prin raportare la aceleași prevederi din Constituție și cu motivări
asemănătoare, soluția adoptată fiind de fiecare dată aceeași, și
anume că acestea sunt constituționale.
I. Astfel, în ceea ce privește criticile art. 403 alin. 1 și 4 din
Codul de procedură civilă, se constată că, prin Decizia nr. 540
din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 558 din 15 august 2007, Curtea a statuat că,
întrucât plata cauțiunii nu constituie o condiție de admisibilitate
a contestației la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita
suspendarea provizorie a executării silite, instituirea acestei
obligații nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica
accesul liber la justiție. În ceea ce privește încălcarea
prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție, s-a constatat că, în
măsura în care reglementările deduse controlului se aplică
tuturor celor aflați în situația prevăzută în ipoteza normei legale,
fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un
atare obiect nu este întemeiată. De asemenea, prin Decizia
nr. 365 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 346 din 22 mai 2007, Curtea a statuat
că aceste texte de lege nu contravin prevederilor art. 21 din
Constituție. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate
raportată la art. 24 din Legea fundamentală, Curtea a reținut,
prin Decizia nr. 8 din 10 ianuarie 2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 17 februarie 2006, că
aceste susțineri sunt neîntemeiate, având în vedere, pe de o
parte, urgența care impune suspendarea provizorie a executării
silite — urgență care nu îngăduie întârzieri generate de
exercitarea vreunei căi de atac împotriva încheierii instanței —,
iar pe de altă parte, faptul că măsura provizorie dispusă de
președintele instanței nu îl prejudiciază pe creditor în
valorificarea pretențiilor sale, acesta beneficiind de toate
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Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă, precum și a
dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, excepție invocată de
Societatea Comercială „Alcom” — S.A. din Galați în Dosarul nr. 12.320/233/2007 al Judecătoriei Galați, și, respectiv, în ceea ce
privește art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă, de Societatea Comercială „Drumuri Publicitare” — S.R.L. în Dosarul
nr. 2.502/338/2007 al Judecătoriei Zărnești.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 28 februarie 2008.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

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

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenței Grupului de lucru pentru elaborarea și monitorizarea
Planului de acțiuni referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri,
stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
(3) Coordonarea grupului de lucru este asigurată de
președinte.
(4) Președintele grupului de lucru este ministrul pentru
întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale.
(5) Atribuțiile executive și de secretariat ale grupului de lucru
vor fi asigurate de Direcția generală mediu de afaceri și profesii
liberale din cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Comerț, Turism și Profesii Liberale.
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Articol unic. — (1) Componența grupului de lucru prevăzut
la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 803/2001 privind
constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea și monitorizarea
Planului de acțiuni referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din
29 august 2001, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Grupul de lucru constituit în condițiile alin. (1) își va
desfășura activitatea în perioada 2008—2009.
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PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,
comerț, turism și profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
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București, 19 martie 2008.
Nr. 305.

ANEXĂ

COMPONENȚA

ex

cl

Grupului de lucru pentru elaborarea și monitorizarea Planului de acțiuni referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri
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Membri:
1. Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț,
Turism și Profesii Liberale
2. Departamentul pentru Afaceri Europene
3. Ministerul Economiei și Finanțelor
4. Ministerul Economiei și Finanțelor — Agenția
Națională de Administrare Fiscală
5. Ministerul Justiției
6. Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
7. Ministerul Internelor și Reformei Administrative
8. Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
9. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
10. Ministerul Transporturilor
11. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului —
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică
12. Ministerul Sănătății Publice
13. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor
14. Ministerul Culturii și Cultelor
15. Secretariatul General al Guvernului — Direcția
de Politici Publice
16. Agenția Română pentru Investiții Străine

— Cornelia Maria Simion, director general
— Flavius Apostolescu, șef serviciu
— Maria Baciu, director
— Viorel Palașcă, secretar de stat
— Eugen Ciorici, vicepreședinte
— Alina-Nicoleta Rădoi, director adjunct
— Octavian Popescu, director general
— Vasilica Baciu, director general adjunct
— Akos Derzsi, secretar de stat
— Andreea Agrigoroaei, șef serviciu
— Septimiu Buzașu, secretar de stat
— Anton Anton, președinte
— Vlad Anton Iliescu, secretar de stat
— Viorel Gaftea, director general adjunct
— Adriana Popp, coordonator unitatea de afaceri europene
— Ionuț Pavel, expert
— Raluca Olivia Anghel Gheorghe, secretar general
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— Alexandru Ene, director executiv
— Dragoș Nicolae Pîslaru, manager general
— Arin Octav Stănescu, reprezentant special în relațiile
cu autoritățile publice
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25. Camera de Comerț Americană în România —
AMCHAM
26. Consiliul Investitorilor Străini — CIS
27. Camera de Comerț și Industrie a României — CCIR
28. Asociația Oamenilor de Afaceri din România — AOAR
29. Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor
din România — ANEIR
30. Centrul Român de Politici Economice — CEROPE
31. Grupul de Economie Aplicată — GEA
32. Uniunea Profesiilor Liberale din România — UPLR

fiz
i

23. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici
și Mijlocii din România — CNIPMMR
24. Biroul Băncii Mondiale în România

or

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.
Banca Națională a României
Consiliul Concurenței

el

19.
20.
21.
22.

an

18. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

— Dan Jurcan, director general
— Radu Filip, expert
— Emil Bențan, vicepreședinte
— Ciprian-Florin Hora, consilier
— Mihail Meiu, director
— Carmen Radu, președinte
— Iacob Zelenco, consilier
— Alexe Gavrilă, vicepreședinte
— Maria Alexandru, director
— Ioan Mintaș, prim-vicepreședinte
— Neculai Vițelaru, vicepreședinte
— Arabela Sena Aprahamian, senior private sector
development specialist
— Anca Harasim, director executiv
— Letiția Pupăzeanu, advocacy and investment manager
— Doina Ciomag, director executiv
— Nicolae Băcanu, vicepreședinte
— Cristian Pârvan, secretar general
— Mihai Ionescu, secretar general
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17. Agenția pentru Strategii Guvernamentale
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GUVERNUL ROMÂNIEI
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HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) și c) din Hotărârea Guvernului nr. 230/2006
pentru aprobarea plății contribuției României la programul Life Mediu, conform contractului
LIFE05 ENV/RO/000106 „Dezvoltarea unui sistem de supraveghere și avertizare a impactului
poluării aerului asupra mediului urban — AIR AWARE”

tin

at

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată,

D

es

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — La articolul 2 alineatul (1), literele b) și c) din
Hotărârea Guvernului nr. 230/2006 pentru aprobarea plății
contribuției României la programul Life Mediu, conform
contractului LIFE05 ENV/RO/000106 „Dezvoltarea unui sistem
de supraveghere și avertizare a impactului poluării aerului

asupra mediului urban — AIR AWARE”, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 22 februarie 2006, se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„b) în anul 2007 — 94.727 euro;
c) în anul 2008 — 147.347 euro.”

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 19 martie 2008.
Nr. 307.
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pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008
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55 lei/pag. manuscris
55 lei/pag. manuscris
20 lei/anunț
70 lei/pag. manuscris
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70 lei/pag. manuscris
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31,5 lei/pag. manuscris
100 lei/pag. manuscris
(2.000 semne/pag. manuscris)
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1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale miniștrilor, precizări, instrucțiuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administrației publice centrale
și de alte instituții publice, care nu sunt prevăzute de Legea fundamentală în art. 78, 100, 108, 115 și 147
1.2. Deciziile pronunțate de secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
1.3. Anunțuri prevăzute de Legea nr. 334/2006
2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
2.1. Pierderi de acte, schimbări de nume, citații emise de instanțele judecătorești
2.2. Acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege: citații la care numărul persoanelor citate este mai mare de 1,
ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin,
ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instanței judecătorești, prin care se constată că proveniența
bunurilor este justificată, alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege
2.3. Deciziile Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
2.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior și a posturilor vacante de funcționari publici,
precum și alte concursuri prevăzute de lege
2.5. Extras-cerere pentru dobândirea sau renunțarea la cetățenia română
2.6. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege: raportul periodic de activitate al autorităților/instituțiilor publice, raportul Consiliului Superior
al Magistraturii și raportul privind starea justiției, declarații de avere, bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național,
alte acte a căror publicare este prevăzută de lege
2.7. Publicații cu prezentare tabelară
3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
3.1. Publicarea integrală sau în extras a încheierilor judecătorului-delegat pentru autorizarea constituirii societăților comerciale
și de înmatriculare a acestora, precum și publicarea încheierilor de rectificare, în extras
3.2. Publicarea în extras a încheierii de rectificare, a încheierii de autorizare și înmatriculare a societăților comerciale
3.3. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare, acte adiționale, somații, convocări AGA, hotărâri AGA, acte de numire a lichidatorilor,
bilanțuri contabile ale lichidatorilor, raportări ale cenzorilor în caz de lichidare, bilanțuri ale băncilor, hotărâri judecătorești a căror publicare
e prevăzută de lege, alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
4.1. Publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel național și de ramură
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5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-A
5.1. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
5.2. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
5.3. Alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
5.4. Publicații cu prezentare tabelară
6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VII-A
6.1. Publicarea încheierii judecătorului-delegat de înmatriculare a societății cooperative
6.2. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare vizate de judecătorul-delegat, acte adiționale, hotărâri AGA prin care se aprobă
situația financiară anuală sau se majorează capitalul social > 10%, acte de dizolvare a societății cooperative, alte modificări ale actului
constitutiv al societății absorbante, act de numire a lichidatorilor, publicarea hotărârii irevocabile a tribunalului de anulare a hotărârii AGA,
alte acte a căror publicare este prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
6.3. Publicații cu prezentare tabelară

Tariful se calculează în funcție de
numărul de pagini și de tirajul comandat
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 ACTA LEGIS — S.R.L.
 MIMPEX — S.R.L.
 ASTOR PRESS CD — S.R.L.
 EUROPSISTEM — S.R.L.
 CONSIR EXCLUSIV — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 MEMORIAL SERV COM — S.R.L.
 CONSULTIA GRUP — S.R.L.
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