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

S E N AT U L

LEGE
privind comercializarea produselor alimentare
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — Prin prezenta lege se reglementează condițiile
de exercitare a activității contractuale de comercializare a
produselor alimentare.
Art. 2. — (1) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor
persoanelor fizice și juridice care desfășoară relații comerciale
cu produse alimentare.
(2) În înțelesul prezentei legi termenii și expresiile de mai
jos se definesc după cum urmează:
1. produs alimentar — orice substanță sau produs,
indiferent dacă este prelucrat, parțial prelucrat sau neprelucrat,
destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni,
conform prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002
al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002
de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației
alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranță
Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței
produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu modificările și
completările ulterioare;
2. produs alimentar proaspăt — alimentul care nu este
conservat prin sterilizare, deshidratare, congelare sau afumare;
3. produs alimentar congelat — alimentul care necesită
temperaturi de păstrare sub minus 7 grade Celsius;
4. relații comerciale — activitatea de vânzare și/sau
cumpărare a produselor alimentare;
5. consumator — orice persoană fizică sau juridică ce
cumpără, dobândește, utilizează și consumă produse
alimentare în afara activității profesionale;
6. comerciant — persoana fizică sau juridică autorizată să
desfășoare activități de comercializare directă către consumator
a produselor alimentare;
7. furnizor — persoana fizică sau juridică autorizată să
desfășoare activități de producție, procesare sau distribuție a
produselor alimentare, în vederea comercializării acestora;
8. cost de producție — cheltuielile directe și indirecte de
producție repartizate rațional asupra produselor fabricate,
lucrărilor executate și serviciilor prestate;
9. preț de listă la furnizor — prețul unitar net pentru fiecare
produs oferit spre vânzare de către furnizor;
10. discount — avantajul financiar direct, oferit de către
furnizor comerciantului, aplicat procentual la prețul de listă la
furnizor;
11. cost de achiziție la comerciant — prețul unitar net care
apare în factura de achiziție, obținut prin scăderea discountului
oferit de furnizor, la care se adaugă cheltuielile directe specifice
revânzării și costurile serviciilor prestate de comerciant
furnizorului;
12. vânzare în pierdere — orice vânzare la un preț inferior
costului de achiziție;
13. preț de achiziție la consumator — costul de achiziție la
comerciant majorat cu adaosul comercial și TVA;

14. listarea produsului — obligația asumată de comerciant
de a pune în vânzare directă către consumator tipurile de
produse oferite de furnizor prin contractul comercial;
15. delistarea — încetarea punerii în vânzare directă de
către comerciant a produselor oferite de furnizor prin contractul
comercial.
(3) Relațiile comerciale dintre furnizori și comercianți sunt
stabilite prin încheierea unui contract negociat în prealabil de
către părți, care respectă legislația în vigoare și dispozițiile
prevăzute de prezenta lege.
CAPITOLUL II
Protecția împotriva înțelegerilor și practicilor
anticoncurențiale
Art. 3. — Părțile nu se pot obliga reciproc, direct sau indirect,
să cumpere sau să vândă produse sau servicii de la sau către
un terț.
Art. 4. — (1) Este interzis oricărui comerciant să solicite și
să încaseze de la furnizor plata de servicii care nu au legătură
directă cu operațiunea de vânzare și care nu sunt cuprinse în
costul de achiziție.
(2) Este interzis oricărui comerciant să solicite și să încaseze
de la furnizor plata unor servicii legate de extinderea rețelei de
distribuție a comerciantului, amenajările spațiilor de vânzare ale
comerciantului sau de operațiunile și evenimentele de
promovare a activității și imaginii comerciantului.
Art. 5. — Este interzis oricărui comerciant să ofere sau să
vândă produse în pierdere, cu excepția situațiilor prevăzute de
Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 6. — Este interzis oricărui comerciant să solicite
furnizorului să nu vândă altor comercianți aceleași produse la
un cost de achiziție mai mic sau egal cu cel cu care a
achiziționat produsele respective.
Art. 7. — (1) Cu excepția situației în care delistarea se
datorează culpei contractuale a furnizorului, delistarea de către
comerciant a unui produs al furnizorului trebuie să se realizeze
prin notificare scrisă prealabilă, cu două luni înaintea datei
delistării.
(2) Delistarea unilaterală obligă comerciantul la restituirea
integrală a sumei de bani încasate de acesta de la furnizor
pentru asumarea obligației contractuale privind listarea.
(3) Comerciantul poate refuza recepția mărfii în condițiile în
care aceasta nu îndeplinește condițiile legale de comercializare,
cantitățile prevăzute în contract sau în comandă ori termenele
de livrare, notificând în scris furnizorului motivul refuzului
recepției produselor, în termen de maximum 24 de ore, în caz
contrar marfa fiind considerată acceptată.
(4) În cazul în care părțile convin prin contract ca recepția
cantitativă și calitativă să fie făcută ulterior momentului livrării,
documentul de recepție va fi transmis în formă scrisă furnizorului
în maximum 48 de ore de la momentul punerii la dispoziția
comerciantului a mărfii.
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CAPITOLUL III
Obligațiile de plată între comerciant și furnizorul
de produse alimentare
Art. 8. — Plata între comerciant și furnizor se face la data
convenită de părți în contract, astfel:
a) pentru produsele alimentare proaspete termenul de plată
al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate și
livrate nu poate fi mai mare de 12 zile;
b) pentru produsele alimentare congelate termenul de plată
al comerciantului către furnizor pentru produsele contractate și
livrate nu poate fi mai mare de 20 de zile;
c) pentru produsele alimentare, altele decât cele prevăzute la
lit. a) și b), termenul de plată al comerciantului către furnizor
pentru produsele contractate și livrate nu poate fi mai mare de
35 de zile.
Art. 9. — În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii
necorespunzătoare a unei obligații contractuale de către una
dintre părți, acestea pot stabili în contract plata unor penalități de
către partea în culpă, egale pentru părți, cuantumul acestora
fiind negociat la data încheierii contractului.
Art. 10. — În cazul în care plata nu se efectuează la termenul
stabilit, debitorul este pus în întârziere fără nicio altă formalitate
și plătește de la acel termen o penalitate zilnică egală cu dublul
dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată la
suma datorată.
CAPITOLUL IV
Sancțiuni
Art. 11. — (1) Constituie contravenții, dacă nu au fost
săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să
constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea dispozițiilor art. 3—6 se sancționează cu
amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei, în măsura în care nu
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sunt aplicabile prevederile Legii concurenței nr. 21/1996,
republicată;
b) nerespectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1) și (3), art. 8, 10 și
art. 13 alin. (2) se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la
100.000 lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile
Legii nr. 21/1996, republicată.
(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor
prevăzute la alin. (1) se fac de către:
a) organele de control abilitate ale Ministerului Finanțelor
Publice, pentru cele prevăzute la art. 5 și art. 13 alin. (2);
b) organele de control abilitate ale Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor, pentru cele prevăzute la art. 3, 4, 6,
art. 7 alin. (1) și (3), art. 8, 10 și art. 13 alin. (2).
Art. 12. — Prevederile prezentei legi referitoare la
contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL V
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 13. — (1) Contractele în desfășurare ale căror termene
și condiții sunt contrare prevederilor prezentei legi vor fi
modificate corespunzător în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Pentru a verifica desfășurarea relațiilor comerciale dintre
comerciant și furnizor, reprezentanții Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor și cei ai Ministerului Finanțelor Publice
pot solicita toate documentele care stau la baza desfășurării
acestor relații comerciale.
Art. 14. — Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

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

PREȘEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 15 octombrie 2009.
Nr. 321.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind comercializarea
produselor alimentare
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 comercializarea produselor
alimentare și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 14 octombrie 2009.
Nr. 1.470.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decorații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A,
ale art. 7 lit. A și B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele sportive de excepție obținute la Campionatul Mondial de Seniori (Antalya —
Republica Turcia) și la Campionatul European de Seniori (Plovdiv — Republica Bulgaria) din 2009, pentru dăruirea și spiritul de
fairplay prin care au contribuit la promovarea în lume a școlii românești de scrimă,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în
grad de Cavaler domnului Mihai Covaliu, antrenor principal.
Art. 2. — Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad
de Cavaler domnului Dan Găureanu, antrenor secund.
Art. 3. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a:
— domnului Rareș Dumitrescu, sportiv;
— domnului Gelu Florin Zalomir, sportiv;
— domnului Cosmin Hâncianu, sportiv;
— domnului Tiberiu Dolniceanu, sportiv.
Art. 4. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu
două barete, domnului Marius Florea, antrenor secund.

Art. 5. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu
o baretă, domnului Mihai Ion, medic.
Art. 6. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a
domnului Iulian Bițucă, antrenor lot național juniori.
Art. 7. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I, cu o
baretă, domnului Petrică Dumitru, armurier.
Art. 8. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I domnului
Alexandru Sirițeanu, sportiv.
Art. 9. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a, cu
o baretă, domnului Cătălin Pop, maseur.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 20 octombrie 2009.
Nr. 1.501.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Sportiv
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A
și B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele remarcabile obținute la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de
la Londra din 2009, pentru devotamentul și profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan internațional,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I domnului
Drăgulescu Marian, sportiv.
Art. 2. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, cu
o baretă:
— domnului Hărgălaș Ștefan, antrenor;
— domnului Suciu Ioan, antrenor.
Art. 3. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a
domnului Pascu Nicușor, antrenor principal.
Art. 4. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu
o baretă:
— domnului Gal Ștefan, antrenor;
— domnului Stoiciu Cristian, medic.
Art. 5. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:
— domnului Vug Vasile, antrenor;

— domnului Koczi Flavius, sportiv.
Art. 6. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I, cu două
barete, domnului Spirescu Răzvan, maseur.
Art. 7. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I:
— domnului Balint Ioan, antrenor;
— doamnei Porgras Ana, sportivă.
Art. 8. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a:
— domnului Cotuțiu Florin, antrenor;
— domnului Galea Paul, antrenor;
— doamnei Solcanu Mihaela, cercetător științific.
Art. 9. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a, cu
o baretă, doamnei Mihu Genica, asistent medical.
Art. 10. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a
domnului Oană Ioachim, medic.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 20 octombrie 2009.
Nr. 1.502.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului și Medaliei Meritul Sportiv
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A
și B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,
pentru rezultatele remarcabile obținute de echipa de canotaj a României la Campionatul European desfășurat la Brest —
Republica Belarus și la Campionatul Mondial desfășurat la Poznan — Republica Polonă din anul 2009, pentru devotamentul și
profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan internațional,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a:
1. doamnei Albu Nicoleta, sportivă;
2. doamnei Barabas Eniko, sportivă;
3. doamnei Lupașcu Camelia, sportivă.
Art. 2. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu
o baretă:
1. domnului Voneafca Ventel, medic;
2. domnului Tanase Ovidiu, kinetoterapeut.
Art. 3. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:
1. doamnei Bursuc Diana, sportivă;
2. doamnei Cogianu Roxana, sportivă;
3. doamnei Cojocariu Adelina, sportivă;
4. doamnei Crăciun Ioana, sportivă;
5. doamnei Ilie Cristina, sportivă;

6. domnului Măstăcan Vasile, antrenor;
7. doamnei Neacșu Oana, sportivă;
8. doamnei Stoica Talida, sportivă.
Art. 4. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a, cu
o baretă:
1. doamnei Mureșan Elena, asistent medical;
2. domnului Raduc Vasile, maseur;
3. doamnei Sfetcu Laura, maseur.
Art. 5. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a
domnului Grozavu Radu, mecanic.
Art. 6. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a III-a, cu
o baretă:
1. domnului Hariton Constantin, mecanic;
2. domnului Macovei Vasile, marangoz.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 20 octombrie 2009.
Nr. 1.503.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
pentru rezultatele remarcabile obținute la Campionatul Mondial de Atletism
de la Berlin — 2009, pentru devotamentul și profesionalismul puse în slujba
afirmării sportului românesc pe plan internațional,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a, cu o baretă:
— doamnei Nicoleta Lenuța Grasu, sportivă;
— domnului Costel Grasu, antrenor;
— domnului Paraschiv Dan Serafim, antrenor federal.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 20 octombrie 2009.
Nr. 1.504.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
pentru rezultatele remarcabile obținute la Campionatul European de Lupte
din Lituania — 2009, pentru devotamentul și profesionalismul puse în slujba
afirmării sportului românesc pe plan internațional,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa I doamnei Estera Dobre,
sportivă.
Art. 2. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a:
— domnului Eusebiu Diaconu, sportiv;
— doamnei Ana Maria Pavăl, sportivă;
— domnului Daniel Ioniță, antrenor.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 20 octombrie 2009.
Nr. 1.505.

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.207
din 24 septembrie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Augustin Zegrean
Iuliana Nedelcu
Afrodita Laura Tutunaru

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

Reprezentantul Societății Comerciale „Invest Rom” — S.R.L.
Oradea a depus la dosar, în copie, Încheierea nr. 725 din 5 iunie
2009, emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bihor, potrivit căreia a fost admisă cererea de radiere.
Cauza se află în stare de judecată.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.
C U R T E A,

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal, excepție ridicată
de Ana Negruț în Dosarul nr. 5.857/271/P/2003 al Curții de Apel
Oradea — Secția penală și pentru cauze cu minori.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 5 martie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 5.857/271/P/2003, Curtea de Apel Oradea — Secția penală
și pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituțională
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cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 215
alin. 4 din Codul penal, excepție ridicată de Ana Negruț.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că prevederile legale menționate încalcă
dispozițiile constituționale ale art. 16 alin. (1), art. 53 alin. (2) și
art. 124 alin. (2), precum și ale art. 14 din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,
deoarece tratează diferit persoane aflate în situații analoage,
fără o justificare obiectivă și rezonabilă.
În susținerea neconstituționalității prevederilor art. 215 alin. 4
din Codul penal, autorul excepției invocă și aspecte ce țin de o
practică neunitară a diferitelor instanțe de judecată.
Curtea de Apel Oradea — Secția penală și pentru cauze
cu minori opinează că excepția de neconstituționalitate este
neîntemeiată.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de
sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale
Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și
exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
Avocatul Poporului consideră că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată, sens în care face
trimitere la jurisprudența Curții Constituționale în materie.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
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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. 215 alin. 4 din Codul penal — Înșelăciunea, care
au următorul conținut:
„Emiterea unui cec asupra unei instituții de credit sau unei
persoane, știind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau
acoperirea necesară, precum și fapta de a retrage, după
emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului
de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în
scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului
cecului, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.”
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că dispozițiile legale criticate au mai fost supuse
controlului instanței de contencios constituțional prin raportare la
critici similare. Astfel, cu prilejul pronunțării Deciziei nr. 709 din
19 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 905 din 7 noiembrie 2006, Curtea a reținut că
„înșelăciunea, în oricare dintre variantele sale, este o gravă
infracțiune contra patrimoniului, constând în înșelarea încrederii
participanților la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut
intolerabil în cadrul acestor raporturi juridice. În toate sistemele
de drept înșelăciunea sau escrocheria este o faptă incriminată
și sever sancționată. Nu poate fi confundată infracțiunea de
înșelăciune cu neexecutarea unei obligații contractuale.”
Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de
natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe,
considerentele deciziei mai sus menționate își păstrează
valabilitatea și în cauza de față.
Celelalte aspecte invocate de autorul excepției excedează
controlului Curții Constituționale, deoarece 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”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal, excepție ridicată de Ana Negruț
în Dosarul nr. 5.857/271/P/2003 al Curții de Apel Oradea — Secția penală și pentru cauze cu minori.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 24 septembrie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2009 al Societății Comerciale
„Termoelectrica” — S.A.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al
Societății Comerciale „Termoelectrica” — S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de
Ministerul Economiei.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de
venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri
justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu
avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției
Sociale.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale
veniturilor aprobate, Societatea Comercială „Termoelectrica” — S.A. poate efectua
cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficiență
aprobați.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea
corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
p. Ministrul muncii, familiei și protecției
sociale, interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 14 octombrie 2009.
Nr. 1.224.
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ANEXĂ1)

MINISTERUL ECONOMIEI
SOCIETATEA COMERCIALĂ „TERMOELECTRICA” — S.A.

B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I P E A N U L 2 0 0 9

1) Anexa

este reprodusă în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanșarea
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării
„Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Moldovenești, Mihai Viteazu, Turda, Săndulești, Tureni,
Ciurila și, parțial, Săvădisla din județul Cluj și secțiunea 3C parțial pe teritoriul localităților Abram,
Tăuteu și Balc din județul Bihor”, din cadrul obiectivului de investiție „Autostrada Brașov — Cluj — Borș”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secțiunea
2B pe teritoriul localităților Moldovenești, Mihai Viteazu, Turda,
Săndulești, Tureni, Ciurila și, parțial, Săvădisla din județul Cluj și
secțiunea 3C parțial pe teritoriul localităților Abram, Tăuteu și
Balc din județul Bihor”, din cadrul obiectivului de investiție
„Autostrada Brașov — Cluj — Borș”, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 27 august 2004, cu
modificările și completările ulterioare, se completează cu
pozițiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. II. — (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca
justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul
lucrării „Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Moldovenești,
Mihai Viteazu, Turda, Săndulești, Tureni, Ciurila și, parțial,
Săvădisla din județul Cluj și secțiunea 3C parțial pe teritoriul
localităților Abram, Tăuteu și Balc din județul Bihor”, din cadrul
obiectivului de investiție „Autostrada Brașov — Cluj — Borș”,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004, cu

modificările și completările ulterioare, cu suma globală estimată
de 62 mii lei, alocată de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita prevederilor
anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009
nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor
cuprinse în anexă și se virează de către Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii într-un cont bancar deschis pe
numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A., în vederea efectuării despăgubirilor în
cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
Art. III. — Regularizarea documentațiilor cadastrale se va
efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție, fără a fi necesară modificarea prezentei
hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. IV. — Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la
prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei
despăgubiri, în termen de 10 zile de la data aducerii la
cunoștința publică, prin afișarea la sediul consiliului local pe a
cărui rază se află imobilul.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 14 octombrie 2009.
Nr. 1.225.
ANEXĂ

TA B E L

cu imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Moldovenești,
Mihai Viteazu, Turda, Săndulești, Tureni, Ciurila și, parțial, Săvădisla din județul Cluj și secțiunea 3C parțial pe teritoriul
localităților Abram, Tăuteu și Balc din județul Bihor”, din cadrul obiectivului de investiție „Autostrada Brașov — Cluj — Borș”
Suprafața terenului

Județul

Unitatea
administrativteritorială

Nr.
cadastral

0

1

2

3

115

CLUJ

SĂVĂDISLA

3787

5,00

116

CLUJ

SĂVĂDISLA

3789

117

CLUJ

SĂVĂDISLA

3791

Nr.
crt.

Suprafața
construcțiilor
— m2 —

Numele proprietarului
conform documentațiilor
tehnico-cadastrale

6

7

5,00

0,00

PAROHIA ORTODOXĂ STOLNA

239,00

239,00

0,00

IGNAT MARIA

30,00

30,00

0,00

LASZLO FRANCISC,
PRIGOANĂ LIVIU

Suprafața rezultată
din acte
— m2 —

Suprafața rezultată
din măsurători
— m2 —

4

5
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0

1

2

3

4

5

6

7

118

CLUJ

SĂVĂDISLA

3793

103,00

103,00

0,00

LASZLO FRANCISC,
ASZTALOS VIORICA

119

CLUJ

SĂVĂDISLA

3795

274,00

274,00

0,00

KISS PETRU

120

CLUJ

SĂVĂDISLA

3797

201,00

201,00

0,00

GYURKA SZUCS STEFAN

121

CLUJ

SĂVĂDISLA

3799

161,00

161,00

0,00

COMUNA SĂVĂDISLA

122

CLUJ

SĂVĂDISLA

3801

34,00

34,00

0,00

GYORGY LIDER ALBERT

123

CLUJ

SĂVĂDISLA

3803

134,00

134,00

0,00

CSISZER ARPAD

124

CLUJ

SĂVĂDISLA

3805

162,00

162,00

0,00

BARAZSULY ILEANA

125

CLUJ

SĂVĂDISLA

3807

37,00

37,00

0,00

KISS GHEORGHE,
CZAKO MARTIN

126

CLUJ

SĂVĂDISLA

3809

104,00

104,00

0,00

CZAKO MARTIN

127

CLUJ

SĂVĂDISLA

3811

19,00

19,00

0,00

GYURKA FRANCISC,
SZILAGYI ILEANA

128

CLUJ

SĂVĂDISLA

3813

45,00

45,00

0,00

MATYAS ADALBERT

129

CLUJ

SĂVĂDISLA

3815

53,00

53,00

0,00

FEHER ILEANA

130

CLUJ

SĂVĂDISLA

3817

17,00

17,00

0,00

CSEGEZEI ALEXANDRU

131

CLUJ

SĂVĂDISLA

3819

31,00

31,00

0,00

KUN ALEXANDRU,
KUN ILONA,
LASZLO ELISABETA,
CSEGEZI ALEXANDRU,
CSEGEZI ECATERINA

132

CLUJ

SĂVĂDISLA

3821

7,00

7,00

0,00

KISS ILEANA

133

CLUJ

SĂVĂDISLA

3823

22,00

22,00

0,00

KISS ELISABETA

134

CLUJ

SĂVĂDISLA

3825

19,00

19,00

0,00

KUN ILEANA,
KUN-PETER ALEXANDRU

135

CLUJ

SĂVĂDISLA

3827

27,00

27,00

0,00

VARI ANA, GEBE IOLANDA

136

CLUJ

SĂVĂDISLA

3829

40,00

40,00

0,00

GYURKA ZOLTAN

137

CLUJ

SĂVĂDISLA

3831

11,00

11,00

0,00

SUTO DEZIDERIU,
SUTO IOAN, APAI ELISABETA

138

CLUJ

SĂVĂDISLA

3833

31,00

31,00

0,00

LASZLO STEFAN

139

CLUJ

SĂVĂDISLA

3835

12,00

12,00

0,00

FILLER ELISABETA

140

CLUJ

SĂVĂDISLA

3837

12,00

12,00

0,00

FILLER FRANCISC

141

CLUJ

SĂVĂDISLA

3839

18,00

18,00

0,00

NAGY MIHAI

142

CLUJ

SĂVĂDISLA

3841

81,00

81,00

0,00

KUN ELISABETA

143

CLUJ

SĂVĂDISLA

3843

51,00

51,00

0,00

MILLER PETRU

144

CLUJ

SĂVĂDISLA

3845

20,00

20,00

0,00

LASZLO ETELKA

145

CLUJ

SĂVĂDISLA

3847

39,00

39,00

0,00

GONCZI MARIA,
LASZLO STEFAN

146

CLUJ

SĂVĂDISLA

3849

60,00

60,00

0,00

KUN STEFAN,
GYURKA ELISABETA,
BARAZSULY ILONA,
GYURKA PIROSKA,
BARAYSULZ ILEANA

147

CLUJ

SĂVĂDISLA

3851

21,00

21,00

0,00

KUN ALEXANDRU, KUN ILEANA
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0

1

2

3

4

5

6

7

148

CLUJ

SĂVĂDISLA

3853

52,00

52,00

0,00

MATE GRIGORE

149

CLUJ

SĂVĂDISLA

3855

44,00

44,00

0,00

FEHER ILEANA

150

CLUJ

SĂVĂDISLA

3857

17,00

17,00

0,00

JAKAB SARLOTA,
PAL ELISABETA,
KISS-PISTA ELISABETA

151

CLUJ

SĂVĂDISLA

3859

11,00

11,00

0,00

NEMET SZABOLCS

152

CLUJ

SĂVĂDISLA

3861

2,00

2,00

0,00

RESZEG EVA OLGA

153

CLUJ

SĂVĂDISLA

3863

2,00

2,00

0,00

BALINT GEZA

Total

2.248,00

0,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică
și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Valoarea de inventar a imobilului aparținând
domeniului public al statului, înregistrat la poziția M.F. nr. 63998
din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit
prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, ca urmare a evaluării în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 14 octombrie 2009.
Nr. 1.227.
ANEXĂ

1.

Ordonator principal de credite

2.

Ordonator secundar de credite

3.

Ordonator terțiar de credite

4.

Regii autonome și companii/societăți naționale aflate
sub autoritatea ordonatorului principal

Nr.
M.F.

63998

Denumirea imobilului

Teren

1363330

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Descrierea tehnică (pe scurt)

Apele maritime interioare — județul Constanța
S = 10 ha

Valoarea de inventar
(în lei)

5.000.000
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru
nr. 218/2008 privind constituirea Comitetului de monitorizare
a Strategiei naționale anticorupție privind sectoarele vulnerabile
și administrația publică locală pe perioada 2008—2010
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 cap. XII din Strategia națională anticorupție privind sectoarele vulnerabile și
administrația publică locală pe perioada 2008—2010, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 609/2008,
primul-ministru emite următoarea decizie:
Articol unic. — Anexa la Decizia primului-ministru nr. 218/2008 privind
constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție privind
sectoarele vulnerabile și administrația publică locală pe perioada 2008—2010,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2008,
se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta
decizie.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 19 octombrie 2009.
Nr. 735.
ANEXĂ
(Anexa la Decizia nr. 218/2008)

COMPONENȚA

Comitetului de monitorizare a Strategiei naționale anticorupție
privind sectoarele vulnerabile și administrația publică locală
pe perioada 2008—2010
1. Vasile Blaga, viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
interimar, — președinte
2. Marius Tiberiu Martinescu, secretar de stat pentru reforma în administrația
publică — vicepreședinte
3. Mona Dumitru, consilier personal al secretarului general al Guvernului,
reprezentantul Secretariatului General al Guvernului — membru
4. Cynthia-Carmen Curt, consilier de stat, reprezentantul aparatului de lucru
al primului-ministru — membru
5. Cristina Belba, director general, reprezentantul Unității Centrale pentru
Reforma Administrației Publice — membru
6. Paul Milodin, comisar-șef, reprezentantul Direcției Generale Anticorupție —
membru
7. Alina Mihaela Bica, secretar de stat, reprezentantul Ministerului Justiției și
Libertăților Cetățenești — membru
8. Cristian Anton Irimie, secretar de stat, reprezentantul Ministerului Sănătății —
membru
9. Oana Badea, secretar de stat, reprezentantul Ministerului Educației,
Cercetării și Inovării — membru
10. Sorin Blejnar, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice — membru
11. Cristian Anghel, reprezentantul Federației Autorităților Locale din
România — membru
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea Consiliului de conducere
al Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C
Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului
nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C.,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, se numește Consiliul
de conducere al Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C., în componența
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziții
contrare se abrogă.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 19 octombrie 2009.
Nr. 736.
ANEXĂ

COMPONENȚA

Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C.
1. Ovidiu Cristian Cordoneanu — președinte
2. Marian Bucur — membru
3. Cătălin Aurelian Teodorescu — membru
4. Emil-Barbu Popescu — membru
5. Gheorghe Raicu — membru
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