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

S E N AT U L

LEGE
pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere
între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora,
pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte,
semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se ratifică Acordul*) de stabilizare și de asociere între
Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și
Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008.
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

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ROBERTA ALMA ANASTASE

ALEXANDRU PEREȘ

București, 6 octombrie 2009.
Nr. 304.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea
Acordului de stabilizare și de asociere
între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora,
pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte,
semnat la Luxemburg la 16 iunie 2008
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 ratificarea Acordului de stabilizare
și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe
de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la
16 iunie 2008, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 2 octombrie 2009.
Nr. 1.376.
*) Acordul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 bis din 20 noiembrie 2009,
care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”,
București, șos. Panduri nr. 1.
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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. 106/2009
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare
pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a

i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu

Guvernului nr. 106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea

lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind

situează între 540,1 lei și 615 lei li se acordă lunar o sumă de

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a

19 lei.”

unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 9 octombrie
2009, cu următoarele completări:
1. La articolul I punctul 1, după litera f) a alineatului (2) al
articolului 5 se introduc trei noi litere, literele g)—i), cu

3. La articolul I punctul 4, după litera f) a alineatului (1) al
articolului 8 se introduc trei noi litere, literele g)—i), cu
următorul cuprins:
„g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se

următorul cuprins:
„g) în proporție de 30% pentru familie, în situația în care
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure se situează între 425,1 lei și 480 lei;

situează între 425,1 lei și 480 lei li se acordă lunar o sumă de
26 lei;
h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu

h) în proporție de 20% pentru familie, în situația în care

lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se

venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

situează între 480,1 lei și 540 lei li se acordă lunar o sumă de

persoanei singure se situează între 480,1 lei și 540 lei;

20 lei;

i) în proporție de 10% pentru familie, în situația în care venitul

i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu

net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei

lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se

singure se situează între 540,1 lei și 615 lei.”

situează între 540,1 lei și 615 lei li se acordă lunar o sumă de

2. La articolul I punctul 2, după litera f) a articolului 6 se
introduc trei noi litere, literele g)—i), cu următorul cuprins:
„g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se
situează între 425,1 lei și 480 lei li se acordă lunar o sumă de

16 lei.”
4. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou
punct, punctul 41, cu următorul cuprins:
„41. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
«(2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la

44 lei;
h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu

alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit

lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

situează între 480,1 lei și 540 lei li se acordă lunar o sumă de

cu modificările și completările ulterioare, ajutorul lunar pentru

31 lei;

încălzirea locuinței este de 58 lei.»”
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

DANIELA POPA

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 20 noiembrie 2009.
Nr. 358.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2009
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea
locuinței, precum și a unor facilități populației
pentru plata energiei termice
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. 106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a
unor facilități populației pentru plata energiei termice și se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 19 noiembrie 2009.
Nr. 1.711.

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.475
din 10 noiembrie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 7, art. 8, art. 11, art. 13
și art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar
și deconspirarea Securității
Acsinte Gaspar
— președinte
Nicolae Cochinescu
— judecător
Aspazia Cojocaru
— judecător
Petre Lăzăroiu
— judecător
Puskás Valentin Zoltán
— judecător
Tudorel Toader
— judecător
Augustin Zegrean
— judecător
Simona Ricu
— procuror
Doina Suliman
— magistrat-asistent-șef
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 2, art. 7, art. 8, art. 11, art. 13 și art. 24 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul
la propriul dosar și deconspirarea Securității, excepție ridicată
de Paraschiv Blaj, Ilie Cornea, Ioan Marinescu și Alexandru Onu
în dosarele nr. 43.859/3/2008, nr. 43.586/3/2008,
nr. 41.354/3/2008 și nr. 18.686/3/2008 ale Curții de Apel
București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.
La apelul nominal răspunde consilierul juridic Mihai
Alexandru Ionescu (cu delegație depusă la dosar), pentru partea
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Lipsesc
autorii excepției, față de care procedura de citare este legal
îndeplinită.

Magistratul-asistent-șef, referind asupra cauzei, arată că
autorii excepției Ilie Cornea și Alexandru Onu au depus la
dosare concluzii scrise prin care solicită admiterea criticilor de
neconstituționalitate și soluționarea cauzelor în temeiul art. 242
alin. 2 din Codul de procedură civilă.
Curtea, având în vedere obiectul parțial identic al excepțiilor
de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 3.071D/2009,
nr. 5.253D/2009, nr. 5.254D/2009 și nr. 5.355D/2009, pune în
discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor.
Reprezentantul Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității nu se opune conexării cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992,
conexarea
dosarelor
nr.
5.253D/2009,
nr. 5.254D/2009 și nr. 5.355D/2009 la Dosarul nr. 3.071D/2009,
care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul reprezentantului Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității care, având în vedere jurisprudența în
materie a Curții Constituționale, solicită respingerea, ca
neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate.
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Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind
neîntemeiată.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:
Prin Încheierea din 12 mai 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 43.859/3/2008, Curtea de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 2, art. 7, art. 8, art. 11, art. 13 și art. 24 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind
accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.
Excepția a fost ridicată de pârâtul Paraschiv Blaj într-o cauză
de contencios administrativ în contradictoriu cu reclamantul
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Prin încheierile din 24 aprilie 2009, pronunțate în dosarele
nr. 43.586/3/2008 și nr. 41.354/3/2008, Curtea de Apel
București — Secția a VIII-a contencios administrativ și
fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 7, art. 8,
art. 11, art. 13 și art. 24 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și
deconspirarea Securității.
Excepția a fost ridicată de pârâții Ilie Cornea și Ioan
Marinescu în cauze de contencios administrativ în contradictoriu
cu reclamantul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității.
Prin Încheierea din 5 mai 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 18.686/3/2008, Curtea de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 2, art. 7, art. 8, art. 11 și art. 24 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind
accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.
Excepția a fost ridicată de pârâtul Alexandru Onu într-o
cauză de contencios administrativ în contradictoriu cu
reclamantul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii
acesteia susțin, în esență, că dispozițiile de lege criticate
contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (3), art. 15,
art. 16, art. 21 alin. (3) și (4), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (2),
art. 30, art. 53, art. 55, art. 57, art. 124 alin. (2) și art. 126
alin. (5), precum și art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 14 și
art. 17 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, deoarece „nu respectă Decizia Curții
Constituționale nr. 51 din 31 ianuarie 2008 privind
neconstituționalitatea Legii nr. 187/1999 privind accesul la
propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste și
menține caracterul represiv-abuziv al acestei proceduri
neconstituționale care încalcă drepturile fundamentale ale
omului prevăzute în Constituția României și legislația
internațională.”
Instanța de judecată apreciază că dispozițiile de lege
criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate.
Potrivit prevederilor 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.
Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate
sunt constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
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C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, notele scrise depuse la dosare, susținerile părții
prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege 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,
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. 2, art. 7, art. 8, art. 11, art. 13 și art. 24 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul
la propriul dosar și deconspirarea Securității, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie
2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 293/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 800 din 28 noiembrie 2008.
În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale,
autorii excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale
ale art. 1 alin. (3) — Statul român, art. 15 — Universalitatea,
art. 16 — Egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) și (4) — Accesul
liber la justiție, art. 22 — Dreptul la viață și la integritate fizică și
psihică, art. 23 — Libertatea individuală, art. 24 alin. (2) —
Dreptul la apărare, art. 30 — Libertatea de exprimare, art. 53 —
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți,
art. 54 — Fidelitatea față de țară, art. 55 — Apărarea țării,
art. 57 — Exercitarea drepturilor și a libertăților, art. 124 alin. (2) —
Înfăptuirea justiției și art. 126 — Instanțele judecătorești.
De asemenea, invocă prevederile art. 6 — Dreptul la un
proces echitabil, art. 7 — Nicio pedeapsă fără lege, art. 8 —
Dreptul la respectarea vieții private și de familie, art. 9 —
Libertatea de gândire, de conștiință și de religie, art. 10 —
Libertatea de exprimare, art. 14 — Interzicerea discriminării și
art. 17 — Interzicerea abuzului de drept din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
Analizând critica de neconstituționalitate, Curtea reține că
preambulul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008
definește scopul reglementării ca fiind „o continuare, într-un
mecanism nou, a procesului de devoalare a activităților
exercitate de regimul comunist”, care a exercitat, în special prin
intermediul Securității, „o permanentă teroare împotriva
cetățenilor țării, a drepturilor și a libertăților lor fundamentale”.
Aceasta îndreptățește accesul la propriul dosar și deconspirarea
Securității, prin consemnarea publică a abuzurilor, și contribuie
la o mai bună înțelegere a prezentului și la o proiectare adecvată
a viitorului societății românești.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 operează,
pe de o parte, o modificare substanțială a regimului juridic
aplicabil persoanelor constatate ca fiind „lucrătoare ale
Securității” față de Legea nr. 187/1999 privind accesul la
propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică,
declarată neconstituțională prin Decizia nr. 51 din 31 ianuarie
2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95
din 6 februarie 2008, iar pe de altă parte, o reconfigurare a
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ca
autoritate administrativă autonomă, lipsită de atribuții
jurisdicționale, ale cărei acte privind accesul la dosar și
deconspirarea Securității să fie supuse controlului instanțelor de
judecată.
Astfel, reglementarea anterioară nu a urmărit doar
deconspirarea persoanelor care au participat la activitatea de
poliție politică comunistă, ci a promovat răspunderea juridică și
politică a acestora, cu scopul îndepărtării lor din anumite funcții
și împiedicării lor de a candida pentru alegerea sau numirea în
acele funcții. Mai mult, așa cum a reținut Curtea Constituțională
prin decizia menționată, legea crea premisele unei forme de
răspundere morală și juridică colectivă, pentru simpla participare
la activitatea serviciilor de informații, fără vinovăție și fără
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existența unei fapte de încălcare a drepturilor omului și a
libertăților fundamentale.
În condițiile în care acțiunea în constatarea calității de
lucrător al Securității este introdusă la o instanță de judecată, a
cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs, dispozițiile Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt de natură a încălca
dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare, precum și
celelalte drepturi și libertăți fundamentale invocate, părțile
având, deopotrivă, posibilitatea de a uza de garanțiile prevăzute
de legea procesual civilă pentru a-și susține poziția asupra
problemelor de fapt și de drept.
Mai mult, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 1169 din Codul
civil, „Cel ce face o propunere înaintea judecății trebuie să o

dovedească”, este asigurat echilibrul procesual al părților în
litigiu, dându-se totodată expresie principiului aflării adevărului,
statuat de art. 129 alin. 5 din Codul de procedură civilă, potrivit
căruia: „Judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate
mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală privind aflarea
adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea
corectă a legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și
legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le
consideră necesare, chiar dacă părțile se împotrivesc.”
De altfel, Curtea Constituțională s-a mai pronunțat asupra
unor critici similare prin numeroase decizii, precum Decizia
nr. 267 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 225 din 7 aprilie 2009.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 7, art. 8, art. 11, art. 13 și art. 24 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, excepție ridicată de Paraschiv Blaj,
Ilie Cornea, Ioan Marinescu și Alexandru Onu în dosarele nr. 43.859/3/2008, nr. 43.586/3/2008, nr. 41.354/3/2008 și
nr. 18.686/3/2008 ale Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 10 noiembrie 2009.
PREȘEDINTE,

ACSINTE GASPAR
Magistrat-asistent-șef,
Doina Suliman

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.476
din 10 noiembrie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. b), art. 4 alin. (3), art. 7, art. 8,
art. 9, art. 10 și art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Acsinte Gaspar
— președinte
Nicolae Cochinescu
— judecător
Aspazia Cojocaru
— judecător
Petre Lăzăroiu
— judecător
Puskás Valentin Zoltán
— judecător
Tudorel Toader
— judecător
Augustin Zegrean
— judecător
Simona Ricu
— procuror
Doina Suliman
— magistrat-asistent-șef
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 2 lit. b), art. 4 alin. (3), art. 7, art. 8, art. 9,
art. 10 și art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea
Securității, excepție ridicată de Cristinel Romanescu în Dosarul
nr. 27.207/3/2008 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal.
La apelul nominal răspunde consilierul juridic Mihai
Alexandru Ionescu (cu delegație depusă la dosar), pentru partea
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Lipsește
autorul excepției, față de care procedura de citare este legal
îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul reprezentantului Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității care, având în vedere jurisprudența în

materie a Curții Constituționale, solicită respingerea, ca
neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind
neîntemeiată.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 12 mai 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 27.207/3/2008,Curtea de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 2 lit. b), art. 4 alin. (3), art. 7, art. 8, art. 9,
art. 10 și art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și
deconspirarea Securității.
Excepția a fost ridicată de pârâtul Cristinel Romanescu într-o
cauză de contencios administrativ în contradictoriu cu
reclamantul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate
contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4), art. 15,
art. 16, art. 21 alin. (2) și (3), art. 23 alin. (11), art. 24, art. 37,
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art. 53, art. 124 și art. 126, deoarece nu respectă exigențele
Deciziei Curții Constituționale nr. 51 din 31 ianuarie 2008
referitoare la neconstituționalitatea Legii nr. 187/1999.
Instanța de judecată apreciază că dispozițiile de lege
criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate în
susținerea excepției.
Potrivit prevederilor 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 textele de lege criticate
sunt constituționale.
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,
susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile
de lege 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,
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, așa cum reiese
din încheierea de sesizare, îl constituie dispozițiile art. 2 lit. b),
art. 4 alin. (3), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 și art. 13 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul
la propriul dosar și deconspirarea Securității, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie
2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 293/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 800 din 28 noiembrie 2008.
În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale,
autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale
ale art. 1 alin. (4) — principiul separației și echilibrului puterilor,
art. 15 — Universalitatea, art. 16 — Egalitatea în drepturi, art. 21
alin. (2) și (3) — Accesul liber la justiție, art. 23 alin. (11) —
prezumția de nevinovăție, art. 24 — Dreptul la apărare,
art. 37 — Dreptul de a fi ales, art. 53 — Restrângerea exercițiului
unor drepturi sau al unor libertăți, art. 124 — Înfăptuirea justiției
și art. 126 — Instanțele judecătorești.
Analizând critica de neconstituționalitate, Curtea reține că
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 operează, pe
de o parte, o modificare substanțială a regimului juridic aplicabil
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persoanelor constatate ca fiind „lucrătoare ale Securității” față
de Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și
deconspirarea securității ca poliție politică, declarată
neconstituțională prin Decizia nr. 51 din 31 ianuarie 2008,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din
6 februarie 2008, iar pe de altă parte, o reconfigurare a
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, ca
autoritate administrativă autonomă, lipsită de atribuții
jurisdicționale, ale cărei acte privind accesul la dosar și
deconspirarea Securității să fie supuse controlului instanțelor de
judecată.
Astfel, reglementarea anterioară nu a urmărit doar
deconspirarea persoanelor care au participat la activitatea de
poliție politică comunistă, ci a promovat răspunderea juridică și
politică a acestora, cu scopul îndepărtării lor din anumite funcții
și împiedicării lor de a candida pentru alegerea sau numirea în
acele funcții. Mai mult, așa cum a reținut Curtea Constituțională
prin decizia menționată, legea crea premisele 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.
În condițiile în care acțiunea în constatarea calității de
lucrător al Securității este introdusă la o instanță de judecată a
cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs, dispozițiile Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt de natură a încălca
dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare, precum și
celelalte drepturi și libertăți fundamentale invocate, părțile
având, deopotrivă, posibilitatea de a uza de garanțiile prevăzute
de legea procesual civilă pentru a-și susține poziția asupra
problemelor de fapt și de drept.
Mai mult, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 1169 din Codul
civil, „Cel ce face o propunere înaintea judecății trebuie să o
dovedească”, este asigurat echilibrul procesual al părților în
litigiu, dându-se totodată expresie principiului aflării adevărului,
statuat de art. 129 alin. 5 din Codul de procedură civilă, potrivit
căruia: „Judecătorii au îndatorirea să stăruie, prin toate
mijloacele legale, pentru a preveni orice greșeală privind aflarea
adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor și prin aplicarea
corectă a legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice și
legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le
consideră necesare, chiar dacă părțile se împotrivesc.”
De altfel, Curtea Constituțională s-a mai pronunțat asupra
unor critici similare prin numeroase decizii, precum Decizia
nr. 267 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 225 din 7 aprilie 2009.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. b), art. 4 alin. (3), art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 și art. 13
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, excepție
ridicată de Cristinel Romanescu în Dosarul nr. 27.207/3/2008 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ
și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 10 noiembrie 2009.
PREȘEDINTE,

ACSINTE GASPAR
Magistrat-asistent-șef,
Doina Suliman

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 795/20.XI.2009
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.502
din 10 noiembrie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Acsinte Gaspar
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Petre Lăzăroiu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Doina Suliman

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

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității,
excepție ridicată de Constantin Manea în Dosarul
nr. 1.845/2/2009 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal.
La apelul nominal se prezintă personal autorul excepției,
Constantin Manea, și consilierul juridic Mihai Alexandru Ionescu
(cu delegație depusă la dosar), pentru partea Consiliul Național
pentru Studierea Arhivelor Securității.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul autorului excepției, care solicită admiterea acesteia,
sens în care depune la dosar concluzii scrise.
În continuare, luând cuvântul, reprezentantul Consiliului
Național pentru Studierea Arhivelor Securității solicită
respingerea,
ca
neîntemeiată,
a
excepției
de
neconstituționalitate, sens în care invocă jurisprudența în
materie a Curții Constituționale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind
neîntemeiată.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 12 iunie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 1.845/2/2009, Curtea de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea
Securității.
Excepția a fost ridicată de pârâtul Constantin Manea într-o
cauză de contencios administrativ în contradictoriu cu
reclamantul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că ordonanța de urgență criticată contravine
prevederilor constituționale ale art. 16 alin. (1) și (2) și art. 115
alin. (6), deoarece „nu face niciun fel de referire la activiștii

fostului partid comunist, autorii politicii de teroare, la alte organe
represive ale regimului totalitar și nici la agenții cunoscuți ai
puterilor străine ostile României”. De asemenea, consideră că
„ordonanța de urgență contestată a fost emisă în mod abuziv,
într-un domeniu în care Guvernul nu are niciun fel de
competență normativă, domeniul drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului”.
Instanța de judecată apreciază că dispozițiile Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 24/2008 nu contravin prevederilor
constituționale invocate.
Potrivit prevederilor 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.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susținerile
părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege
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,
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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din
10 martie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 293/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 800 din 28 noiembrie 2008.
În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale,
autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale
ale art. 16 alin. (1) și (2) — Egalitatea în drepturi și art. 115
alin. (6) — Delegarea legislativă.
Analizând critica de neconstituționalitate, Curtea reține că
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 nu
reglementează în domeniul drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului, așa cum susține autorul excepției, ci
operează, pe de o parte, o modificare substanțială a regimului
juridic aplicabil persoanelor constatate ca fiind „lucrătoare ale
Securității” față de Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul
dosar și deconspirarea poliției politice comuniste, declarată
neconstituțională prin Decizia Curții Constituționale nr. 51 din
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31 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, iar pe de altă parte, o
reconfigurare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor
Securității, ca autoritate administrativă autonomă, lipsită de
atribuții jurisdicționale, ale cărei acte privind accesul la dosar și
deconspirarea Securității să fie supuse controlului instanțelor de
judecată.
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În ceea ce privește înfrângerea art. 16 alin. (1) și (2) din
Constituție, Curtea observă că acest argument invocat de
autorul excepției nu vizează o veritabilă problemă de
constituționalitate, ci modificarea sau completarea ordonanței
de urgență supuse controlului, ceea ce, potrivit art. 2 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, excedează atribuțiilor Curții
Constituționale.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul
la propriul dosar și deconspirarea Securității, excepție ridicată de Constantin Manea în Dosarul nr. 1.845/2/2009 al Curții de Apel
București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 10 noiembrie 2009.
PREȘEDINTE,

ACSINTE GASPAR
Magistrat-asistent-șef,
Doina Suliman

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.503
din 10 noiembrie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 293/2008
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar
și deconspirarea Securității
Acsinte Gaspar
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Petre Lăzăroiu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Doina Suliman

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

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul
dosar și deconspirarea Securității, excepție ridicată de Marian
Brădeanu în Dosarul nr. 43.857/3/2008 al Curții de Apel
București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.
La apelul nominal răspunde consilierul juridic Mihai
Alexandru Ionescu (cu delegație depusă la dosar), pentru partea
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Lipsește
autorul excepției, față de care procedura de citare este legal
îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul reprezentantului Consiliului Național pentru Studierea
Arhivelor Securității, care, având în vedere jurisprudența în
materie a Curții Constituționale, solicită respingerea, ca
neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind
neîntemeiată.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 15 aprilie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 43.857/3/2008, Curtea de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la
propriul dosar și deconspirarea Securității.
Excepția a fost ridicată de pârâtul Marian Brădeanu într-o
cauză de contencios administrativ în contradictoriu cu
reclamantul Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității.
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În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că dispozițiile de lege criticate contravin
prevederilor constituționale ale art. 147 alin. (1) și art. 115
alin. (5) și (6). În acest sens, arată că Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 24/2008 a fost emisă ca urmare a Deciziei Curții
Constituționale nr. 51 din 31 ianuarie 2008 și, prin urmare, fiind
vorba de neconstituționalitatea în întregime a unei legi, trebuia
ca obligația de a pune de acord prevederile neconstituționale
din Legea nr. 187/1999 cu dispozițiile Constituției să revină
Parlamentului, și nu Guvernului. În continuare arată că
Parlamentul nu a respectat procedura și termenele prevăzute
de Constituție pentru aprobarea acestei ordonanțe de urgență.
În fine, autorul excepției consideră că ordonanța de urgență
supusă controlului reglementează în domeniul drepturilor și
libertăților fundamentale ale omului.
Instanța de judecată apreciază că dispozițiile legii criticate
nu contravin prevederilor constituționale invocate.
Potrivit prevederilor 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 dispozițiile de lege
criticate sunt constituționale.
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,
susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile
de lege 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,
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 Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul

dosar și deconspirarea Securității, lege publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008.
În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale,
autorul excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale
ale art. 147 alin. (1) — Deciziile Curții Constituționale și art. 115
alin. (5) și (6) — Delegarea legislativă.
Analizând critica de neconstituționalitate, Curtea reține că
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, aprobată de
Parlament prin Legea nr. 293/2008, este un act normativ nou, de
sine stătător, care operează, pe de o parte, o modificare
substanțială a regimului juridic aplicabil persoanelor constatate
ca fiind „lucrătoare ale Securității” față de Legea nr. 187/1999
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice
comuniste, declarată neconstituțională prin Decizia Curții
Constituționale nr. 51 din 31 ianuarie 2008, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie
2008, iar pe de altă parte, o reconfigurare a Consiliului Național
pentru Studierea Arhivelor Securității, ca autoritate
administrativă autonomă, lipsită de atribuții jurisdicționale, ale
cărei acte privind accesul la dosar și deconspirarea Securității să
fie supuse controlului instanțelor de judecată.
În ceea ce privește critica referitoare la nerespectarea de
către Parlament a procedurii și termenelor prevăzute de
Constituție pentru aprobarea ordonanței de urgență, se constată
că este neîntemeiată. Astfel, potrivit art. 115 alin. (5) teza a treia
din Constituție, „Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la
depunere, Camera sesizată nu se pronunță asupra ordonanței,
aceasta se consideră adoptată și se trimite celeilalte Camere
care decide de asemenea în procedură de urgență”.
În fine, acest act normativ nu reglementează în domeniul
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, astfel că
niciunul dintre motivele de neconstituționalitate invocate de
autorul excepției nu poate fi primit.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, excepție ridicată de Marian Brădeanu în
Dosarul nr. 43.857/3/2008 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 10 noiembrie 2009.
PREȘEDINTE,

ACSINTE GASPAR
Magistrat-asistent-șef,
Doina Suliman
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru județul Constanța
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2009 cu suma de 1.300 mii lei, pentru județul Constanța,
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, și alocarea acesteia
bugetului propriu al județului Constanța, pentru finanțarea unor
cheltuieli curente și de capital.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite răspunde de modul
de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei
alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să
introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura
bugetului de stat pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
interimar,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.357.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009,
pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Vâlcea
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă alocarea sumei de 460 mii lei din Fondul
de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2009, bugetului local al comunei Vlădești, județul
Vâlcea, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale
datorate alunecării de teren, în vederea executării variantei
ocolitoare a drumului comunal DC 62 Vlădești — Valea Ursului.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite răspunde de modul
de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei
alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să
introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de
stat pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
interimar,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.358.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului
Muncii, Familiei și Protecției Sociale pe anul 2009 din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul
de stat pe anul 2009, pentru asigurarea plății drepturilor sociale
cuvenite diferitelor categorii beneficiare, aferente lunilor
noiembrie și decembrie 2009, cu suma de 231.000 mii lei, la
capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”, după cum
urmează:
a) cu suma de 65.000 mii lei la titlul 51 „Transferuri între
unități ale administrației publice”;

b) cu suma de 166.000 mii lei la titlul 57 „Asistență socială”,
articolul 57.01 „Asigurări sociale”.
Art. 2. — Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea
ordonatorului principal de credite, va introduce modificările
corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și
structura bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției
Sociale aprobat pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
interimar,
Mihai Constantin Șeitan,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.359.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind stabilirea atribuțiilor doamnei Claudia Ioana Szabo, inspector guvernamental
în cadrul Secretariatului General al Guvernului
În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici,
managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) din
Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările
ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei decizii, doamna Claudia Ioana Szabo, inspector
guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului,
este desemnată să îndeplinească, la nivelul județului Cluj,
atribuții ce intră în sfera de competență a Ministerului Educației,
Cercetării și Inovării. Fișa de descriere a atribuțiilor și
responsabilităților și a modului de raportare a activității
desfășurate se stabilește prin ordin al ministrului educației,
cercetării și inovării. Plata drepturilor salariale ale inspectorului

guvernamental și a celorlalte drepturi aferente se realizează de
Secretariatul General al Guvernului, în condițiile legii, pe bază
de pontaj și raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai
activității pe care o desfășoară în teritoriu, aprobat de
ordonatorul de credite și/sau reprezentantul Ministerului
Educației, Cercetării și Inovării la nivelul județului unde își
desfășoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în
condițiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activității
desfășurate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 19 noiembrie 2009.
Nr. 762.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Nastasia Gheorghe
în funcția publică de secretar general
în cadrul Ministerului Turismului
Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înalților
funcționari publici nr. 91 din 21 octombrie 2009, prin care se propune numirea în
funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici a candidaților
admiși în urma concursului susținut în intervalul 19—20 octombrie 2009,
ținând cont de prevederile art. 69 lit. b) din Hotărârea Guvernului
nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul
carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările
ulterioare,
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. 12 lit. b), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) și art. 62 alin. (1) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Nastasia Gheorghe se numește în funcția publică de secretar general în cadrul
Ministerului Turismului.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 20 noiembrie 2009.
Nr. 763.
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Gabriel Tănăsescu
din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției
și Libertăților Cetățenești
Având în vedere solicitarea de eliberare din funcție formulată de domnul
Gabriel Tănăsescu, din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției și
Libertăților Cetățenești, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/7.936
din 16 noiembrie 2009,
în temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările
și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel
Tănăsescu se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției și
Libertăților Cetățenești.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 20 noiembrie 2009.
Nr. 764.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu
al domnului Marius Vasile Iosif Roman, secretar general adjunct la Ministerul Întreprinderilor Mici
și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri
Având în vedere Adresa Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 2.808/G.S. din
9 noiembrie 2009, înregistrată la cabinetul primului-ministru sub nr. 5/7.875 din 11 noiembrie 2009, prin care se comunică faptul
că domnul Marius Vasile Iosif Roman a fost numit începând cu data de 20 noiembrie 2009 în funcția de consilier economic la
Biroul de promovare comercial-economic de la Beijing,
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), art. 94 alin. (1) lit. c) și art. 95 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Se constată suspendarea de drept, începând cu
data de 20 noiembrie 2009, a raportului de serviciu al domnului

Marius Vasile Iosif Roman, secretar general adjunct al Ministerului
Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 20 noiembrie 2009.
Nr. 765.
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind detașarea domnului Doru Marius Nechiti din funcția publică de inspector guvernamental
în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director executiv adjunct
al Direcției economico-financiare din cadrul Consiliului Județean Prahova
Având în vedere solicitarea Consiliului Județean Prahova, formulată prin Adresa nr. 10.395 din 28 iulie 2009, completată prin
adresele nr. 10.395 din 7 august 2009 și nr. 16.190 din 10 noiembrie 2009, privind detașarea domnului Doru Marius Nechiti din
funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director executiv
adjunct al Direcției economico-financiare din cadrul Consiliului Județean Prahova, precum și acordul scris al domnului Doru Marius
Nechiti cu privire la această detașare, exprimat prin Adresa înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr.
20/14.958/D.N.A. din data de 10 august 2009,
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) și art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei decizii, domnul Doru Marius Nechiti, inspector
guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului,

se detașează în funcția publică de director executiv adjunct al
Direcției economico-financiare din cadrul Consiliului Județean
Prahova, pe o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 20 noiembrie 2009.
Nr. 766.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro
lansate în luna noiembrie 2009
În temeiul:
— art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,
cu modificările și completările ulterioare;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare;
— Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului
economiei și finanțelor publice nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a
titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României și al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind
piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, și al
Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. 1. — În vederea refinanțării datoriei publice și finanțării
deficitului bugetar, se aprobă prospectul de emisiune al
certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro, în
valoare nominală totală de 500.000.000 euro, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală de trezorerie și datorie publică va
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat
București, 18 noiembrie 2009.
Nr. 3.203.
ANEXĂ

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro lansate în luna noiembrie 2009
Art. 1. — În vederea refinanțării datoriei publice și finanțării
deficitului bugetar, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea

de certificate de trezorerie cu dobândă denominate în euro,
astfel:

Codul ISIN

Data licitației

Data emisiunii

Data scadenței

Nr. de zile

Valoare emisiune
— euro —

RO0910CTE016

26 noiembrie 2009

30 noiembrie 2009

29 noiembrie 2010

364

500.000.000

Art. 2. — Valoarea nominală individuală a unui certificat de
trezorerie cu dobândă este de 100.000 euro.
Art. 3. — Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la
data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
efectua după metoda cu preț uniform.
Art. 4. — (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și
necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 6 la Normele Băncii Naționale
a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor
de stat administrată de Banca Națională a României, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Numărul de tranșe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricționat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de
persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel

cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai
dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naționale
a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor
de stat administrată de Banca Națională a României, cu
modificările și completările ulterioare. Executarea acestora se
va efectua la rata dobânzii finale a licitației. Se admit oferte de
cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul
emisiunilor anunțate.
(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau
necompetitive va fi de minimum 100.000 euro.
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Art. 5. — Dobânda se plătește în data de 29 noiembrie 2010,
prin creditarea conturilor de corespondent în euro ale dealerilor
primari și/sau ale instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea
definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai
dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial de
către aceștia Băncii Naționale a României cu cel puțin două zile
lucrătoare anterior datei plății dobânzii.
Dobânda se va determina conform formulei:
D = VN x r x z,
360
în care:
D = dobânda;
VN = valoarea nominală;
r = rata dobânzii (exprimată cu două zecimale);
z = număr de zile pentru care se calculează dobânda.
Art. 6. — Certificatele de trezorerie cu dobândă denominate
în euro pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor
depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților,
persoane fizice și juridice.
Art. 7. — Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Națională a României, ce acționează în calitate de administrator
al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului
de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, până la ora 12,00.
Art. 8. — Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la
sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație
constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Art. 9. — Plata certificatelor de trezorerie cu dobândă
denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel
târziu la ora 15,00 — ora României, prin transferarea de către
dealerul primar și/sau de către instituțiile de credit, așa cum sunt
acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în calitate
de clienți ai dealerilor primari, deținători înregistrați, în contul
de euro număr 0D al Băncii Naționale a României
(BIC: NBORROBU), deschis la Bank for International
Settlements, Basle (BIC: BISBCHBB), via Banque de France
Paris (Safire) Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN:
FR7630001000640000005532338, a sumei reprezentând
valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă
denominate în euro adjudecate.
Art. 10. — Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu
dobândă denominate în euro se va efectua la data scadenței,
prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor
primari și/sau ale instituțiilor de credit, așa cum sunt acestea
definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai
dealerilor primari, deținători înregistrați, comunicate oficial Băncii
Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare anterior
datei scadenței, cu suma reprezentând valoarea nominală a
certificatelor de trezorerie cu dobândă denominate în euro.
Art. 11. — Evenimentele de plată aferente certificatelor de
trezorerie cu dobândă denominate în euro se gestionează în
conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare
a operațiunilor cu titluri de stat — SaFIR.
Art. 12. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre
plățile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără
obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc
în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat
și nu pot fi tranzacționate.
Art. 13. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1
este reglementat de legislația în vigoare.
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