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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 modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din
21 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Dacă debitorul deține sau administrează una sau mai
multe pagini de internet, organele de conducere ale acestuia
sunt obligate să publice pe paginile de internet proprii, în termen
de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de deschidere a
procedurii, informațiile referitoare la starea societății, precum și
numărul, data și instanța care a pronunțat hotărârea.”
2. La articolul 45, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Prejudiciile suferite de terții de bună-credință, ca urmare
a nerespectării obligațiilor debitorului prevăzute la alin. (1)—(21),
vor fi reparate în mod exclusiv de persoanele care au încheiat
actele ca reprezentanți legali ai debitorului, fără a fi atinsă
averea debitorului.”
3. Titlul capitolului V se modifică și va avea următorul
cuprins:

„CAPITOLUL V
Infracțiuni și contravenții”
4. După articolul 148 se introduce un nou articol,
articolul 1481, cu următorul cuprins:
„Art. 1481. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 45 alin. (21)
constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
10.000 lei la 30.000 lei.
(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de specialitate ale
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din oficiu sau la
sesizarea
judecătorului-sindic,
a
administratorului
judiciar/lichidatorului sau a oricărei persoane interesate.
Veniturile rezultate din aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1)
se fac venit la bugetul de stat.
(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile
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.”
Art. II. — Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din
21 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum
și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

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

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 2 martie 2010.
Nr. 25.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii
nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 1 martie 2010.
Nr. 329.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu
modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată
de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra
situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora,
exercitarea altor misiuni de asigurare și servicii profesionale
potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România,
denumită în continuare Camera.
(2) Auditul financiar cuprinde și auditul statutar, desfășurat
potrivit legii.”
2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) Auditorii financiari care au dobândit această calitate și
sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentă a
profesiei, desfășoară, în principal, următoarele activități:
a) auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor
financiare anuale consolidate, în situațiile prevăzute de lege;
b) auditul financiar al situațiilor financiare anuale și al
situațiilor financiare consolidate ale entităților care au optat
pentru auditarea situațiilor financiare anuale;
c) misiuni de revizuire a situațiilor financiare anuale, a
situațiilor financiare consolidate, precum și a situațiilor financiare
interimare;
d) misiuni de asigurare și alte misiuni și servicii profesionale,
în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și cu
alte reglementări adoptate de Cameră;
e) audit intern.
(3) Auditorii financiari pot desfășura și alte activități, precum:
a) consultanță financiar-contabilă;
b) management financiar-contabil;
c) pregătire profesională de specialitate în domeniu;
d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară și
lichidare, consultanță fiscală, cu respectarea reglementărilor
specifice fiecăreia dintre activitățile respective și a principiului
independenței, după caz.”
3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Se înființează Camera Auditorilor Financiari din
România, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care
funcționează ca organizație profesională de utilitate publică fără
scop patrimonial.

(2) Camera este autoritatea competentă care organizează,
coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit
financiar în România.
(3) Camera elaborează următoarele reglementări:
a) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei,
care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Regulamentul
cuprinde prevederi referitoare la:
— organele de conducere a Camerei și modul de alegere a
acestora;
— atribuțiile și răspunderile Camerei;
— regulile și condițiile de atribuire, respectiv de retragere a
calității de auditor financiar, în condițiile legii;
— cerințele privind asigurarea pentru riscul profesional în
exercitarea activității de audit financiar;
— regulile privind investigarea abaterilor disciplinare,
dispunerea sancțiunilor disciplinare și procedura de disciplină, în
condițiile legii;
— alte norme necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor
Camerei;
b) codul etic;
c) standardele de audit;
d) normele de desfășurare a examenului de aptitudini
profesionale;
e) normele privind procedurile de control al calității auditului
financiar;
f) regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari;
g) normele privind procedurile minimale de audit;
h) normele privind documentarea în audit;
i) normele privind sistemul de asigurare a calității;
j) normele privind raportarea auditului.
(4) Reglementările prevăzute la alin. (3) lit. b)—j) se aprobă
prin hotărâri ale Consiliului Camerei.
(5) Camera are următoarele atribuții:
a) atribuie calitatea de auditor financiar și emite autorizații
pentru exercitarea acestei profesii în condițiile stabilite de
regulamentul de organizare și funcționare;
b) organizează și urmărește programul de pregătire continuă
a auditorilor financiari;
c) controlează calitatea activității de audit financiar;
d) promovează actualizarea legislației prin instituțiile abilitate,
precum și a normelor de audit financiar și audit intern, în
concordanță cu prevederile legii și cu reglementările instituțiilor
profesionale europene și internaționale în domeniu;
e) adoptă normele interne privind activitatea Camerei;
f) retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor
financiar, în condițiile prevederilor Regulamentului de organizare
și funcționare a Camerei;
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g) asigură reprezentarea internațională a profesiei de auditor
financiar din România;
h) adoptă alte norme privind auditul statutar, în condițiile legii;
i) adoptă reguli, norme și instrucțiuni în aplicarea prezentei
ordonanțe de urgență, prin care să se asigure respectarea
prevederilor legii.”
4. La articolul 6, alineatul (5) se abrogă.
5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Camera are ca membri auditori financiari
persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de
exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi și persoane
juridice.
(2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii Camerei care
sunt incompatibili cu exercitarea activității de audit financiar.
Situațiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de
organizare și funcționare a Camerei, în condițiile legii.
(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în
Registrul public pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în
baza declarației date pe propria răspundere.”
6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar
persoanele fizice care îndeplinesc condițiile stabilite prin
normele aprobate de Cameră.
(2) Pentru a asigura capacitatea de aplicare în practică a
cunoștințelor teoretice a căror testare este inclusă în examen,
persoana fizică efectuează un stagiu de pregătire practică de
cel puțin 3 ani, care cuprinde, printre altele, participarea la
auditarea situațiilor financiare anuale sau a situațiilor financiare
anuale consolidate.
(3) Camera poate stabili, prin norme proprii, condițiile în care
pot fi acordate derogări cu privire la testul de cunoștințe în
domeniul financiar-contabil, în vederea accesului la stagiu, la
reducerea vechimii în activitatea financiar-contabilă cerută
pentru accesul la stagiu, precum și de la testul de cunoștințe
teoretice inclus în examenul de competență profesională.”
7. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul
cuprins:
„CAPITOLUL III
Atribuirea calității de auditor financiar, educație continuă
și recunoaștere reciprocă”
8. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. — Condițiile și criteriile pe care trebuie să le
îndeplinească candidații pentru atribuirea calității de auditor
financiar se stabilesc prin regulamentul emis de Cameră.”
9. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. — Camera stabilește norme pentru aprobarea
auditorilor financiari care au fost autorizați în alte state membre
ale Uniunii Europene, precum și pentru înregistrarea auditorilor
financiari și a entităților de audit din terțe țări.”
10. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 13. — (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe
bază de examen de competență profesională prin care trebuie
să se certifice un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice,
precum și aptitudinea de a le aplica.

(2) Examenele pentru atribuirea calității de auditor financiar
se organizează de Cameră, conform prevederilor
Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei. Este
interzisă instituirea oricăror excepții de la testul de aplicare a
cunoștințelor în practică din cadrul examenului de competență
profesională.”
11. După articolul 13 se introduc două noi articole,
articolele 131 și 132, cu următorul cuprins:
„Art. 131. — (1) Auditorii financiari trebuie să urmeze
programe adecvate de formare profesională continuă, pentru
a-și menține cunoștințele teoretice și competențele profesionale
la un nivel înalt. Camera emite norme cuprinzând obligațiile ce
revin auditorilor financiari cu privire la formarea profesională
continuă a acestora.
(2) Nerespectarea cerințelor privind formarea profesională
continuă se sancționează potrivit reglementărilor emise în acest
sens.
(3) Camera adoptă standardele de etică profesională și
normele de control intern de calitate al activității auditorilor
financiari.
Art. 132. — (1) Camera este autoritatea competentă pentru
efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calității serviciilor
prestate de auditorii financiari.
(2) Camera emite norme și proceduri de revizuire a calității
activității de audit financiar, precum și a altor activități
desfășurate de auditorii financiari, potrivit legii.”
12. Articolul 17 se abrogă.
13. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 18. — Profesia de auditor financiar poate fi exercitată
numai de persoanele care îndeplinesc condițiile de
independență și integritate prevăzute de legislația în domeniu.”
14. Articolul 19 se abrogă.
15. Titlul capitolului VII se modifică și va avea următorul
cuprins:
„CAPITOLUL VII
Supravegherea publică”
16. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 26. — Activitatea Camerei se desfășoară sub
supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar, potrivit legii.”
17. Articolele 27 și 28 se abrogă.
18. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 29. — La entitățile economice ale căror situații financiare
trebuie auditate, precum și la entitățile care optează pentru
auditarea situațiilor financiare auditul se efectuează potrivit
prezentei ordonanțe de urgență și legislației în vigoare.”
19. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 30. — Ministerul Finanțelor Publice elaborează și
promovează spre adoptare proiecte de acte normative care
reglementează organizarea și funcționarea Camerei, cu
consultarea acesteia și a Consiliului pentru Supravegherea
Publică a Activității de Audit Statutar.”
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20. Titlul capitolului VIII se modifică și va avea următorul
cuprins:
„CAPITOLUL VIII
Registrul public”
21. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 31. — (1) Auditorii financiari activi și nonactivi se înscriu
în Registrul public.
(2) Registrul public se publică anual în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(3) Modificările intervenite în Registrul public se publică
trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
22. Titlul capitolul IX se modifică și va avea următorul
cuprins:
„CAPITOLUL IX
Investigații și sancțiuni”
23. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 32. — Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de
urgență, precum și a reglementărilor emise de Cameră atrage,
după caz, răspunderea administrativă sau disciplinară.”
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24. După articolul 32 se introduce un nou articol,
articolul 321, cu următorul cuprins:
„Art. 321. — Abaterile pentru care se aplică sancțiuni,
procedura de constatare și sancționare a acestora, precum și
răspunderea auditorului financiar se stabilesc prin norme emise
de Cameră.”
25. Articolul 33 se abrogă.
26. Capitolul X „Dispoziții tranzitorii”, cuprinzând
articolele 34—37, se abrogă.
27. Articolul 38 se abrogă.
28. La articolul 39, alineatul (2) se abrogă.
29. După articolul 39 se introduce un nou articol,
articolul 40, cu următorul cuprins:
„Art. 40. — Hotărârile Conferinței Camerei, ale Consiliului
Camerei, precum și legislația care reglementează organizarea
și funcționarea Camerei Auditorilor Financiari din România se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art. II. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu
modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările
aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

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

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 2 martie 2010.
Nr. 26.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999
privind activitatea de audit financiar
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit
financiar și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 1 martie 2010.
Nr. 330.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 123
din 9 februarie 2010

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1
din Codul de procedură civilă
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Puskás Valentin Zoltán
Augustin Zegrean
Carmen-Cătălina Gliga
Benke Károly

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

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
excepție ridicată de Gabriel Florentin Mungiu Pupăzan în
Dosarul nr. 3.163/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1
București.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Președintele dispune a se face apelul și în dosarele
nr. 5.362D/2009, nr. 5.364D/2009, nr. 6.770D/2009,
nr. 6.775D/2009, nr. 6.802D/2009 și nr. 7.080D/2009, având ca
obiect o excepție de neconstituționalitate identică cu cea ridicată
în Dosarul nr. 5.360D/2009.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Curtea, având în vedere identitatea dintre obiectul excepțiilor
de neconstituționalitate ridicate în dosarele sus-menționate, din
oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor nr. 5.362D/2009,
nr. 5.364D/2009, nr. 6.770D/2009, nr. 6.775D/2009,
nr. 6.802D/2009 și nr. 7.080D/2009 la Dosarul nr. 5.360D/2009.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura
conexării.
Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 5.362D/2009,
nr. 5.364D/2009, nr. 6.770D/2009, nr. 6.775D/2009,
nr. 6.802D/2009 și nr. 7.080D/2009 la Dosarul nr. 5.360D/2009,
care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că
excepția ridicată este neîntemeiată, invocând jurisprudența
Curții Constituționale.

nr. 4.399/299/2009, nr. 7.885/299/2009, nr. 3.148/299/2009 și
nr. 4.244/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 București a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul
de procedură civilă, excepție ridicată de Gabriel Florentin
Mungiu Pupăzan, Angela Pupăzan, Ion Popescu, Emilian
Neagoe, Rucsanda Chiriac în cauze având ca obiect
soluționarea unor contestații la executare.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată
că înființarea popririi de către executorul judecătoresc de la
domiciliul sau sediul debitorului ori al terțului poprit este contrară
art. 21 din Constituție, ținând cont de faptul că, în materie de
litigii de muncă, competența de judecată aparține instanțelor de
la sediul sau domiciliul reclamantului. Prin urmare, înființarea
popririi ar trebui dispusă de executorul judecătoresc de la
domiciliul sau sediul creditorului. Se mai arată că este nedrept
ca executarea titlului executoriu să se facă la sediul debitorului
sau terțului poprit în condițiile în care acesta a fost emis de
instanța în a cărei circumscripție își are domiciliul sau reședința
reclamantul.
Mai mult, se apreciază că textul legal criticat încalcă și
dispozițiile art. 16 din Constituție, întrucât sunt favorizați
executorii judecătorești de la sediul debitorilor în raport cu cei de
la sediul creditorilor.
Judecătoria Sectorului 1 București apreciază că excepția
de neconstituționalitate ridicată este întemeiată, încălcându-se
dreptul la un proces echitabil.
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 ridicate.
Avocatul Poporului apreciază, în dosarele nr. 5.360D/2009,
nr. 5.362D/2009, nr. 5.364D/2009, nr. 6.770D/2009 și
nr. 6.775D/2009, că prevederile legale 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,

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată
următoarele:
Prin încheierile din 12 iunie 2009, 29 iunie 2009, 22 iulie
2009, 27 iulie 2009, 26 august 2009, pronunțate în dosarele
nr. 3.163/299/2009, nr. 3.156/299/2009, nr. 3.017/299/2009,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
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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 prezenta excepție.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au
următorul cuprins:
„Poprirea se înființează la cererea creditorului, de executorul
judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la
domiciliul sau sediul terțului poprit”.
Autorii excepției susțin că dispozițiile legale criticate încalcă
prevederile constituționale ale art. 16 privind egalitatea în
drepturi și ale art. 21 alin. (1)—(3) privind accesul liber la justiție.
Totodată, se apreciază că sunt încălcate prevederile art. 6 și 13
din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale privind dreptul la un proces echitabil și dreptul la
un recurs efectiv.
Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea
constată că, prin mai multe decizii, a stabilit constituționalitatea
textului legal criticat, în raport cu critici identice.
Astfel, prin Decizia nr. 1.172 din 17 septembrie 2009,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din
6 octombrie 2009, sau Decizia nr. 1.518 din 17 noiembrie 2009,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din
18 decembrie 2009, Curtea a statuat că textul de lege criticat
stabilește competența materială și teritorială pentru soluționarea
cererii creditorului de înființare a popririi și a fost adoptat de
legiuitor în cadrul atribuțiilor sale, astfel cum sunt determinate
prin dispozițiile art. 126 alin. (2) și ale art. 129 din Constituție.
Este de competența legiuitorului stabilirea procedurii de
executare silită, astfel încât acesta poate reglementa atât reguli
generale, cât și excepții de la acestea, în funcție de specificul
fiecărui caz în parte. În cazul de față, legiuitorul are deplină
legitimitate constituțională în a reglementa competența
executorului judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului

7

ori de la domiciliul sau sediul terțului poprit de a înființa poprirea
la cererea creditorului.
Curtea a reținut că legea atribuie competența materială de a
dispune înființarea popririi executorului judecătoresc, creditorul
având a alege între două birouri execuționale deopotrivă
competente, cel de la domiciliul sau sediul debitorului, respectiv
cel de la domiciliul sau sediul terțului poprit. S-a mai arătat că
interesul creditorilor vizează o executare rapidă, caz în care este
justificată opțiunea legiuitorului pentru desemnarea executorilor
judecătorești de la sediul debitorului sau al terțului poprit.
Cu același prilej, Curtea a stabilit că textul de lege criticat nu
încalcă prevederile art. 16 din Constituție, privind egalitatea în
drepturi a cetățenilor, întrucât reglementarea este aplicabilă
tuturor persoanelor aflate în situația prevăzută de ipoteza
normei, fără nicio distincție sau în considerarea altor criterii, și
anume creditorii deținători ai unui titlu executoriu, care solicită
executorului judecătoresc înființarea popririi.
Prin aceeași decizie, Curtea a arătat că nu este îngrădit nici
accesul liber la justiție și nici dreptul la un proces echitabil, în
condițiile în care art. 399 din Codul de procedură civilă prevede
că împotriva oricărui act de executare se poate face contestație
de către cei interesați sau vătămați prin executare, oferind toate
garanțiile procesuale pentru realizarea deplină a acestor
drepturi.
În fine, s-a mai reținut că o situație particulară, cum este
aceea a competenței de judecată și executare în materie de
conflicte de muncă, nu poate conduce la concluzia că normacadru, cu aplicare generală, este neconstituțională. O eventuală
derogare de la aceasta se poate face numai printr-o modificare
legislativă, aspect care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, nu este de competența Curții Constituționale.
Întrucât în cauză nu au intervenit elemente noi, de natură a
reconsidera jurisprudența Curții Constituționale, soluțiile și
considerentele acestor decizii își mențin valabilitatea și în
prezenta cauză.

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 ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă,
excepție ridicată de Gabriel Florentin Mungiu Pupăzan, Angela Pupăzan, Ion Popescu, Emilian Neagoe, Rucsanda Chiriac în
dosarele nr. 3.163/299/2009, nr. 3.156/299/2009, nr. 3.017/299/2009, nr. 4.399/299/2009, nr. 7.885/299/2009, nr. 3.148/299/2009
și nr. 4.244/299/2009 ale Judecătoriei Sectorului 1 București.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 9 februarie 2010.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Benke Károly
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului de acțiuni pe anul 2010 privind proiectarea și execuția
lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate,
încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă Programul de acțiuni pe anul 2010
privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare pentru
reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate,
încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc
seismic și care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Acțiunile pentru proiectarea și execuția lucrărilor de
consolidare la clădirile prevăzute în anexă se finanțează potrivit
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri
pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente,
republicată.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
București, 23 februarie 2010.
Nr. 148.
ANEXĂ

PROGRAMUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2010

privind proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic
la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic
și care prezintă pericol public
A. Clădiri cu lucrări de consolidare și proiecte cu finalizare în anul 2010
A.1 — Execuție lucrări de consolidare

A.1.1. Municipiul București
Caracteristicile macroseismice ale amplasamentului — Tc = 1,6 s; ag = 0,24*)
Nr.
crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălțime

Nr. de
apartamente

Aria desfășurată
(m2)

1.

Bd. N. Bălcescu nr. 24, sectorul 1

1928

2S+P+12E

119

12.031

2.

Calea Victoriei nr. 128A, sectorul 1

1935

S+D+P+8E

50

6.675

A.1.2. Municipiul Ploiești, județul Prahova
Caracteristicile macroseismice ale amplasamentului — Tc = 1,0 s; ag = 0,28g*)
Nr.
crt.

1.

Adresa imobilului

Str. Cibinului nr. 2, bl. A7

Anul construirii

Regimul de înălțime

Nr. de
apartamente

Aria desfășurată
(m2)

1962

P+4E

60

4.000

*) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100/-1/2006, în care:
Tc = perioada de colț a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale accelerației pământului;
ag = accelerația orizontală a pământului pentru IMR = 100 ani (intervalul mediu de recurență de referință al acțiunii seismice).
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A.2 — Proiectare de lucrări de consolidare

A.2.1. Municipiul București
Caracteristicile macroseismice ale amplasamentului — Tc = 1,6 s; ag = 0,24*)
Nr.
crt.

1.
2.
3.

Adresa imobilului

Str. Pictor Luchian nr. 3
Str. J. L. Calderon nr. 2
(Teatrul Foarte Mic)
Str. Schitu Măgureanu nr. 3
(Blocul „Cireșica”)

S2
S2
S5

Anul construirii

Regimul de înălțime

Nr. de
apartamente

Aria desfășurată
(m2)

1935

S+P+5E+M

9

2.067

1905

S+P+5E

20

3.745

1891

S+P+4E+M

31

3.640

A.2.2. Orașul Cernavodă, județul Constanța
Caracteristicile macroseismice ale amplasamentului — Tc = 1,0 s; ag = 0,16*)
Nr.
crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălțime

Nr. de
apartamente

Aria desfășurată
(m2)

1.

Str. Panait Cerna nr. 17, bl. E2

1984

P+4E

20

750

2.

Str. Panait Cerna nr. 15, bl. E4

1984

P+4E

20

750

A.2.3. Orașul Hârșova, județul Constanța
Caracteristicile macroseismice ale amplasamentului — Tc = 0,7s; ag = 0,16*)
Nr.
crt.

1.

Adresa imobilului

Str. Plantelor nr. 33, bl. P1

Anul construirii

Regimul de înălțime

Nr. de
apartamente

Aria desfășurată
(m2)

1968

S+P+4E

60

3.390

A.2.4. Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna
Caracteristicile macroseismice ale amplasamentului — Tc = 0,7s; ag = 0,20*)
Nr.
crt.

1.

Adresa imobilului

Str. Dealului nr. 11, bl. 25

Anul construirii

Regimul de înălțime

Nr. de
apartamente

Aria desfășurată
(m2)

1976

P+10E

69

5.952

B. Clădiri cu lucrări de consolidare cu finalizare în perioada 2011—2012
B.1 — Execuție lucrări de consolidare

B.1.1. Municipiul București
Caracteristicile macroseismice ale amplasamentului — Tc = 1,6 s; ag = 0,24*)
Nr.
crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălțime

Nr. de
apartamente

Aria desfășurată
(m2)

1.

Str. Maria Rosetti nr. 55, sectorul 2

1934

S+P+9E

20

1.433

2.

Bd. I.C. Brătianu nr. 5, sectorul 3

1936

S+P+8E

26

1.707

3.

Str. Victor Eftimiu nr. 9 (str. Dr. Marcovici nr. 9),
sectorul 1

1935

S+P+8E

88

7.905

4.

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19, sectorul 1

1930

S+P+7E

14

3.650

5.

Str. Ion Câmpineanu nr. 9, sectorul 1

1937

S+P+6E+M

19

3.155

6.

Str. Ion Brezoianu nr. 38, sectorul 1

1935

S+P+5E

9

1.542

Str. Armenească nr. 28
7**). Str. Semilunei nr. 8
Str. Armenească nr. 28A, sectorul 2

1935
1935
1935

S+P+5E+M
S+P+5E
S+P+4E+M

6
6
9

1.280
1.465
1.200

1936

S+P+4E+M

8

1.295

8.

Str. Sf. Elefterie nr. 11, sectorul 5

*) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100/-1/2006, în care:
Tc = perioada de colț a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale accelerației pământului;
ag = accelerația orizontală a pământului pentru IMR = 100 ani (intervalul mediu de recurență de referință al acțiunii seismice).
**) Proiectarea lucrărilor de consolidare a fost tratată unitar pentru toate cele 3 imobile pe considerentul inexistenței rosturilor de separație.
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B.1.2. Municipiul Roman, județul Neamț
Caracteristicile macroseismice ale amplasamentului — Tc = 0,7 s; ag = 0,24g *)

Nr.
crt.

1.

Adresa imobilului

Str. N. Titulescu nr. 3

Anul construirii

Regimul de înălțime

Nr. de
apartamente

Aria desfășurată
(m2)

1963

S+P+4E

45

2.960

B.1.3. Orașul Negrești, județul Vaslui
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului — Tc = 0,7 s; ag = 0,24g *)
Nr.
crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălțime

Nr. de
apartamente

Aria desfășurată
(m2)

1.

Str. N. Bălcescu bl. 3

1971

P+3E

32

2.133

2.

Str. M. Kogălniceanu bl. 8

1979

P+4E

32

3.080

3.

Str. N. Bălcescu bl. 9

1978

P+4E

36

2.840

B.1.4. Municipiul Tulcea, județul Tulcea
Caracteristicile macroseismice ale amplasamentului — Tc = 0,7 s; ag = 0,16*)
Nr.
crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înălțime

Nr. de
apartamente

Aria desfășurată
(m2)

1.

Str. Isaccei bl. I 3

1962

P+4E

30

2.905

2.

Str. Isaccei bl. I 4

1962

P+4E

30

2.905

*) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100/-1/2006, în care:
Tc = perioada de colț a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale accelerației pământului;
ag = accelerația orizontală a pământului pentru IMR = 100 ani (intervalul mediu de recurență de referință al acțiunii seismice).

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

ORDIN
privind aprobarea calendarului sesiunilor speciale și a metodologiei speciale de organizare
și desfășurare a examenului de bacalaureat — 2010, pentru absolvenții din promoțiile anterioare
anului 2010
În baza prevederilor Legii nr. 384/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2009 pentru
modificarea Legii învățământului nr. 84/1995,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor
măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Calendarul sesiunilor speciale ale
examenului de bacalaureat — 2010, organizate pentru
absolvenții din promoțiile anterioare anului 2010, prevăzut în
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprobă Metodologia specială de organizare și
desfășurare a examenului de bacalaureat — 2010, pentru
absolvenții din promoțiile anterioare anului 2010, prevăzută în
anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Absolvenții din promoțiile anterioare anului 2010
susțin examenele de certificare a calificării profesionale în

conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației,
cercetării și inovării nr. 3.733/2009 privind aprobarea
Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de
certificare a calificării profesionale a absolvenților din
învățământul profesional și tehnic preuniversitar, ale Ordinului
ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.115/2009 privind
aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a
examenului pentru certificarea competențelor profesionale în
învățământul liceal, filiera vocațională, ale Ordinului ministrului
educației, cercetării și inovării nr. 4.843/2009 privind aprobarea
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Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de
atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor
de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv
informatică, ale Ordinului ministrului educației, cercetării și
inovării nr. 4.853/2009 privind aprobarea Metodologiei de
organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea
atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor
cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi străine și pentru
absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și
a atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele I—IV
de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea
învățători-educatoare, și ale Ordinului ministrului educației,

cercetării și inovării nr. 5.025/2009 privind aprobarea graficului
de desfășurare a examenelor de certificare a învățământului
profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2009—2010.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 5. — Direcția generală educație timpurie, școli,
performanță și programe, Direcția generală învățământ în limbile
minorităților și relația cu Parlamentul, Direcția generală
învățământ superior, Centrul Național pentru Curriculum și
Evaluare în Învățământul Preuniversitar, inspectoratele școlare
județene/al municipiului București și conducerile unităților de
învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
București, 4 februarie 2010.
Nr. 3.142.
ANEXA Nr. 1

CALENDARUL

sesiunilor speciale ale examenului de bacalaureat — 2010,
organizate pentru absolvenții din promoțiile anterioare anului 2010
Prima sesiune de examen 2010
24—26 mai 2010

Înscrierea candidaților la prima sesiune specială de examen pentru absolvenții din promoțiile
anterioare anului 2010

31 mai—4 iunie 2010

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă modernă — proba C

7—18 iunie 2010

Evaluarea competențelor digitale — proba D

21—23 iunie 2010

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

23—25 iunie 2010

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

28 iunie 2010

Limba și literatura română — proba E) a) — proba scrisă

29 iunie 2010

Limba și literatura maternă — proba E) b) — proba scrisă

30 iunie 2010

Proba obligatorie a profilului — proba E) c) — proba scrisă

2 iulie 2010

Proba la alegere a profilului și specializării — proba E) d) — proba scrisă

4 iulie 2010

Afișarea rezultatelor (până la ora 16,00) și depunerea contestațiilor (orele 16,00—20,00)

6—7 iulie 2010

Rezolvarea contestațiilor

8 iulie 2010

Afișarea rezultatelor finale
A doua sesiune de examen 2010

5—9 iulie 2010

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

23—24 august 2010

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

23—24 august 2010

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

24—25 august 2010

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă modernă — proba C

26—27 august 2010

Evaluarea competențelor digitale — proba D

30 august 2010

Limba și literatura română — proba E) a) — proba scrisă

31 august 2010

Limba și literatura maternă — proba E) b) — proba scrisă

1 septembrie 2010

Proba obligatorie a profilului — proba E) c) — proba scrisă

3 septembrie 2010

Proba la alegere a profilului și specializării — proba E) d) — proba scrisă

5 septembrie 2010

Afișarea rezultatelor (până la ora 16,00) și depunerea contestațiilor (orele 16,00—20,00)

7—8 septembrie 2010

Rezolvarea contestațiilor

9 septembrie 2010

Afișarea rezultatelor finale
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ANEXA Nr. 2

METODOLOGIA

specială de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat — 2010,
pentru absolvenții din promoțiile anterioare anului 2010
I. Dispoziții generale
Art. 1. — (1) Absolvenții învățământului liceal din promoțiile
anterioare anului 2010, indiferent de forma de învățământ, care
nu au susținut sau nu au promovat examenul de bacalaureat, au
dreptul să susțină examenul național de bacalaureat în anul
2010 în sesiunile speciale organizate conform anexei nr. 1 la
ordin.
(2) Absolvenții învățământului liceal din promoțiile anterioare
anului 2010 care s-au înscris la examenul de bacalaureat 2010
în perioada 14—18 decembrie 2009 au dreptul, de asemenea,
să susțină probele de evaluare a competențelor lingvistice și
digitale din cadrul examenului de bacalaureat în prima perioadă
prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației,
cercetării și inovării, interimar, nr. 5.507/2009 privind aprobarea
Calendarului examenului de bacalaureat — 2010, a
Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de
bacalaureat — 2010, precum și a Atribuțiilor membrilor comisiilor
de bacalaureat.
(3) Fiecare absolvent din promoțiile anterioare anului 2010
poate participa la cel mult două sesiuni de bacalaureat în anul
2010.
(4) Candidații menționați la alin. (2), care au ales să susțină
probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din
cadrul examenului de bacalaureat în prima perioadă prevăzută
în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării și
inovării, interimar, nr. 5.507/2009, nu mai au dreptul să le susțină
în prima perioadă prevăzută în anexa nr. 1 la ordin.
Art. 2. — (1) Candidații proveniți din unitățile de învățământ
de stat și din unitățile de învățământ particular acreditate au
dreptul să susțină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel
mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt
condiționate de achitarea unor taxe.
(2) Candidații proveniți din unitățile de învățământ particular
autorizate să funcționeze provizoriu vor susține examenul de
bacalaureat, cu taxă, în centrele de examen stabilite de
inspectoratele școlare județene/al municipiului București.
(3) Taxele de examen menționate la alin. (1) și (2) sunt cele
stabilite de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului (M.E.C.T.S.) pentru anul școlar 2009—2010.
Art. 3. — (1) Candidații care au participat, dar nu au
promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat
organizate începând cu anul 2003 pot solicita recunoașterea
unora dintre probele promovate în anii menționați, în
conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) Elevii care, în una dintre clasele a IX-a—a XII-a, au
obținut premii individuale la concursuri/olimpiade școlare
internaționale recunoscute de către M.E.C.T.S. au posibilitatea
de a-și echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina
la care au obținut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă.
Lista
concursurilor/olimpiadelor
școlare
internaționale
recunoscute de către M.E.C.T.S. se publică pe site-ul M.E.C.T.S.
până la începerea sesiunii speciale de bacalaureat organizate
pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanți la loturile
olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care
se desfășoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat.
(3) Recunoașterea/Echivalarea probelor se face de către
directorul unității respective, în urma solicitării scrise a
candidatului și a prezentării dovezilor privind obținerea premiului
la concursul/olimpiada internațională. Documentele menționate
se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unității de
învățământ.

II. Coordonarea organizării și desfășurării examenului de
bacalaureat
Art. 4. — Coordonarea pe plan național, județean/al
municipiului București, în unitățile de învățământ liceal, în
centrele de examen, în centrele zonale de evaluare și în centrele
de contestații a modului de organizare și desfășurare a
examenului de bacalaureat este asigurată de comisiile
constituite conform prevederilor cap. II din anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educației, cercetării și inovării, interimar,
nr. 5.507/2009.
Art. 5. — Atribuțiile membrilor comisiilor menționate la art. 4
sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației,
cercetării și inovării, interimar, nr. 5.507/2009.
III. Înscrierea candidaților din promoțiile anterioare
anului 2010
Art. 6. — (1) La examenul de bacalaureat 2010, organizat în
conformitate cu prezenta metodologie, se pot înscrie candidații
din promoțiile anterioare care nu s-au prezentat sau care nu au
promovat examenul de bacalaureat.
(2) Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie
la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor și
promovarea examenelor de diferență stabilite de M.E.C.T.S.,
prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor.
(3) Candidații proveniți din învățământul particular autorizat
să funcționeze provizoriu se înscriu la centrul de examen
desemnat de comisia de bacalaureat județeană/a municipiului
București.
(4) Înscrierea candidaților pentru examenul de bacalaureat
se face, prin fișă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe
care aceștia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în
calendarul examenului, de către secretariatul unității de
învățământ pe care candidații au absolvit-o, pe baza actelor
prezentate de aceștia (certificat de naștere și, după caz, de
căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverință cu
notele la probele pentru care se solicită recunoașterea notelor).
(5) În situația schimbării domiciliului în altă localitate,
menționată ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidații
se pot înscrie pentru a susține bacalaureatul la o unitate de
învățământ de același profil, stabilită de comisia de bacalaureat
județeană din județul în care se află noul domiciliu al
candidatului. În afara acestei situații, înscrierea în alt județ este
permisă numai cu aprobarea Comisiei Naționale de
Bacalaureat, în urma unei cereri motivate și însoțite de
documente doveditoare, transmise la Direcția generală educație
timpurie, școli, performanță și programe.
Art. 7. — (1) Candidații care au participat și au fost respinși
la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu
anul 2003 și care solicită recunoașterea unor probe promovate
în aceste sesiuni vor prezenta la înscriere și o adeverință,
eliberată de unitatea de învățământ absolvită, din care să reiasă
rezultatele obținute la examenul de bacalaureat în sesiunile
menționate. Adeverința va preciza, pentru fiecare sesiune,
disciplina susținută și nota obținută la fiecare dintre probe. În
cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe
probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menționat
în adeverință. Adeverința va fi semnată de directorul și de
secretarul unității de învățământ absolvite și va purta ștampila
acesteia.
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(2) Recunoașterea probelor promovate în sesiunile
anterioare se face în conformitate cu prevederile alin. (1), după
cum urmează:
a) proba orală de limba și literatura română se echivalează
cu proba A) de evaluare a competențelor lingvistice de
comunicare orală în limba română;
b) proba orală de limba și literatura maternă se echivalează
cu proba B) de evaluare a competențelor lingvistice de
comunicare orală în limba maternă, în cazul elevilor care au
urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;
c) proba orală susținută la una dintre limbile moderne de
circulație internațională studiate în liceu se echivalează cu proba C)
de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație
internațională studiată în liceu;
d) proba scrisă la limba și literatura română se echivalează
cu proba E) a) — probă scrisă la limba și literatura română;
e) proba scrisă la limba și literatura maternă se echivalează
cu proba E) b) — probă scrisă la limba și literatura maternă;
f) proba scrisă susținută în sesiunile anterioare la oricare
dintre probele d), e) sau f), la matematică, respectiv istorie, se
echivalează cu proba E) c), definită conform prezentei
metodologii;
g) proba scrisă susținută la una dintre disciplinele fizică,
chimie, biologie, informatică, respectiv geografie, filozofie, logică
și argumentare, economie, psihologie și sociologie, în cadrul
probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare, se echivalează cu
proba E) d), definită conform prezentei metodologii.
(3) Recunoașterea probelor menționate la alin. (2) lit. f) și g)
promovate în sesiunile anterioare se face doar dacă disciplinele
susținute coincid cu disciplinele pe care absolvenții promoției
2010 au dreptul să le susțină în cadrul examenului de
bacalaureat 2010, în conformitate cu filiera, profilul și
specializarea absolvite.
Art. 8. — (1) Recunoașterea unora dintre probele promovate
în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curentă, este
condiționată de solicitarea scrisă de recunoaștere a probelor
promovate în sesiunile menționate la art. 3, care se face în
momentul înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2010.
Candidații vor preciza în fișa de înscriere probele și disciplinele
corespunzătoare la care doresc să li se recunoască rezultatele
obținute în sesiunile menționate la art. 3. În fișa de înscriere se
specifică, de asemenea, probele pe care solicită să le susțină,
respectiv disciplina pe care doresc să o susțină la fiecare probă,
precum și tipul de subiect pentru disciplina respectivă.
(2) Nedepunerea cererii de recunoaștere a uneia dintre
probele promovate într-o sesiune anterioară conduce la
prescrierea dreptului de a solicita recunoașterea notei inițiale.
În cazul în care candidatul a susținut, în sesiuni succesive,
aceeași probă, la o eventuală nouă cerere de recunoaștere a
probei respective i se va recunoaște ultima notă obținută la
această probă.
Art. 9. — Directorii unităților de învățământ liceal
centralizează opțiunile și transmit situația comisiilor de
bacalaureat județene/a municipiului București până la data de
27 mai 2010.
Art. 10. — (1) Documentele de înscriere pentru examenul de
bacalaureat (tabele, fișe-tip informatizate, documente în care se
consemnează participarea la probele de evaluare a
competențelor și, după caz, rezultatele obținute la acestea),
pentru candidații din seriile anterioare anului 2010, se depun la
centrul de examen la care este arondată unitatea de învățământ,
de către directorul și secretarul acesteia, conform unei
programări stabilite de comisia de bacalaureat județeană/a
municipiului București.
(2) De corectitudinea datelor transmise centrului de examen
răspunde directorul unității de învățământ la care candidații au
absolvit cursurile liceale.
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IV. Conținutul examenului de bacalaureat și stabilirea
probelor
Art. 11. — (1) Disciplinele de studiu la care se organizează
probele pentru examenul de bacalaureat pentru absolvenții din
promoțiile anterioare anului 2010 sunt cele prevăzute de Legea
nr. 384/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învățământului
nr. 84/1995 și stabilite la cap. V din anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educației, cercetării și inovării, interimar,
nr. 5.507/2009:
A) probă de evaluare a competențelor lingvistice de
comunicare orală în limba română;
B) probă de evaluare a competențelor lingvistice de
comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat
studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;
C) probă de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă
de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului
liceal;
D) probă de evaluare a competențelor digitale;
E) probe scrise de evaluare a competențelor formate pe
durata învățământului liceal, după cum urmează:
a) probă scrisă la limba și literatura română — probă comună
pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările;
b) probă scrisă la limba și literatura maternă — probă
comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și
specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a
minorităților naționale;
c) o probă scrisă, diferențiată în funcție de filieră, profil și
specializare, după cum urmează:
(i) matematică — pentru profilul real din filiera teoretică,
pentru toate profilurile din filiera tehnologică și pentru
profilul militar și profilul pedagogic — specializarea
învățători-educatoare, din filiera vocațională;
(ii) istorie — pentru profilul umanist din filiera teoretică și
pentru toate profilurile și specializările din filiera
vocațională, cu excepția celor menționate la lit. c)
pct. (i);
d) o probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu
filiera, profilul și specializarea urmate, pentru una dintre
disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:
(i) fizică, chimie, biologie sau informatică — pentru
profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic
și profilul resurse naturale și protecția mediului din
filiera tehnologică și pentru profilul militar din filiera
vocațională;
(ii) geografie, filosofie, logică și argumentare, economie,
psihologie și, după caz, sociologie — pentru profilul
umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din
filiera tehnologică și pentru toate profilurile și
specializările din filiera vocațională, cu excepția celui
menționat la lit. d) pct. (i).
(2) Programele disciplinelor de examen sunt cele aprobate
prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar,
nr. 5.508/2009 privind disciplinele și programele pentru
examenul de bacalaureat — 2010.
(3) Candidații pot alege pentru probele scrise cuprinse la
lit. E) d) una dintre disciplinele studiate în liceu din lista
menționată la alin. (1) pentru fiecare filieră/profil/specializare/
calificare profesională.
(4) Subiectele pentru probele de evaluare a competențelor
digitale și lingvistice, precum și pentru probele scrise sunt
elaborate în conformitate cu prevederile Metodologiei de
organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat — 2010,
aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării,
interimar, nr. 5.507/2009.
Art. 12. — (1) Pentru candidații proveniți din promoțiile
anterioare anului 2010, se face asimilarea specializării absolvite
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cu una dintre specializările/calificările profesionale în vigoare
pentru promoția curentă.
(2) Pentru filiera teoretică, promoțiile de la învățământ de zi
de până în anul 2002 inclusiv ori de la învățământ seral sau cu
frecvență redusă de până în anul 2003 inclusiv, asimilarea
specializărilor se face astfel:
Specializare

Specializare asimilată

Profilul/filiera actuale

Limbi moderne
Limbi clasice

Filologie

Umanist/filiera teoretică

Istorie —
științe sociale

Științe sociale

Umanist/filiera teoretică

Matematică —
fizică

Matematică —
informatică

Real/filiera teoretică

Fizică — chimie Științe ale naturii
Chimie — biologie

Real/filiera teoretică

(3) Pentru filierele tehnologică și vocațională, asimilarea
specializărilor se face de către comisia de bacalaureat
județeană/a municipiului București, după analiza comparativă a
planurilor-cadru parcurse de candidat și a planurilor-cadru în
vigoare pentru absolvenții promoției 2010.
Art. 13. — Pentru candidații care solicită recunoașterea/
echivalarea probelor conform prevederilor art. 3 și 7 din
prezenta metodologie, comisia din centrul de examen
înregistrează în catalogul electronic notele obținute la probele
pe care candidații le-au susținut în sesiunile anterioare,
respectiv notele echivalate pentru disciplinele la care candidații
au obținut premii la concursurile/olimpiadele școlare
internaționale și pentru care aceștia au solicitat recunoașterea
în sesiunea respectivă. Înregistrarea în catalogul electronic a
acestor note se face pe baza adeverințelor/dovezilor depuse de
candidați la înscriere. Adeverințele/dovezile rămân ca anexă la
forma tipărită a catalogului electronic și se păstrează permanent.
Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se
marchează în catalogul electronic, precizându-se într-o notă de
subsol că au fost obținute în sesiunile anterioare sau că au fost
echivalate.
Art. 14. — Elevii care promovează, pe parcursul
învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în
limbi străine, respectiv examene cu recunoaștere europeană
pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la
recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste
examene, la cerere și conform metodologiei aprobate prin
Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar,
nr. 5.794/2009 privind aprobarea metodologiilor de recunoaștere
și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în
limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru
certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a
competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională
studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de
evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de
bacalaureat.
V. Organizarea și desfășurarea probelor și evaluarea
candidaților
Art. 15. — Probele de evaluare a competențelor lingvistice și
digitale, precum și probele scrise din cadrul sesiunilor
examenului de bacalaureat — 2010 la care participă absolvenții
din promoțiile anterioare anului 2010 se organizează și se
desfășoară conform prevederilor cap. VI din anexa nr. 2 la
Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar,
nr. 5.507/2009.

Art. 16. — Evaluarea candidaților proveniți din promoțiile
anterioare anului 2010 la probele de evaluare a competențelor
lingvistice și digitale, precum și la probele scrise se organizează
și se desfășoară conform prevederilor cap. VII din anexa nr. 2 la
Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar,
nr. 5.507/2009.
VI. Stabilirea rezultatelor finale și rezolvarea
contestațiilor
Art. 17. — (1) Examenul național de bacalaureat se
consideră promovat de către absolvenții de liceu din promoțiile
anterioare anului 2010 care îndeplinesc, cumulativ, următoarele
condiții:
a) au susținut sau le-au fost echivalate: proba de evaluare a
competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română,
proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare
orală în limbă maternă, proba de evaluare a competenței
lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată în
liceu, precum și proba de evaluare a competențelor digitale,
prevăzute în Legea nr. 384/2009;
b) au susținut sau le-au fost echivalate toate probele scrise
prevăzute în Legea nr. 384/2009 și au obținut cel puțin nota 5 la
fiecare dintre acestea;
c) au obținut, la probele scrise precizate la lit. b), cel puțin
media 6.
(2) Absolvenții din promoțiile anterioare anului 2010 care pot
solicita recunoașterea probelor promovate anterior, conform
prevederilor art. 3, care au susținut sau și-au echivalat probele
de certificare a competențelor lingvistice și digitale și pentru care
prin recunoașterea probelor scrise promovate în sesiunile
anterioare ale examenului de bacalaureat este îndeplinită
condiția ca media generală să fie cel puțin 6, sunt considerați
promovați.
Art. 18. — Pentru rezolvarea contestațiilor la probele scrise
se aplică prevederile cap. VIII din anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educației, cercetării și inovării, interimar,
nr. 5.507/2009.
VII. Documente de examen și acte de studii
Art. 19. — (1) În urma promovării examenului de bacalaureat,
absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.
(2) Diplomele de bacalaureat se completează cu datele din
catalogul electronic numai de către secretarii liceelor la care
absolvenții au promovat ultima clasă și vor fi semnate de către
aceștia și de către președintele comisiei din centrul de examen,
în termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului de
bacalaureat. Pe diplome se aplică ștampila unității de
învățământ la care candidatul a absolvit ultima clasă de liceu.
(3) În cazuri justificate, diplomele pot fi semnate de către
președintele comisiei județene/a municipiului București de
bacalaureat.
(4) Pentru candidații care au susținut examenul de
bacalaureat în alt centru de examen decât candidații din unitatea
de învățământ absolvită, inclusiv pentru cei care au susținut
bacalaureatul în alt județ, completarea diplomei se face de către
secretarul unității de învățământ la care candidatul a absolvit
ultima clasă de liceu, în baza extrasului din forma tipărită a
catalogului electronic primit de la centrul de examen la care
candidatul a susținut bacalaureatul. Diploma va fi semnată de
secretarul unității de învățământ la care candidatul a absolvit
clasa a XII-a/a XIII-a și de către președintele din centrul de
examen la care candidatul a susținut probele.
Art. 20. — (1) Absolvenții de liceu din promoțiile anterioare
anului 2010 care au participat la proba de evaluare a
competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
primesc un certificat care atestă nivelul de competență
lingvistică. Certificatul va avea în anexă suplimentul descriptiv al
competențelor/descrierea detaliată a competențelor lingvistice.
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(2) Eliberarea certificatului menționat la alin. (1) nu este
condiționată de participarea la probele B), C), D), de evaluare a
competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă,
de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație
internațională studiată în liceu, respectiv de evaluare a
competențelor digitale, ori de promovarea probelor scrise din
cadrul examenului de bacalaureat.
(3) Pentru absolvenții din promoțiile anterioare anului 2010
cărora le-a fost echivalată proba orală la limba și literatura
română promovată într-o sesiune anterioară anului 2010 nu se
eliberează certificatul care atestă nivelul de competență
lingvistică.
Art. 21. — (1) Absolvenții de liceu din promoțiile anterioare
anului 2010 care au participat la proba de evaluare a
competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
primesc un certificat care atestă nivelul de competență
lingvistică. Certificatul va avea în anexă suplimentul descriptiv al
competențelor/descrierea detaliată a competențelor lingvistice.
(2) Eliberarea certificatului menționat la alin. (1) nu este
condiționată de participarea la probele A), C), D), de evaluare a
competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română,
de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație
internațională studiată în liceu, respectiv de evaluare a
competențelor digitale, ori de promovarea probelor scrise din
cadrul examenului de bacalaureat.
(3) Pentru absolvenții din promoțiile anterioare anului 2010
cărora le-a fost echivalată proba orală la limba și literatura
maternă promovată într-o sesiune anterioară anului 2010 nu se
eliberează certificatul care atestă nivelul de competență
lingvistică.
Art. 22. — (1) Absolvenții de liceu din promoțiile anterioare
anului 2010 care au participat la proba de evaluare a
competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională
studiată în liceu primesc un certificat care atestă nivelul de
competență lingvistică. Certificatul va avea în anexă suplimentul
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descriptiv al competențelor/descrierea detaliată a competențelor
lingvistice.
(2) Eliberarea certificatului menționat la alin. (1) nu este
condiționată de participarea la probele A), B), D), de evaluare a
competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
sau în limba maternă, respectiv de evaluare a competențelor
digitale, ori de promovarea probelor scrise din cadrul
examenului de bacalaureat.
(3) Pentru absolvenții din promoțiile anterioare anului 2010
cărora le-a fost echivalată proba orală la limba modernă
promovată într-o sesiune anterioară anului 2010 nu se
eliberează certificatul care atestă nivelul de competență
lingvistică.
Art. 23. — (1) Absolvenții de liceu din promoțiile anterioare
care au participat la proba de evaluare a competențelor digitale
primesc un certificat. Certificatul va conține punctajul obținut și
nivelul corespunzător acestuia, stabilit conform prezentei
metodologii, și va avea în anexă suplimentul descriptiv al
competențelor/descrierea detaliată a competențelor.
(2) Eliberarea certificatului menționat la alin. (1) nu este
condiționată de participarea la probele A), B), C), de evaluare a
competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
sau în limba maternă, respectiv de evaluare a competenței
lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată în
liceu, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului
de bacalaureat.
VIII. Dispoziții finale
Art. 24. — Pentru toate celelalte situații care nu sunt
prevăzute în prezenta metodologie se aplică prevederile
Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de
bacalaureat — 2010, aprobată prin Ordinul ministrului educației,
cercetării și inovării, interimar, nr. 5.507/2009.

AC T E A L E COMISIEI NAȚIO NALE A VALO RI LO R M O BI L I A R E
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru abrogarea Instrucțiunii nr. 4/2007 privind criteriile de agreare a agențiilor de rating,
aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2007
În conformitate cu prevederile art. 1, 2 și ale art. 7 alin. (3), (10) și (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009
privind agențiile de rating de credit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 302 din 17 noiembrie 2009, aplicabil direct
în toate statele membre,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în ședința din data de 25 februarie 2010, a hotărât emiterea următorului ordin:
Art. 1. — Se abrogă Instrucțiunea nr. 4/2007 privind criteriile
Art. 2. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării
de agreare a agențiilor de rating, aprobată prin Ordinul Comisiei acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi
Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2007, publicat în Monitorul publicat și în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și
Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 31 iulie 2007.
pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache
București, 2 martie 2010.
Nr. 7.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2010 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) — lei

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

12 luni

3 luni

1 lună

900

1.200

330

120

100

1.500

140

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

500

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

6.000

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

240

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

50

8.

Colecția Legislația României

4

450

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

1.

Monitorul Oficial, Partea I

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

3.

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2010 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

40

100

250

600

1.320

400

1.000

2.500

6.000

13.200

ExpertMO

90

230

580

1.390

3.060

900

2.250

5.630

13.510

29.720

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

110

280

700

1.680

3.700

1.100

2.750

6.880

16.510

36.320

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica on-line comanda.
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