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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 407
din 14 iulie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 alin. (1) ∫i (2)
din Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatiz„rii ∫i dezvolt„rii societ„˛ilor comerciale
din domeniul agriculturii
Ioan Vida
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Petre Ninosu
Ion Predescu
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Dana Titian
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—
—
—
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—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 1 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 190/2004
privind stimularea privatiz„rii ∫i dezvolt„rii societ„˛ilor
comerciale din domeniul agriculturii, excep˛ie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îVitivinicola Basarabi“ — S.A. Ón
Dosarul nr. 617/CA/2004 al Cur˛ii de Apel Constan˛a —
Sec˛ia comercial„, maritim„ ∫i fluvial„, precum ∫i pentru
cauze de contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin
avocat, lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de
citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
solicit„ admiterea acesteia. Se consider„ c„ abrogarea
dispozi˛iilor legale criticate, intervenit„ ulterior sesiz„rii Cur˛ii
Constitu˛ionale, nu poate duce la respingerea ca
inadmisibil„ a excep˛iei, deoarece actul normativ abrogat
∫i-a produs efectele, iar Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 26/2005 este chiar Ón spiritul acestei sus˛ineri.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ca devenit„
inadmisibil„, ar„t‚nd c„ dispozi˛iile legale criticate au fost
abrogate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 3 martie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 617/CA/2004, Curtea de Apel Constan˛a — Sec˛ia
comercial„, maritim„ ∫i fluvial„, precum ∫i pentru cauze de

contencios-administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 1 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 190/2004,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îVitivinicola
Basarabi“ — S.A. Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect judecarea
ac˛iunii de anulare a deciziei prin care a fost solu˛ionat„
contesta˛ia formulat„ de autorul excep˛iei Ómpotriva unor
titluri de crean˛„ fiscal„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prevederile art. 1 alin. (1) ∫i (2) din
Legea nr. 190/2004 Óncalc„ dispozi˛iile art. 16 alin. (1) ∫i
ale art. 135 din Constitu˛ie. Se arat„ c„ prevederile legale
criticate favorizeaz„ societ„˛ile comerciale care s-au
privatizat recent sau care urmeaz„ s„ se privatizeze.
îAv‚nd Ón vedere c„ scutirile se acord„ numai pentru
debitele Ónregistrate p‚n„ la data de 30 a lunii Ón care s-a
semnat contractul de privatizare, acest lucru echivaleaz„ cu
o discriminare a societ„˛ilor privatizate cu c‚˛iva ani Ón
urm„. Aceste societ„˛i au preluat datoriile acumulate Ónainte
de privatizare, c‚nd proprietar era statul, datorii de care nu
au fost scutite, astfel Ónc‚t aceste societ„˛i s-au v„zut
nevoite s„ pl„teasc„ nenum„rate datorii restante. Cum
organele statului nu acceptau plata taxelor ∫i impozitelor
recente, scadente dup„ momentul privatiz„rii, vir‚nd banii
Ón mod automat Ón contul datoriilor anterioare privatiz„rii,
societ„˛ile respective s-au v„zut puse Ón situa˛ia Ón care
pl„teau debite anterioare privatiz„rii ∫i acumulau debite noi,
produse dup„ privatizare“. Œn felul acesta, sus˛ine autorul
excep˛iei, prevederile criticate nu Ó∫i mai g„sesc aplicarea
îÓn situa˛ia societ„˛ilor privatizate acum c‚˛iva ani, deoarece
o mare parte din debitele care sunt vizate de aceste
prevederi au fost deja stinse, iar debitele acumulate ulterior
nu sunt supuse prevederilor acestei legi.“
Curtea de Apel Constan˛a — Sec˛ia comercial„,
maritim„ ∫i fluvial„, precum ∫i pentru cauze de contenciosadministrativ ∫i fiscal consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Se arat„ c„
îinterven˛ia unui act normativ cu aplicabilitate pentru viitor,
care acord„ anumite facilit„˛i societ„˛ilor privatizate recent
sau ce urmeaz„ a fi privatizate, nu Óncalc„ principiile
constitu˛ionale.“
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Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate. De asemenea, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 19 din Legea nr. 35/1997,
s-a solicitat punctul de vedere al institu˛iei Avocatul
Poporului.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia este inadmisibil„. Se
arat„ c„ prevederile legale criticate au fost abrogate prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/2005, situa˛ie Ón
care devin aplicabile dispozi˛iile art. 29 alin. (1) ∫i (6) din
Legea nr. 47/1992.
Avocatul Poporului
consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este inadmisibil„. Œn motivarea acestui
punct de vedere se arat„ c„ prevederile art. 1 alin. (1) ∫i
(2) din Legea nr. 190/2004 îau fost abrogate Ón mod
expres prin dispozi˛iile art. I pct. 9 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea
dispozi˛iilor legale referitoare la acordarea Ónlesnirilor la
plata obliga˛iilor bugetare restante“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.

Curtea

Constitu˛ional„

este

competent„,

potrivit

dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, republicat„,
precum ∫i celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29
din Legea nr. 47/1992, republicat„, s„ solu˛ioneze excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum a
fost formulat, Ól constituie dispozi˛iile art. 1 alin. (1) ∫i (2)
din Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatiz„rii ∫i
dezvolt„rii societ„˛ilor comerciale din domeniul agriculturii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 470
din 26 mai 2004, cu modific„rile ulterioare.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea constat„ c„ ulterior sesiz„rii
sale a fost adoptat„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 26/2005 privind abrogarea dispozi˛iilor legale referitoare
la acordarea Ónlesnirilor la plata obliga˛iilor bugetare
restante, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 296 din 8 aprilie 2005. Potrivit art. I pct. 9 din
ordonan˛a de urgen˛„ citat„ anterior, la data intr„rii sale Ón
vigoare se abrog„ art. 1 din Legea nr. 190/2004.
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, potrivit c„rora Curtea Constitu˛ional„ decide
asupra excep˛iilor ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti
privind neconstitu˛ionalitatea unei legi sau ordonan˛e Ón

C U R T E A,

vigoare, Ón temeiul dispozi˛iilor alin. (6) al art. 29 din Legea

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, republicat„, re˛ine urm„toarele:

nr.

47/1992,

Curtea

constat„

c„

excep˛ia

de

neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 alin. (1) ∫i (2) din
Legea nr. 190/2004, care formeaz„ obiectul prezentului
dosar, a devenit inadmisibil„, ulterior sesiz„rii legale a
Cur˛ii Constitu˛ionale.

Potrivit considerentelor expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca devenit„ inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 190/2004 privind stimularea privatiz„rii ∫i dezvolt„rii societ„˛ilor comerciale din domeniul agriculturii, excep˛ie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îVitivinicola Basarabi“ — S.A. Ón Dosarul nr. 617/CA/2004 al Cur˛ii de Apel Constan˛a — Sec˛ia
comercial„, maritim„ ∫i fluvial„, precum ∫i pentru cauze de contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 iulie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 417
din 14 iulie 2005

privind sesizarea de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 28 alin. (1) ∫i ale art. 36
din Legea privind regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate,
astfel cum a fost modificat„ ca urmare a Cererii de reexaminare din data de 5 noiembrie 2004
∫i a Deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 217 din 20 aprilie 2005
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Doina Suliman

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
magistrat-asistent ∫ef

Curtea Constitu˛ional„ a fost sesizat„, Ón temeiul
dispozi˛iilor art. 146 lit. a) din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i ale
art. 15 din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea ∫i
func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, cu privire la
neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. 28 alin. (1) ∫i ale
art. 36 din Legea privind regimul liberei circula˛ii a
cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate, astfel cum a fost
modificat„ ca urmare a Cererii de reexaminare din data de
5 noiembrie 2004 ∫i a Deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 217
din 20 aprilie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 417 din 18 mai 2005, de c„tre
Pre∫edintele Rom‚niei.
Sesizarea a fost trimis„ Cur˛ii Constitu˛ionale prin adresa
nr. CA/2.495 din 12 iulie 2005 ∫i formeaz„ obiectul
Dosarului nr. 594A/2005.
Pre∫edintele Rom‚niei, Ón ceea ce prive∫te competen˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale de a se pronun˛a asupra prezentei
sesiz„ri, apreciaz„ c„ înu este ∫i nu poate fi limitat
num„rul de sesiz„ri de neconstitu˛ionalitate, pe care
Pre∫edintele Rom‚niei poate s„ le formuleze Ónainte de a
promulga o lege, cu at‚t mai mult cu c‚t calea trimiterii
legii spre reexaminare a fost epuizat„ Ón acest caz, iar
norma neconstitu˛ional„ a fost introdus„ dup„ ce Curtea
Constitu˛ional„ s-a pronun˛at, tocmai pentru a remedia viciul
constatat de c„tre aceasta“. Œn consecin˛„, îde∫i sesizarea
se refer„ la articole din lege asupra c„rora Curtea s-a mai
pronun˛at, nu poate fi considerat c„ ne afl„m Ón cazul unui
impediment, deoarece norma criticat„ este diferit„ de cea
supus„ anterior controlului de constitu˛ionalitate“.
Œn motivarea sesiz„rii Pre∫edintele Rom‚niei, referindu-se
la Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 217 din 20 aprilie 2005,
prin care aceasta a respins o îparte din sesizarea de
neconstitu˛ionalitate precedent„ a Pre∫edintelui Rom‚niei
[...], pentru c„ s-a apreciat c„ nu poate exista sintagma
«minor c„s„torit», deoarece reprezint„ o contradic˛ie Ón
termeni“, arat„ c„ îParlamentul a modificat textele declarate
neconstitu˛ionale Ón sensul complet„rii respectivelor dispozi˛ii
cu stabilirea aceluia∫i regim juridic pentru persoanele cu
v‚rsta de peste 18 ani ∫i pentru «minorii c„s„tori˛i», Ón
cazul art. 28, ∫i «minorul c„s„torit», la art. 36“.
Œn consecin˛„, se apreciaz„ c„, Ón cazul Ón care îinten˛ia
Parlamentului nu a fost cea de modificare a regimului

capacit„˛ii civile a persoanei“, folosirea de c„tre legiuitor a
sintagmei îminor c„s„torit“ a creat îo evident„ contradic˛ie
Óntre legea care reglementeaz„ capacitatea civil„ a
persoanei, respectiv Decretul nr. 31/1954 privitor la
persoanele fizice ∫i la persoanele juridice, ∫i Legea privind
regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate,
care dispune c„ minoritatea nu mai este Ónl„turat„ prin
c„s„torie“. Astfel, îaceast„ contradic˛ie legislativ„ Óncalc„
art. 16 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, care dispune c„
cet„˛enii rom‚ni sunt egali Ón fa˛a legii, pentru c„, [...]
cet„˛enii rom‚ni vor trebui s„ se supun„ simultan la dou„
legi ale c„ror prevederi sunt ireconciliabile“.
De asemenea, Pre∫edintele Rom‚niei apreciaz„ c„ îÓn
cazul Ón care s-a dorit modificarea capacit„˛ii civile a
persoanei, Ón sensul ca minoritatea s„ nu mai fie Ónl„turat„
prin c„s„torie [...], dispozi˛iile constitu˛ionale Ónc„lcate sunt
cele referitoare la egalitatea Ón drepturi, la familie ∫i la
propor˛ionalitatea unor reglement„ri prin care se restr‚nge
exerci˛iul unor drepturi ∫i libert„˛i, prev„zute de c„tre
art. 16, art. 48 ∫i art. 53 din Constitu˛ia Rom‚niei.“
Prin urmare, se solicit„ Cur˛ii Constitu˛ionale declararea
ca fiind neconstitu˛ionale a dispozi˛iilor art. 28 alin. (1) ∫i
ale art. 36 din Legea privind regimul liberei circula˛ii a
cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate, îcare se refer„ la «minorii
c„s„tori˛i», sintagma corect„ fiind «persoanele cu v‚rsta
mai mic„ de 18 ani, c„s„torite».“
C U R T E A,

examin‚nd sesizarea de neconstitu˛ionalitate, raportul
Óntocmit de judec„torul-raportor, dispozi˛iile de lege criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile
Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Prezenta sesizare se refer„ la dispozi˛iile art. 28
alin. (1) ∫i ale art. 36 din Legea privind regimul liberei
circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón str„in„tate, dispozi˛ii asupra
c„rora Curtea Constitu˛ional„ s-a pronun˛at prin Decizia
nr. 217 din 20 aprilie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 417 din 18 mai 2005, constat‚nd
c„ îprevederile art. 28 alin. (1) ∫i ale art. 36 din Legea
privind regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor rom‚ni Ón
str„in„tate sunt neconstitu˛ionale Ón m„sura Ón care se
refer„ la femeia minor„ c„s„torit„.“
Curtea constat„ Óns„ c„ normele criticate sunt diferite
de cele supuse anterior controlului de constitu˛ionalitate,
astfel c„, potrivit art. 146 lit. a) din Constitu˛ie ∫i art. 15 din
Legea nr. 47/1992, Curtea Constitu˛ional„ este competent„
s„ solu˛ioneze sesizarea de neconstitu˛ionalitate.
Parlamentul a modificat textul declarat neconstitu˛ional,
complet‚nd art. 28 alin. (1) cu sintagma îminorii c„s„tori˛i“
∫i art. 36 cu sintagma îminorul c„s„torit“, dispozi˛iile nou
criticate av‚nd urm„torul con˛inut:
— Art. 28 alin. (1): îOrganele poli˛iei de frontier„ permit
cet„˛enilor rom‚ni care au Ómplinit v‚rsta de 18 ani ∫i minorilor
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c„s„tori˛i Ón condi˛iile legii, care sunt titulari de documente de
c„l„torie valabile, s„ ias„ de pe teritoriul Rom‚niei dac„ nu se
afl„ Ón una dintre situa˛iile de limitare a exercit„rii dreptului la
liber„ circula˛ie Ón str„in„tate.“;
— Art. 36: î(1) Cet„˛eanului rom‚n care a Ómplinit v‚rsta
de 18 ani ∫i minorului c„s„torit cu respectarea legii, care ∫i-au
stabilit domiciliul Ón Rom‚nia, li se anuleaz„, la cerere,
men˛iunea din pa∫aportul simplu privind stabilirea domiciliului
Ón str„in„tate ∫i li se elibereaz„ carte de identitate, Ón condi˛iile
legii.
(2) Cet„˛eanul rom‚n care are domiciliul Ón str„in„tate ∫i a
fost returnat Ón baza unui acord de readmisie sau, dup„ caz, a
fost expulzat de pe teritoriul statului de domiciliu are obliga˛ia
ca, Ón termen de 15 zile de la data intr„rii Ón Rom‚nia, s„
declare autorit„˛ilor competente locul unde ∫i-a stabilit
domiciliul, Ón condi˛iile legii.“
Œn motivarea sesiz„rii de neconstitu˛ionalitate se
apreciaz„ c„ dispozi˛iile criticate Óncalc„ urm„toarele
prevederi constitu˛ionale:
— Art. 16 alin. (1): îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“;
— Art. 48: î(1) Familia se Óntemeiaz„ pe c„s„toria liber
consim˛it„ Óntre so˛i, pe egalitatea acestora ∫i pe dreptul ∫i
Óndatorirea p„rin˛ilor de a asigura cre∫terea, educa˛ia ∫i
instruirea copiilor.
(2) Condi˛iile de Óncheiere, de desfacere ∫i de nulitate a
c„s„toriei se stabilesc prin lege. C„s„toria religioas„ poate fi
celebrat„ numai dup„ c„s„toria civil„.
(3) Copiii din afara c„s„toriei sunt egali Ón fa˛a legii cu cei
din c„s„torie.“;
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,
dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
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consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii.“
Examin‚nd sesizarea de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ legiuitorul face o distinc˛ie clar„ Óntre starea de
fapt reprezentat„ de v‚rsta biologic„ a persoanei ∫i starea
de drept reprezentat„ de capacitatea de exerci˛iu a
persoanei care constituie aptitudinea de a dob‚ndi ∫i
exercita drepturile civile ∫i de a-∫i asuma ∫i executa
obliga˛iile civile. A∫a se explic„ faptul c„ legea recunoa∫te
existen˛a at‚t a persoanelor majore f„r„ capacitate de
exerci˛iu (spre exemplu, cei pu∫i sub interdic˛ie
judec„toreasc„), c‚t ∫i a persoanelor care dob‚ndesc
capacitatea deplin„ de exerci˛iu, prin excep˛ie, Ónainte de
Ómplinirea v‚rstei de 18 ani, prin c„s„torie.
Prin urmare, Curtea constat„ c„ prin c„s„torie minorul
dob‚nde∫te capacitatea deplin„ de exerci˛iu, Ómprumut‚nd
statutul juridic civil al majorului.
Œn continuare, se observ„ c„ expresia îpersoane cu
v‚rsta mai mic„ de 18 ani“ se identific„ cu cea de îminori“,
astfel c„ sintagma îminor c„s„torit“ nu reprezint„ o
contradic˛ie Ón termeni, ci opereaz„ o distinc˛ie Óntre minorii
celibatari ∫i cei c„s„tori˛i, sub aspectul capacit„˛ii de
exerci˛iu.
Œn concluzie, potrivit celor expuse mai sus, Curtea
constat„ c„ argumentele aduse Ón sus˛inerea criticii de
neconstitu˛ionalitate nu au suport Ón nici un text sau
principiu constitu˛ional. Astfel, prezenta sesizare nu ridic„ o
problem„ de constitu˛ionalitate, ci aspecte ce ˛in de
op˛iunea legiuitorului referitoare la utilizarea terminologiei
juridice Ón cadrul actelor normative pe care le adopt„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. a) din Constitu˛ie ∫i al art. 15 din Legea nr. 47/1992 pentru
organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Constat„ c„ dispozi˛iile art. 28 alin. (1) ∫i ale art. 36 din Legea privind regimul liberei circula˛ii a cet„˛enilor
rom‚ni Ón str„in„tate, astfel cum a fost modificat„ ca urmare a Cererii de reexaminare din data de 5 noiembrie 2004 ∫i
a Deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 217 din 20 aprilie 2005, sunt constitu˛ionale.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Decizia se comunic„ Pre∫edintelui Rom‚niei ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Deliberarea a avut loc la data de 14 iulie 2005 ∫i la ea au participat: Ioan Vida, pre∫edinte, Nicolae Cochinescu,
Aspazia Cojocaru, Constantin Doldur, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu, ™erban Viorel
St„noiu, judec„tori.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent ∫ef,
Doina Suliman
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Comitetului Na˛ional
pentru Programul Hidrologic Interna˛ional ∫i a componen˛ei acestuia
Av‚nd Ón vedere recomand„rile UNESCO privind desf„∫urarea Programului Hidrologic Interna˛ional ∫i necesitatea
conjug„rii eforturilor speciali∫tilor din Rom‚nia care activeaz„ Ón domeniul hidrologiei ∫i al gospod„ririi resurselor de ap„,
Ón temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996, modificat„ ∫i completat„ prin Legea
nr. 310/2004, precum ∫i ale art. 5 alin. (8) ∫i ale art. 16 alin. (1) lit. c) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a Comitetului Na˛ional pentru Programul
Hidrologic Interna˛ional, prev„zut Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ componen˛a Comitetului Na˛ional
pentru Programul Hidrologic Interna˛ional, prev„zut„ Ón
anexa nr. 2.
Art. 3. — Secretariatul tehnic permanent al Comitetului
Na˛ional pentru Programul Hidrologic Interna˛ional se
asigur„ de c„tre speciali∫ti din cadrul Ministerului Mediului
∫i Gospod„ririi Apelor.
Art. 4. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 5. — Direc˛ia managementul resurselor de ap„ din
cadrul Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor ∫i
Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“ vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului apelor ∫i protec˛iei mediului nr. 526/2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i
func˛ionare a Comitetului Na˛ional Rom‚n pentru Programul
Hidrologic Interna˛ional ∫i a componen˛ei acestuia, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 480 din
4 iulie 2002, se abrog„.
Art. 7. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu

Bucure∫ti, 26 iulie 2005.
Nr. 663.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Comitetului Na˛ional pentru Programul Hidrologic Interna˛ional
Art. 1. — (1) Comitetul Na˛ional pentru Programul

Art. 2. — (1) Comitetul este condus de un pre∫edinte,

Hidrologic Interna˛ional, denumit Ón continuare Comitet, este

2 vicepre∫edin˛i ∫i un secretar, care formeaz„ Biroul

organismul consultativ care func˛ioneaz„ pe l‚ng„ Ministerul

operativ, cu rolul de a asigura continuitatea activit„˛ii.

Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.
(2) Comitetul este format din 30 de membri, nominaliza˛i

(2) Pre∫edintele Comitetului este secretarul de stat
pentru ape din cadrul Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor.

prin ordin al ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, pe

(3) Vicepre∫edin˛ii ∫i secretarul sunt propu∫i de

baza propunerilor Ónaintate de c„tre conducerile unit„˛ilor

pre∫edinte dintre membrii Comitetului, fiind apoi ale∫i de

din care ace∫tia provin, conform anexei nr. 2 la ordin.

c„tre Comitet la prima consf„tuire desf„∫urat„ dup„ intrarea
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Ón vigoare a prezentului regulament, cu majoritatea simpl„
a membrilor prezen˛i.
(4) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului este
compus din 3 membri, speciali∫ti ai Direc˛iei managementul
resurselor de ap„ din cadrul Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor.
(5) Comitetul se Óntrune∫te Ón consf„tuiri ordinare anuale;
ori de c‚te ori este necesar, la ini˛iativa pre∫edintelui
Comitetului sau c‚nd un num„r de cel pu˛in 10 membri
solicit„ aceasta, se organizeaz„ consf„tuiri extraordinare.
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b) asigur„ corelarea programelor na˛ionale din domeniul
hidrologiei ∫i gospod„ririi resurselor de ap„ cu
recomand„rile Consiliului interguvernamental de coordonare
a activit„˛ii Ón cadrul Programului Hidrologic Interna˛ional,
coordonat de UNESCO;
c) colaboreaz„ cu Comisia Na˛ional„ a Rom‚niei pentru
UNESCO Ón vederea asigur„rii corel„rii programului cu alte
activit„˛i cultural-∫tiin˛ifice, conform prerogativelor acestei
comisii;

(7) Hot„r‚rile se adopt„ prin vot deschis, cu majoritatea
simpl„ a celor prezen˛i la consf„tuire.

d) particip„ cu exper˛i la elaborarea ∫i derularea temelor
∫i proiectelor cu caracter interna˛ional, care fac obiectul
colabor„rii regionale ∫i globale; propune exper˛i ∫i raportori
pentru grupele de lucru, comisiile ∫i conferin˛ele organizate
Ón cadrul Programului Hidrologic Interna˛ional;

(8) Deciziile operative dintre dou„ consf„tuiri ale
Comitetului se adopt„ de Biroul operativ, cu majoritatea
simpl„ a voturilor membrilor acestuia.

e) particip„ cu delega˛i la ac˛iunile ∫i manifest„rile
∫tiin˛ifice interna˛ionale legate de Programul Hidrologic
Interna˛ional;

(9) Hot„r‚rile Comitetului ∫i deciziile Biroului operativ
cuprind propuneri care se Ónainteaz„ spre aprobare
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor.

f) coordoneaz„ ∫i coreleaz„ pe plan na˛ional programul
propriu cu programele elaborate de Organiza˛ia
Meteorologic„ Mondial„, Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru
Alimenta˛ie ∫i Agricultur„ — FAO ∫i de alte organiza˛ii ∫i
organisme na˛ionale ∫i interna˛ionale de specialitate;

(6) Consf„tuirile pot avea loc Ón prezen˛a a dou„ treimi
din num„rul membrilor.

(10) La conferin˛ele Comitetului Biroul operativ poate
invita ∫i al˛i speciali∫ti ∫i personalit„˛i recunoscute Ón
domeniu.
Art. 3. — Componen˛a nominal„ a Comitetului, aprobat„
prin ordin al ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, se
comunic„, anual ∫i la cerere, secretarului general al
UNESCO pentru includerea acesteia Ón Lista comitetelor
na˛ionale pentru Programul Hidrologic Interna˛ional ∫i a
punctelor focale din ˛„rile membre ale UNESCO, care se
public„ periodic de acest for.

g) propune includerea activit„˛ilor pentru realizarea
Programului Hidrologic Interna˛ional Ón activitatea specific„
desf„∫urat„ Ón cadrul Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor ∫i al unit„˛ilor de specialitate aflate Ón subordinea,
sub autoritatea sau Ón coordonarea acestuia ∫i urm„re∫te
ulterior derularea acestor activit„˛i;

Art. 5. — Comitetul desf„∫oar„ urm„toarele activit„˛i:

h) organizeaz„, prin intermediul Biroului operativ,
concursurile pentru candida˛ii la burse Ón vederea
particip„rii la cursuri postuniversitare ∫i stagii de
perfec˛ionare Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate pe linia Programului
Hidrologic Interna˛ional.

a) informeaz„ anual Comisia Na˛ional„ a Rom‚niei
pentru UNESCO despre activit„˛ile desf„∫urate ∫i despre
modific„rile survenite Ón componen˛a sa;

Art. 6. — Coresponden˛a intern„ ∫i interna˛ional„ a
Comitetului se prime∫te ∫i se expediaz„ prin registratura
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.

Art. 4. — Membrii Comitetului sunt salariza˛i de unit„˛ile
la care sunt angaja˛i.

ANEXA Nr. 2

COMPONENﬁA
Comitetului Na˛ional pentru Programul Hidrologic Interna˛ional
— 3 speciali∫ti din cadrul Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor;
— 5 speciali∫ti din cadrul Administra˛iei Na˛ionale îApele
Rom‚ne“ ∫i al direc˛iilor sale bazinale;
— 4 speciali∫ti din cadrul Institutului Na˛ional de
Hidrologie ∫i Gospod„rirea Apelor;
— 1 specialist din cadrul Institutului Na˛ional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protec˛ia Mediului — ICIM
Bucure∫ti;

— 1 specialist din cadrul Institutului Na˛ional de
Cercetare-Dezvoltare îDelta Dun„rii“ — I.N.C.D.D.D. Tulcea;
— 1 specialist din cadrul Institutului Na˛ional de
Cercetare-Dezvoltare Marin„ îGrigore Antipa“ — I.N.C.D.M.
Constan˛a;
— 1 specialist din cadrul Universit„˛ii Tehnice de
Construc˛ii Bucure∫ti;
— 1 specialist din cadrul Universit„˛ii din Bucure∫ti,
Facultatea de Geografie;
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— 1 specialist din cadrul Universit„˛ii Politehnice
Bucure∫ti;

— 1 specialist din cadrul
îŒmbun„t„˛iri Funciare“ — S.A.;

— 1 specialist din cadrul Universit„˛ii de ™tiin˛e Agricole
∫i Medicin„ Veterinar„;

— 1 specialist din cadrul Comisiei Na˛ionale a Rom‚niei
pentru UNESCO;

— 1 specialist din cadrul Institutului de Geografie
Bucure∫ti;
— 1 specialist din cadrul Universit„˛ii Tehnice Timi∫oara;
— 1 specialist din cadrul Comisiei de Limnologie a
Academiei Rom‚ne;

Societ„˛ii

Na˛ionale

— 1 specialist din cadrul Administra˛iei Rezerva˛iei
Biosferei îDelta Dun„rii“ Tulcea;
— 1 specialist din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Protec˛ia Mediului;

— 1 specialist din cadrul Societ„˛ii Comerciale
îAquaproiect“ — S.A.;

— 1 specialist din cadrul
Meteorologie;

Administra˛iei Na˛ionale de

— 1 specialist din cadrul Societ„˛ii Comerciale
îHidroelectrica“ — S.A.;

— 1 specialist din cadrul Administra˛iei Fondului pentru
Mediu.
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