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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 146
din 20 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 11 alin. (3)
teza Ónt‚i din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga˛ia agen˛ilor economici
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 11 alin. (3) teza Ónt‚i din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/1999 privind
obliga˛ia agen˛ilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îLuciana Import—Export“ — S.R.L. din Cluj-Napoca Ón
Dosarul nr. 4.164/2006 al Judec„toriei Cluj-Napoca.
Dezbaterile au avut loc Ón ∫edin˛a public„ din data de
13 februarie 2007, fiind consemnate Ón Óncheierea de
∫edin˛„ de la acea dat„, c‚nd Curtea, av‚nd nevoie de
timp pentru a delibera, a am‚nat pronun˛area pentru data
de 20 februarie 2007.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 14 iunie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 4.164/2006, Judec„toria Cluj-Napoca a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 11 alin. (3) teza Ónt‚i din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga˛ia agen˛ilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îLuciana
Import—Export“ — S.R.L. din Cluj-Napoca.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autoarea
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile sanc˛ionatorii ale
art. 11 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 28/1999, republicat„, care la teza Ónt‚i stabilesc c„
sumele g„site f„r„ provenien˛„ legal„ se confisc„, contravin
dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 44 alin. (8), Ón
conformitate cu care averea dob‚ndit„ licit nu poate fi
confiscat„.
Judec„toria Cluj-Napoca apreciaz„ c„ dispozi˛iile
art. 11 alin. (3) teza Ónt‚i din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 28/1999 sunt Ón concordan˛„ cu prevederile
art. 44 alin. (8) din Constitu˛ie.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.

Guvernul consider„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„,
deoarece îÓn cauz„ este vorba de stricta aplicare a legii,
iar nu despre o problem„ de constitu˛ionalitate, dispozi˛iile
constitu˛ionale invocate nefiind Ónc„lcate Ón niciun fel“.
Avocatul Poporului arat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, textele de lege criticate fiind
Ón deplin„ concordan˛„ cu dispozi˛iile constitu˛ionale
invocate Ón motivarea excep˛iei.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

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, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 11 alin. (3) teza Ónt‚i din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga˛ia agen˛ilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 381 din 5 iunie 2002. Aceste prevederi au urm„torul
cuprins: îSumele g„site la punctele de v‚nzare a bunurilor sau
de prestare a serviciilor apar˛in‚nd agen˛ilor economici
prev„zu˛i la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele
Ónscrise Ón documentele emise cu aparate de marcat
electronice fiscale, Ón registrul special, men˛ionat la art. 1
alin. (5), ori prin facturi fiscale, dup„ caz, sunt considerate f„r„
provenien˛„ ∫i se confisc„, f„c‚ndu-se venit la bugetul de stat.“
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestui text de lege,
autoarea excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea art. 44 alin. (8) din
Constitu˛ie, care are urm„torul con˛inut: îAverea dob‚ndit„
licit nu poate fi confiscat„. Caracterul licit al dob‚ndirii se
prezum„.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„ dispozi˛iile art. 11 alin. (3) teza Ónt‚i din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/1999 privind
obliga˛ia agen˛ilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale sunt criticate, Ón esen˛„, Óntruc‚t îinstituie
o prezum˛ie legal„ Ón sensul dob‚ndirii ilicite a unor sume
de bani“. Se constat„ Óns„ c„ Ón realitate textul de lege
supus controlului de constitu˛ionalitate reprezint„ o norm„
coercitiv„, instituind sanc˛iuni contraven˛ionale pentru agen˛ii
economici care nu respect„ dispozi˛iile legale referitoare la
justificarea sumelor de bani g„site la punctele de v‚nzare
apar˛in‚nd agen˛ilor economici. Consecin˛a Ónc„lc„rii acestor
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dispozi˛ii legale o constituie confiscarea sumelor a c„ror
provenien˛„ nu poate fi justificat„. A∫a fiind, textul criticat
nu instituie o r„spundere obiectiv„, Óntruc‚t, fiind vorba de
s„v‚r∫irea unor contraven˛ii, nu se poate aplica niciodat„ o
sanc˛iune contraven˛ional„ Ón lipsa elementului vinov„˛iei,
care este de esen˛a acesteia. Existen˛a sau inexisten˛a
vinov„˛iei este un element al st„rii de fapt, a c„rei
apreciere este de atributul exclusiv al instan˛ei de judecat„.
Œn plus, se constat„ c„ dispozi˛iile criticate dau expresie
prevederilor art. 44 alin. (9) din Constitu˛ie, Ón virtutea
c„rora îBunurile destinate, folosite sau rezultate din infrac˛iuni
ori contraven˛ii pot fi confiscate numai Ón condi˛iile legii“, ∫i
sunt Ón deplin„ concordan˛„ cu art. 44 alin. (8) din Legea
fundamental„.
De altfel, Ón alte cauze similare, prin mai multe decizii,
dintre care amintim Decizia nr. 299 din 8 iulie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 581
din 14 august 2003, Decizia nr. 49 din 12 februarie 2004,
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publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 156
din 23 februarie 2004, ∫i Decizia nr. 355 din 2 mai 2006,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 497
din 8 iunie 2006, Curtea a statuat c„ îstabilirea unei
contraven˛ii ∫i sanc˛ionarea acesteia cu amend„ reprezint„
o op˛iune legitim„ a legiuitorului, care [...] d„ expresie
preocup„rii statului pentru a asigura libertatea comer˛ului,
protec˛ia concuren˛ei loiale ∫i crearea cadrului favorabil
pentru valorificarea tuturor factorilor de produc˛ie“. Totodat„,
Curtea a re˛inut c„ m„surile sanc˛ionatorii dispuse prin
actul normativ supus criticii de neconstitu˛ionalitate vizeaz„
ap„rarea intereselor generale privind respectarea legisla˛iei
fiscale, fiind justificate de imperativul protej„rii interesului
social ∫i al ordinii de drept, aceasta Óndrept„˛ind adoptarea
unor m„suri specifice de preÓnt‚mpinare ∫i sanc˛ionare a
faptelor care genereaz„ sau ar putea genera fenomene
economice negative, cum ar fi evaziunea fiscal„.

Fa˛„ de cele ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 11 alin. (3) teza Ónt‚i din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 28/1999 privind obliga˛ia agen˛ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îLuciana Import—Export“ — S.R.L. din Cluj-Napoca Ón Dosarul nr. 4.164/2006 al
Judec„toriei Cluj-Napoca.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 februarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 147
din 21 februarie 2007

referitoare la constitu˛ionalitatea Legii pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 3/2000
privind organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului
Cu adresa nr. 51/446 din 12 februarie 2007, secretarul
general al Camerei Deputa˛ilor a transmis Cur˛ii
Constitu˛ionale sesizarea referitoare la neconstitu˛ionalitatea
Legii pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 3/2000
privind organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului,
formulat„ de un num„r de 71 de deputa˛i, ∫i anume:
Gheorghe I. Albu, Roberta Alma C. Anastase, Nicolae N.
Bara, Gheorghe G. Barbu, Cornel ™tefan C. Bardan, IulianGabriel P. BÓrsan, Anca-Daniela C. Boagiu, Ionela I.
Bruchental-Pop, William Gabriel S. Br‚nz„, Daniel I. Buda,
Costic„ N. Canacheu, Bogdan C. Cantaragiu, Alexandru A.
Cioc‚lteu, Anca M. Constantinescu, Radu-C„t„lin Dr„gu∫,
Stelian N. Du˛u, Ionesie P. Ghiorghioni, Ion I. Gon˛ea, Dan
N. Grigore, Monica Maria C. Iacob Ridzi, Traian Constantin
A. Iga∫, Valentin Adrian M. Iliescu, Gra˛iela Denisa M.
Iordache, Radu V. D. Lambrino, D„nu˛ E. Liga, Mircea
Man, Marian-Jean J. G. Marinescu, Lauren˛iu C. Mironescu,

Liviu Alexandru H. Miro∫eanu, Alexandru E. Mocanu, Petru
P. Movil„, Dorin-Liviu D. Nistoran, Ioan C. Oltean, Aurel A.
Olarean, Constantin M. Petrea, Cosmin Gabriel C. Popp,
Cezar Florin Gh. Preda, Ioan Dumitru I. Puchianu, Dumitru
Gh. Puzdrea, Romeo Marius Gh. Raicu, Cristian I.
R„dulescu, Marius I. Rogin, Marcel Lauren˛iu M.
Romanescu, Gheorghe G. S‚rb, Mugurel Liviu S. S‚rbu,
Mihai Gr. St„ni∫oar„, Petre Str„chinaru, Valeriu I. Tab„r„,
Horia C. V„sioiu, Augustin A. Zegrean, Aurel I. Vainer,
Romic„ C. Andreica, Cristian Alexandru R. Boureanu, Dan
Hora˛iu Gh. Buzatu, Marian V. Hoinaru, Mircea Teodor M.
S. Iustian, Corneliu V. Momanu, Monica Octavia P. Musc„,
Viorel N. Oancea, Dumitru M. Pard„u, Marian Sorin C.
Paveliu, Florin Aurelian N. Popescu, Vasile I. Pruteanu,
Gabriel A. Sandu, Ion I. Stoica, Cornel H. ™tirbe˛, Raluca
D. Turcan, Drago∫ V. Ujeniuc, Petre I. Ungureanu,
Claudius Mihail Gh. Zaharia, Leonida I. Lari-Iorga.
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Sesizarea a fost formulat„ Ón temeiul art. 146 lit. a) din
Constitu˛ie ∫i al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, a
fost Ónregistrat„ la Curtea Constitu˛ional„ sub nr. 1.107 din
12 februarie 2007 ∫i constituie obiectul Dosarului
nr. 180A/2007.
Articolul unic al Legii ce face obiectul sesiz„rii prevede:
îLegea nr. 3/2000 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
referendumului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Dup„ alineatul (2) al articolului 5 se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
«(3) Organizarea referendumului nu poate avea loc simultan
cu desf„∫urarea alegerilor preziden˛iale, parlamentare, locale
sau a alegerilor pentru Parlamentul European, ori cu mai pu˛in
de 6 luni Ónainte de data alegerilor men˛ionate.»
2. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 10. — (1) Demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei este
aprobat„ dac„ a Óntrunit majoritatea voturilor cet„˛enilor Ónscri∫i
Ón listele electorale, Ón cazul Ón care Pre∫edintele Rom‚niei a
fost ales Ón condi˛iile prev„zute la art. 81 alin. (2) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.
(2) Œn cazul Ón care Pre∫edintele Rom‚niei a fost ales Ón
condi˛iile prev„zute la art. 81 alin. (3) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, demiterea acestuia este aprobat„ dac„ a Óntrunit
majoritatea voturilor valabil exprimate pe Óntreaga ˛ar„ de c„tre
cet„˛enii prezen˛i.»“
Œn motivarea sesiz„rii de neconstitu˛ionalitate, se arat„
c„:
— art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 [Ón fapt alin. (3)],
care Ón redactarea criticat„ interzice organizarea
referendumului simultan cu desf„∫urarea alegerilor
men˛ionate de text sau cu mai pu˛in de 6 luni Ónainte de
data acestor alegeri, Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale
art. 2 alin. (1), potrivit c„rora îSuveranitatea na˛ional„
apar˛ine poporului rom‚n, care o exercit„ prin organele sale
reprezentative, [...] ∫i prin referendum“, precum ∫i ale art. 90
din Constitu˛ie, care prevede c„ îPre∫edintele Rom‚niei,
dup„ consultarea Parlamentului, poate cere poporului s„-∫i
exprime, prin referendum, voin˛a cu privire la probleme de
interes na˛ional“, deoarece consecin˛a intr„rii lui Ón vigoare
ar fi îc„ Ón anii electorali nu s-ar mai putea organiza
referendum.“ Œn aceast„ ipotez„, de exemplu, îÓn Óntreg
anul 2008 organizarea de referendum este imposibil„“,
deoarece urmeaz„ s„ se organizeze alegeri locale Ón luna
iunie ∫i alegeri parlamentare Ón luna noiembrie, astfel c„
art. 2 ∫i 90 din Constitu˛ie ar fi inaplicabile. Se consider„
c„ sunt Ónc„lcate ∫i dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 95
alin. (3) care stabilesc c„ Ón cazul aprob„rii propunerii de
suspendare din func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei trebuie s„
se organizeze referendum pentru demiterea acestuia Ón cel
mult 30 de zile. Or, îdac„ acest lucru ar surveni Ón
perioada de 6 luni Ónainte de alegerile la care se refer„
modificarea legislativ„, referendumul prev„zut la art. 95
alin. (3) din Constitu˛ie nu s-ar putea organiza.“ Se mai
arat„ c„ aceste prevederi din Constitu˛ie sunt imperative ∫i
înu las„ loc nici unei limit„ri“, sens Ón care s-a pronun˛at ∫i
Curtea Constitu˛ional„ prin Decizia nr. 567 din 11 iulie
2006 referitoare la dreptul Pre∫edintelui Rom‚niei de a
consulta poporul prin referendum.
— art. 10, Ón redactarea adoptat„ prin legea criticat„,
contravine art. 81 din Constitu˛ie, deoarece modificarea
îcreeaz„ practic dou„ tipuri de pre∫edinte — un pre∫edinte

ales la primul tur de scrutin ∫i altul ales la al doilea tur de
scrutin“, ceea ce determin„ îo diferen˛„ de legitimitate
Óntre cele dou„ categorii.“ Or, potrivit prevederilor
constitu˛ionale ale art. 81 alin. (1)—(3), Pre∫edintele
Rom‚niei, odat„ ales, are îun statut constitu˛ional care nu
poate fi diferen˛iat Ón raport de num„rul de voturi cu care a
fost ales“. De asemenea, art. 10 contravine art. 95 alin. (3)
din Constitu˛ie, care nu face deosebire dup„ cum
Pre∫edintele Rom‚niei a fost ales Ón primul sau al doilea
tur de scrutin, astfel c„ textul de lege criticat adaug„ la
aceasta, ceea ce este inadmisibil. Se mai invoc„ ∫i
Ónc„lcarea prevederilor constitu˛ionale ale art. 99 privind
îR„spunderea pre∫edintelui interimar“, deoarece textul din
legea criticat„ se refer„ doar la pre∫edintele ales Ón
condi˛iile art. 81 alin. (2) sau (3), iar îpersoana care
asigur„ interimatul func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei
nefiind aleas„ Ón condi˛iile art. 81 nu ar putea fi demis„
prin referendum dac„ legea ar intra Ón vigoare“, pentru c„
înu stabile∫te procedura aplicabil„.“
— autorii sesiz„rii sus˛in c„ proiectul de lege adoptat de
Camera Deputa˛ilor contravine principiului neretroactivit„˛ii
legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie, prin
aceea c„ instituie o nou„ modalitate de demitere a
pre∫edintelui dec‚t cea existent„ la data alegerii sale Ón
func˛ie, iar îastfel de modific„ri esen˛iale nu pot interveni Ón
timpul exercit„rii mandatului.“ Œn acest sens, se arat„ c„,
de∫i potrivit art. 83 din Constitu˛ia revizuit„, durata
mandatului Pre∫edintelui Rom‚niei s-a prelungit de la 4 ani
la 5 ani, art. 155 alin. (3) din Legea fundamental„
stipuleaz„ c„ îPrevederile alineatului (1) al articolului 83 se
aplic„ Óncep‚nd cu urm„torul mandat preziden˛ial.“
Œn leg„tur„ cu Ónc„lcarea principiului neretroactivit„˛ii
legii, se invoc„ Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 61 din
18 ianuarie 2007.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 16 alin. (2) din Legea
nr. 47/ 1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, sesizarea a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor
celor dou„ Camere ale Parlamentului, precum ∫i
Guvernului, pentru a prezenta punctele lor de vedere.
Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor, Ón punctul s„u de
vedere, arat„ urm„toarele:
— Œn leg„tur„ cu prima critic„ de neconstitu˛ionalitate,
care vizeaz„ prevederile art. 5 alin. (2) din Legea
nr. 3/2000, prin raportare la dispozi˛iile art. 2 alin. (1),
art. 90 ∫i art. 95 alin. (3) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, arat„ c„ acest text de lege reglementeaz„
condi˛ii pentru valabilitatea referendumului, respectiv
prezen˛a la vot a majorit„˛ii persoanelor Ónscrise Ón listele
electorale. Œntruc‚t aceast„ prevedere nu a fost supus„
vreunei modific„ri prin Legea pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 3/2000, apreciat„ de autorii sesiz„rii
ca fiind neconstitu˛ional„, ea nu poate face obiect al
controlului de constitu˛ionalitate a priori exercitat de Curtea
Constitu˛ional„, conform art. 146 lit. a) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„. Din context Óns„ se poate deduce c„
autorii sesiz„rii s-au referit la art. 5 alin. (2) dintr-o eroare,
Ón realitate, ei av‚nd Ón vedere prevederile alin. (3) al
art. 5, nou-introdus prin Legea pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 3/2000. Conform acestei dispozi˛ii
legale, organizarea referendumului nu poate avea loc
simultan cu alegerile preziden˛iale, parlamentare, locale sau
cu cele pentru Parlamentul European, ori cu mai pu˛in de
6 luni Ónaintea acestora. Fundamentul juridic al acestui text
de lege Ól constituie prevederea Ónscris„ Ón art. 73 alin. (3)
lit. d) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, conform c„reia
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îorganizarea ∫i desf„∫urarea referendumului“ se
reglementeaz„ prin lege organic„. Curtea Constitu˛ional„,
prin Decizia nr. 567 din 11 iulie 2006, a apreciat c„ prin
lege se pot stabili îm„suri tehnice, procedurale, necesare
Ón procesul de consultare a poporului pe calea
referendumului“. Œn opinia Pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor,
îpe de o parte, instituirea de termene constituie o m„sur„
cu caracter preponderent tehnic, cu implica˛ii legate de
organizarea ∫i desf„∫urarea unei ac˛iuni complexe, iar, pe
de alt„ parte, art. 2 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, pe care Ól invoc„ autorii sesiz„rii, se aplic„ Ón
litera ∫i spiritul s„u f„r„ nicio restric˛ie la condi˛iile Legii
nr. 3/2000, astfel cum a fost modificat„ ∫i completat„ prin
Legea a c„rei constitu˛ionalitate este contestat„.“ Œn
continuare, se arat„ c„ organizarea ∫i desf„∫urarea
referendumului sunt rezervate domeniului legii, conform
art. 73 alin. (3) lit. d) din Constitu˛ie, ∫i, prin urmare,
Parlamentul este liber s„ opteze pentru orice solu˛ie
legislativ„ Ón materie referendar„, fire∫te, f„r„ a se interfera
competen˛elor celorlalte autorit„˛i publice Ón acest domeniu,
precum ∫i f„r„ a le modifica statutul constitu˛ional ori
atribu˛iile prev„zute Ón Legea fundamental„. Ca atare,
consider„ c„, privite din aceast„ perspectiv„, cele dou„
modific„ri Óntreprinse prin Legea a c„rei constitu˛ionalitate
este contestat„ nu afecteaz„ nici statutul constitu˛ional al
∫efului statului, nici nu-l Ómpiedic„ pe acesta s„-∫i
Óndeplineasc„ atribu˛iile constitu˛ionale. Faptul c„, potrivit
noului alineat al art. 5 din Legea nr. 3/2000, data
organiz„rii referendumului nu poate coincide cu cea a
desf„∫ur„rii alegerilor preziden˛iale, parlamentare sau a
celor locale ori europarlamentare ∫i nici nu poate fi stabilit„
la mai pu˛in de 6 luni de la data ˛inerii acestora, nu
restr‚nge cu nimic dreptul constitu˛ional al Pre∫edintelui
Republicii de a recurge la referendum Ón condi˛iile art. 90
din Constitu˛ie. De altfel, din practica Óndelungat„ a
alegerilor parlamentare, rezult„ c„ aten˛ia electoratului nu
trebuie concentrat„ simultan asupra a dou„ obiective:
exprimarea referendar„ a voin˛ei suverane a poporului
asupra unei anumite probleme de interes general ∫i
alegerea, de pild„, a Parlamentului prin instrumentul clasic
al democra˛iei reprezentative. Dac„ s-ar accepta
simultaneitatea exprim„rii celor dou„ tipuri de democra˛ie
(direct„ ∫i reprezentativ„), Óns„∫i voin˛a politic„ astfel
exprimat„ ∫i-ar pierde mult din semnifica˛ie. Œn plus, ar
putea ap„rea inconvenientul unor confuzii Ón r‚ndul
electoratului, unele de natur„ tehnic„, c‚t prive∫te
evenimentele politice pentru care este chemat la urne.
Pre∫edintele poate recurge la dreptul constitu˛ional ce-i
este conferit de art. 90 din Constitu˛ie oric‚nd dup„
alegerile la care face trimitere alin. (3) al art. 5 din legea
ce face obiectul sesiz„rii. De asemenea, Ón opinia
Pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor, completarea art. 5 din
Legea nr. 3/2000 cu un nou alineat este de bun sim˛
juridic, deoarece, îchiar dac„ interdic˛iile de ordin formal nu
ar fi fost instituite expres, ele s-ar fi aplicat Ón practic„.“
Astfel, îar fi absurd ∫i Ómpotriva oric„rei logici democratice
s„ se desf„∫oare, de pild„, un referendum na˛ional din
ini˛iativa ∫efului statului simultan cu alegerile preziden˛iale
sau parlamentare“, ∫i îaceea∫i absurditate ar plana asupra
desf„∫ur„rii unui referendum simultan cu organizarea
alegerilor locale, ori a celor pentru Parlamentul European.“
Œn sf‚r∫it, cu privire la acest punct al obiec˛iei de
neconstitu˛ionalitate, se arat„ c„ îaprecierile de
oportunitate ∫i calculele efectuate de autorii sesiz„rii de
neconstitu˛ionalitate pentru anul 2008 pot fi situa˛ii de fapt,
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ce excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, care se
pronun˛„ doar asupra constitu˛ionalit„˛ii aspectelor de drept,
conform Legii fundamentale.“
— Œn leg„tur„ cu sus˛inerile potrivit c„rora prin noul
alineat introdus la art. 5 din Legea nr. 3/2000 se Óncalc„
prevederile art. 2 alin. (1) din Constitu˛ie, Pre∫edintele
Camerei Deputa˛ilor consider„ c„ acestea sunt complet
nefondate, deoarece înu exist„ nicio leg„tur„ Óntre a∫a-zisa
limitare a prerogativelor Pre∫edintelui Rom‚niei prin textul
a c„rei constitu˛ionalitate este contestat„, ∫i dreptul
poporului de a-∫i manifesta suveranitatea, Óntruc‚t acesta
nu se exercit„ din proprie ini˛iativ„, ci din cea a Guvernului
sau, dup„ caz, a Pre∫edintelui, Ón condi˛iile art. 11 din
Legea nr. 3/2000.“
— Œn ceea ce prive∫te sus˛inerile potrivit c„rora
dispozi˛iile art. 10 din legea criticat„ Óncalc„ dispozi˛iile
art. 81 ∫i ale art. 95 alin. (3) din Constitu˛ie, se apreciaz„
c„ ∫i acestea sunt nefundamentate din punct de vedere
juridic. Œn acest sens, se arat„ c„ îLegea fundamental„
prevede, Ón art. 81, alegerea Pre∫edintelui ˛„rii Ón dou„
tururi de scrutin, stipul‚nd condi˛ii distincte de
reprezentativitate Óntre primul ∫i al doilea tur. Dezvoltarea
prin lege a acestor situa˛ii juridice diferite r„spunde
principiilor generale de simetrie juridic„ ∫i corespunde Óntru
totul acestor cerin˛e imperative de ordin constitu˛ional.“ Se
consider„ c„ îmodificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 se
Óntemeiaz„ pe un principiu de drept clasic, ∫i anume cel al
simetriei formelor, adaptat la formula constitu˛ional„ a
legitimit„˛ii electorale a ∫efului statului“ ∫i, îpotrivit textelor
constitu˛ionale,
Pre∫edintele
Rom‚niei
nu
este
reprezentantul poporului, ci exclusiv al statului. Raportul
Óntre ∫eful statului ∫i popor se exprim„ din punct de vedere
cronologic Ón dou„ momente: alegerea ∫i demiterea
pre∫edintelui de republic„. Acestea urmeaz„ s„ fie
simetrice sub aspectul majorit„˛ilor cerute pentru alegere ∫i,
corespunz„tor, pentru demitere.“
— Cu referire la sus˛inerea potrivit c„reia legea criticat„
este neconstitu˛ional„ Óntruc‚t îstabile∫te o alt„ modalitate
de demitere a Pre∫edintelui Rom‚niei dec‚t cea prev„zut„
de lege la data alegerii sale Ón func˛ie“, ceea ce Óncalc„
art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie, Pre∫edintele Camerei
Deputa˛ilor apreciaz„ îc„ motivarea autorilor sesiz„rii este
lipsit„ de relevan˛„ juridic„“, î˛in‚nd cont de faptul c„
organizarea referendumului este obligatorie Ón lumina
art. 95 alin. (3) din Legea fundamental„, av‚nd Ón vedere
modalitatea de desemnare a ∫efului statului de c„tre corpul
electoral la nivel na˛ional.“
Pre∫edintele Senatului, Ón punctul de vedere exprimat,
Ónvedereaz„, ca ∫i considera˛ii generale, îunele aspecte de
ordin principial, care contureaz„ liniile directoare ale
edificiului constitu˛ional“, Ón sensul c„: Ón dreptul public se
face distinc˛ie Óntre regimul juridic al accesului la o func˛ie
∫i regimul juridic al destituirii din func˛ie, ca urmare a
tragerii la r„spundere pentru s„v‚r∫irea unor fapte, astfel
c„ nu de fiecare dat„ autoritatea care realizeaz„ Ónvestitura
Ón func˛ie este ∫i autoritatea care aplic„ sanc˛iunea
destituirii din func˛ie. C‚t prive∫te demiterea dintr-o func˛ie
public„, aceasta poate fi dispus„ de c„tre instan˛a de
judecat„, prin efectul legii, ca urmare a ivirii unei st„ri de
incompatibilitate ori a unui conflict de interese sau prin
efectul unei hot„r‚ri judec„tore∫ti de condamnare, ca Ón
situa˛ia prev„zut„ de art. 96 din Constitu˛ie. Se
exemplific„ cu alte sisteme constitu˛ionale preziden˛iale,
semipreziden˛iale sau parlamentare, potrivit c„rora se
procedeaz„ la destituirea pre∫edintelui îpus sub acuzare“
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f„r„ s„ se recurg„ la votul poporului sau la votul
adun„rilor care l-au ales. Spre deosebire de aceste
sisteme constitu˛ionale, legiuitorul constituant rom‚n a optat
pentru solu˛ia demiterii prin referendum, cu avizul
consultativ al Cur˛ii Constitu˛ionale. A pretinde Óns„ îc„
Parlamentul nu poate stabili regulile ∫i criteriile de
organizare a referendumului Ónseamn„ a face o judecat„
nu numai contrar„ ra˛iunii institu˛iei tragerii la r„spundere
politic„ a Pre∫edintelui Rom‚niei, reglementat„ de art. 95
din Constitu˛ie, dar ∫i prevederilor art. 73 alin. (3) lit. d)“
din aceasta, care dispune c„ organizarea ∫i desf„∫urarea
referendumului se stabile∫te prin lege organic„,
necondi˛ionat de respectarea prevederilor constitu˛ionale ale
art. 81 referitoare la demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei, ca
urmare a suspend„rii din func˛ie pentru fapte grave de
Ónc„lcare a Constitu˛iei. îOp˛iunea legiuitorului de a
reglementa procedura referendumului Ón cazul demiterii
Pre∫edintelui pentru s„v‚r∫irea de fapte grave prin care a
Ónc„lcat Constitu˛ia, Ón sensul respect„rii solu˛iilor de la
Ónvestitur„ reglementate de art. 81 alin. (2) ∫i (3)“, îeste o
solu˛ie ce intr„ Ón consonan˛„ cu prevederile Constitu˛iei.“
Œn continuare, se arat„ c„, Ón sensul respect„rii suprema˛iei
Constitu˛iei, posibilitatea reglement„rii prin lege organic„ a
condi˛iilor de organizare ∫i desf„∫urare a referendumului
Ónseamn„ posibilitatea de a stabili prin aceasta îcondi˛ii,
limite ∫i termene imperative pentru organizarea ∫i
desf„∫urarea unei anumite proceduri.“ Cu privire la
schimbarea duratei mandatului, invocarea Ón spe˛„ a
îart. 155 alin. (3) din Constitu˛ie, nu are relevan˛„ pentru
solu˛iile legislative care vizeaz„ stabilirea unui regim juridic
Ón executarea mandatului“, Óntruc‚t problema duratei
mandatului este de ordin constitu˛ional, iar problema
organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii referendumului pentru demiterea
Pre∫edintelui Rom‚niei Ón func˛ie este de domeniul legii.
Se consider„ c„, din acest punct de vedere, Decizia Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 61/2007, invocat„ de autorii sesiz„rii,
este nerelevant„.
Œn leg„tur„ cu sus˛inerile de neconstitu˛ionalitate ale
Legii pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 3/2000,
Pre∫edintele Senatului arat„ c„:
— prevederile art. 5 alin. (3) nu limiteaz„, prin termenul
stabilit, dreptul poporului de a-∫i exercita suveranitatea prin
referendum, îdeoarece exercitarea suveranit„˛ii, potrivit
art. 2 din Constitu˛ie, vizeaz„ o modalitate principal„, votul
cet„˛eanului pentru desemnarea ale∫ilor locali ∫i na˛ionali
pentru organele reprezentative (primari, consilii locale,
consilii jude˛ene, Parlamentul na˛ional, Pre∫edintele
Rom‚niei ∫i Parlamentul European), ∫i o modalitate
subsidiar„, referendumul.“ Se arat„ c„ prima modalitate
formeaz„ democra˛ia reprezentativ„, iar cea de a doua,
referendumul, îvizeaz„ democra˛ia direct„, care, potrivit
Constitu˛iei, se manifest„ la nivel na˛ional doar Ón trei
situa˛ii, respectiv cele reglementate de art. 90, art. 95
alin. (3) ∫i art. 151 alin. (3).“ Ipotezele prev„zute de art. 95
alin. (3) ∫i art. 151 alin. (3) din Constitu˛ie sunt legate de
un termen constitu˛ional maxim de 30 de zile, pe c‚nd Ón
ipoteza referendumului consultativ delimit„rile necesare Ón
sensul art. 90 din Constitu˛ie se stabilesc prin legea de
organizare ∫i desf„∫urare a referendumului, ceea ce nu
este neconstitu˛ional. Se consider„ c„ îreferendumul apare
ca o modalitate subsidiar„ de exprimare a suveranit„˛ii ∫i
este firesc ca modalitatea subsidiar„ s„ fie aplicat„
legislativ dup„ regimul modalit„˛ii principale, a∫a cum, de
altfel, sunt situa˛iile reglementate ∫i Ón dreptul comparat“,
astfel c„ sus˛inerile sub acest aspect sunt neÓntemeiate. Se

arat„ c„ interdic˛iile prev„zute de art. 5 alin. (3) nu fac
inaplicabil art. 90 din Constitu˛ie, Óntruc‚t din coroborarea
dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 90, art. 2 ∫i prin
raportare la art. 73 alin. (3) lit. d) din Legea fundamental„
îasemenea limit„ri pot fi realizate prin lege organic„“. De
asemenea, limitarea posibilit„˛ii stabilirii datei referendumului
rezult„ ∫i din îcoroborarea art. 90 cu art. 95, respectiv cu
art. 150 ∫i art. 151 din Constitu˛ie“, îÓn sensul c„
referendumul nu se poate organiza dup„ ce, Ón baza
art. 95, s-a declan∫at procedura de suspendare, respectiv
Ón baza art. 150 din Constitu˛ie s-a declan∫at procedura de
revizuire a Constitu˛iei. Se consider„ c„ ∫i sus˛inerea
referitoare la inaplicabilitatea prevederilor constitu˛ionale ale
art. 95 alin. (3) Ón situa˛ia Ón care termenul de 30 de zile
ar surveni Ón perioada de 6 luni Ónainte de alegerile la care
se refer„ modificarea este neÓntemeiat„, Óntruc‚t îtermenul
de 6 luni nu poate viza, logic, dec‚t referendumul
reglementat de art. 90 din Constitu˛ie“, iar referendumurile
prev„zute de art. 95 alin. (3) ∫i de art. 151 alin. (3) din
Constitu˛ie, de vreme ce sunt condi˛ionate prin Constitu˛ie
de termenul de 30 de zile, nu pot fi afectate de solu˛ia
legislativ„ adoptat„ de Parlament prin legea atacat„.“ Œn
sf‚r∫it, cu privire la neconstitu˛ionalitatea art. 5 alin. (3) se
consider„ c„ îinvocarea Deciziei nr. 567/2006 a Cur˛ii
Constitu˛ionale este f„r„ relevan˛„ Ón aceast„ spe˛„“;
— art. 10, potrivit solu˛iei legislative propuse prin
modificarea textului, nu creeaz„ dou„ tipuri de pre∫edinte,
deoarece îuna este modalitatea tehnic„ de desemnare a
pre∫edintelui ∫i alta este semnifica˛ia legitimit„˛ii alegerii sale“,
iar art. 95 alin. (3) din Constitu˛ie nu este Ónc„lcat, îci,
dimpotriv„, asigur„ o aplicare adecvat„ a acestui text“,
Óntruc‚t nimic nu opre∫te legiuitorul s„ reglementeze
modalit„˛ile de stabilire a rezultatului referendumului potrivit
îmodalit„˛ii tehnice prev„zute de art. 81 alin. (2) ∫i (3)“ din
Legea fundamental„. Nici invocarea Ónc„lc„rii prevederilor
constitu˛ionale ale art. 99 nu poate fi re˛inut„, deoarece
îdin interpretarea logico-sistematic„ a Constitu˛iei rezult„ c„
∫i persoana care exercit„ interimatul func˛iei de Pre∫edinte
al Rom‚niei este supus„ acelora∫i reguli la care a fost
supus„ persoana care a fost suspendat„, f„r„ a mai
ajunge la organizarea unui referendum pentru demitere“.
Se consider„ c„ sus˛inerea îcu privire la organizarea unui
referendum ∫i Ón cazul Pre∫edintelui interimar este
inadmisibil„, Ón condi˛iile Ón care nu este vorba de un
pre∫edinte cu depline puteri, ales prin vot, Ón condi˛iile
art. 81 din Constitu˛ie“. Œn leg„tur„ cu Ónc„lcarea principiului
neretroactivit„˛ii legii, se arat„ c„ înu trebuie s„ confund„m
regimul constitu˛ional al mandatului cu regimul procedurilor
stabilite de lege, care pot fi schimbate oric‚nd Ón timpul
mandatului, dac„ nu intr„ Ón conflict, fire∫te, cu prevederile
Constitu˛iei.“
Guvernul nu a comunicat punctul s„u de vedere cu
privire la obiec˛ia de neconstitu˛ionalitate formulat„.
C U R T E A,

examin‚nd sesizarea de neconstitu˛ionalitate, punctele de
vedere ale Pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului, raportul judec„torului-raportor, Legea pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 3/2000 privind
organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului, raportat„ la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, re˛ine urm„toarele:
Curtea a fost legal sesizat„ ∫i este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. a) din Constitu˛ie, precum ∫i celor
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ale art. 1, 10, 15 ∫i 18 din Legea nr. 47/1992, s„ se
pronun˛e asupra constitu˛ionalit„˛ii prevederilor legale
criticate.
Obiectul controlului de constitu˛ionalitate Ól constituie
Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 3/2000
privind organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului, Ón
leg„tur„ cu care se sus˛ine c„ Óncalc„, Ón ordinea invoc„rii
lor, prevederile constitu˛ionale ale art. 2 alin. (1), art. 90,
art. 95 alin. (3), art. 81 alin. (1)—(3), art. 99 ∫i ale art. 15
alin. (2).
Aceste dispozi˛ii din Constitu˛ie prev„d:
— Art. 2 alin. (1): îSuveranitatea na˛ional„ apar˛ine
poporului rom‚n, care o exercit„ prin organele sale
reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice ∫i
corecte, precum ∫i prin referendum.“;
— Art. 90: îPre∫edintele Rom‚niei, dup„ consultarea
Parlamentului, poate cere poporului s„-∫i exprime, prin
referendum, voin˛a cu privire la probleme de interes na˛ional.“;
— Art. 95 alin. (3): îDac„ propunerea de suspendare din
func˛ie este aprobat„, Ón cel mult 30 de zile se organizeaz„ un
referendum pentru demiterea Pre∫edintelui.“
— Art. 81 alin. (1)—(3): î(1) Pre∫edintele Rom‚niei este
ales prin vot universal, egal, direct, secret ∫i liber exprimat.
(2) Este declarat ales candidatul care a Óntrunit, Ón primul tur
de scrutin, majoritatea de voturi ale aleg„torilor Ónscri∫i Ón
listele electorale.
(3) Œn cazul Ón care nici unul dintre candida˛i nu a Óntrunit
aceast„ majoritate, se organizeaz„ al doilea tur de scrutin,
Óntre primii doi candida˛i stabili˛i Ón ordinea num„rului de voturi
ob˛inute Ón primul tur. Este declarat ales candidatul care a
ob˛inut cel mai mare num„r de voturi.“;
— Art. 99: îDac„ persoana care asigur„ interimatul
func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei s„v‚r∫e∫te fapte grave, prin
care Óncalc„ prevederile Constitu˛iei, se aplic„ articolul 95 ∫i
articolul 98.“ (Articolul 95 prive∫te îSuspendarea din func˛ie“,
iar art. 98 dispune cu privire la îInterimatul func˛iei“);
— Art. 15 alin. (2): îLegea dispune numai pentru viitor, cu
excep˛ia legii penale sau contraven˛ionale mai favorabile.“
Examin‚nd obiec˛iile de neconstitu˛ionalitate formulate,
prevederile legii criticate, prin raportare la dispozi˛iile
constitu˛ionale incidente, Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„
sesizarea de neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„ ∫i
urmeaz„ a fi admis„, pentru urm„toarele considerente:
I. Prima critic„ de neconstitu˛ionalitate vizeaz„ pct. 1 al
articolului unic din Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 3/2000 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
referendumului. Potrivit acestui punct, la articolul 5 din lege
se introduce un nou alineat, alineatul (3), care prevede c„
referendumul nu poate avea loc simultan cu desf„∫urarea
alegerilor preziden˛iale, parlamentare, locale sau a
alegerilor pentru Parlamentul European ori cu mai pu˛in de
6 luni Ónainte de data alegerilor men˛ionate. Se consider„
c„ aceste dispozi˛ii de lege sunt contrare art. 2 alin. (1),
art. 90 ∫i art. 95 alin. (3) din Constitu˛ie, deoarece
limiteaz„ sau Óngr„desc dreptul poporului de a-∫i exercita
suveranitatea.
Œn examinarea acestei sus˛ineri, se poate constata c„
art. 1 din Legea nr. 3/2000, modificat„ ∫i completat„ prin
legea ce face obiectul sesiz„rii, prelu‚nd cuprinsul art. 2
alin. (1) din Constitu˛ie, dispune c„ îŒn Rom‚nia
suveranitatea na˛ional„ apar˛ine poporului rom‚n, care o
exercit„ prin [...] referendum“, care, potrivit art. 5 alin. (1) din
aceea∫i lege, se organizeaz„ ∫i se desf„∫oar„ Ón condi˛iile
prev„zute de aceasta. Or, alineatul (3), nou-introdus prin
legea criticat„, instituie chiar unele condi˛ii referitoare la
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organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului, iar nu
prevederi care s„ contravin„ acestei modalit„˛i de
exercitare a suveranit„˛ii na˛ionale de c„tre popor. A∫a
fiind, nu se poate re˛ine Ónc„lcarea art. 2 alin. (1) din
Constitu˛ie, prin pct. 1 al articolului unic al legii de
modificare ∫i completare a Legii nr. 3/2000.
Œn schimb, prin textul de lege criticat sunt Ónc„lcate
prevederile constitu˛ionale ale art. 90, potrivit c„rora
îPre∫edintele Rom‚niei, dup„ consultarea Parlamentului,
poate cere poporului s„-∫i exprime, prin referendum, voin˛a cu
privire la probleme de interes na˛ional“, precum ∫i cele ale
art. 95 alin. (3), care prev„d c„, Ón cazul aprob„rii
propunerii de suspendare din func˛ie a Pre∫edintelui
Rom‚niei, î[...] Ón cel mult 30 de zile se organizeaz„ un
referendum pentru demiterea Pre∫edintelui.“ Din analiza celor
dou„ texte constitu˛ionale rezult„ c„ referendumul se poate
desf„∫ura oric‚nd Ón cursul anului, dac„ Parlamentul a fost
consultat sau a aprobat propunerea de suspendare din
func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei. A∫adar, potrivit
Constitu˛iei, nu exist„ nicio alt„ condi˛ie care s„ interzic„
organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului simultan cu
alegerile preziden˛iale, parlamentare, locale sau alegerile
pentru Parlamentul European ori Óntr-un anumit interval de
timp anterior sau posterior alegerilor men˛ionate. Ca atare,
acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu poate s„ o
fac„ (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus). Œn
consecin˛„, condi˛iile stabilite de legiuitor pentru
desf„∫urarea referendumului prin legea criticat„ adaug„ la
prevederile Constitu˛iei, ceea ce determin„ neconstitu˛ionalitatea acestora.
De altfel, aceste exigen˛e extraconstitu˛ionale cuprinse Ón
lege Ómpiedic„ organizarea oric„rui referendum, Ón condi˛iile
Ón care practic, Ón Rom‚nia, s-ar putea s„ se desf„∫oare
alegeri Ón fiecare an, ceea ce, a∫a cum s-a ar„tat,
contravine art. 2 alin. (1) din Constitu˛ie. Mai mult, Ón
condi˛iile Ón care legea se refer„ la alegerile locale, f„r„ a
preciza dac„ este vorba de alegeri generale sau par˛iale,
este cunoscut faptul c„ acestea din urm„ pot avea loc Ón
fiecare lun„ a anului. Œn consecin˛„, suprimarea
referendumului prin obstacole stabilite de lege reprezint„ un
alt argument pe care se Óntemeiaz„ constatarea c„ pct. 1
al articolului unic din Legea pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea ∫i
desf„∫urarea referendumului este neconstitu˛ional. De
asemenea, se constat„ c„ aceste dispozi˛ii din legea
criticat„ pot genera blocaje constitu˛ionale, data alegerilor
devenind dependent„ de data desf„∫ur„rii referendumului.
II. A doua critic„ de neconstitu˛ionalitate se refer„ la
pct. 2 al articolului unic din Legea pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 3/2000, prin care se modific„ art. 10
din Legea nr. 3/2000. Œn actuala redactare, acest articol
prevede c„ îDemiterea Pre∫edintelui Rom‚niei este aprobat„,
dac„ a Óntrunit majoritatea voturilor cet„˛enilor Ónscri∫i Ón listele
electorale.“ Punctul 2 al articolului unic are urm„torul
cuprins: îArt. 10. — (1) Demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei este
aprobat„ dac„ a Óntrunit majoritatea voturilor cet„˛enilor Ónscri∫i
Ón listele electorale, Ón cazul Ón care Pre∫edintele Rom‚niei a
fost ales Ón condi˛iile prev„zute la art. 81 alin. (2) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.
(2) Œn cazul Ón care Pre∫edintele Rom‚niei a fost ales Ón
condi˛iile prev„zute la art. 81 alin. (3) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, demiterea acestuia este aprobat„ dac„ a Óntrunit
majoritatea voturilor valabil exprimate pe Óntreaga ˛ar„ de c„tre
cet„˛enii prezen˛i.“
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Œn opinia autorilor sesiz„rii, acest text de lege Óncalc„
prevederile constitu˛ionale ale art. 81 referitoare la
îAlegerea Pre∫edintelui“, precum ∫i ale art. 95 alin. (3)
conform c„rora, îDac„ propunerea de suspendare din func˛ie
este aprobat„, Ón cel mult 30 de zile se organizeaz„ un
referendum pentru demiterea Pre∫edintelui.“ Œnc„lcarea
const„ Ón aceea c„, practic, prin noua reglementare se
creeaz„ dou„ tipuri de pre∫edin˛i — unul ales Ón primul tur
de scrutin ∫i altul ales Ón cel de-al doilea tur de scrutin.
Analiz‚nd aceast„ sus˛inere, se constat„ c„ prin
modificarea cuprinsului art. 10 din Legea nr. 3/2000
legiuitorul a dorit s„ aplice, sub aspectul voturilor
exprimate, principiul simetriei juridice la alegerea
Pre∫edintelui Rom‚niei Ón al doilea tur de scrutin ∫i la
demiterea acestuia ca urmare a consult„rii populare.
Baz‚ndu-∫i solu˛iile pe principiul simetriei, legiuitorul nu a
˛inut seama de faptul c„ aplicarea acestui principiu Ón
dreptul public, cu at‚t mai mult Ón dreptul constitu˛ional, cu
deosebire la organizarea ∫i func˛ionarea autorit„˛ilor publice,
nu este posibil„. Principiul simetriei este un principiu al
dreptului privat, fiind exclus„ posibilitatea aplic„rii acestuia
Ón dreptul public. De aceea, normele constitu˛ionale sunt
asimetrice prin excelen˛„. Astfel, Parlamentul este ales de
popor, dar Ó∫i Ónceteaz„ mandatul prin trecerea timpului
sau prin dizolvarea de c„tre Pre∫edintele Rom‚niei,
Guvernul este numit de Pre∫edintele Rom‚niei pe baza
votului de Óncredere acordat de Parlament, dar este demis
Ón urma vot„rii unei mo˛iuni de cenzur„, ca urmare a
demisiei primului-ministru, ori c‚nd acesta Ó∫i pierde
drepturile electorale, se afl„ Ón stare de incompatibilitate
etc.; func˛iile publice eligibile sunt de˛inute de persoane
care le-au ob˛inut Ón alegeri ∫i Ónceteaz„ prin revocare,
survenirea unei incompatibilit„˛i, scurgerea timpului etc. Tot
astfel, ∫i Ón cazul Pre∫edintelui Rom‚niei, de˛inerea acestei
func˛ii este Óncredin˛at„ persoanei care a c‚∫tigat alegerile
preziden˛iale, iar Óncetarea exercit„rii ei are loc ca urmare
a unei hot„r‚ri de condamnare pentru Ónalt„ tr„dare, a
aprob„rii demiterii prin referendum, a apari˛iei unor
incompatibilit„˛i etc. A∫adar, exigen˛ele stabilite de
Constitu˛ie pentru alegerea Pre∫edintelui Rom‚niei ∫i cele
care se refer„ la demiterea acestuia Ón urma unui
referendum nu sunt simetrice, deoarece ele reprezint„
institu˛ii juridice diferite, cu roluri ∫i scopuri diferite, fiecare
av‚nd un tratament juridic distinct. Astfel, alegerea
Pre∫edintelui Rom‚niei este reglementat„ de un grup
omogen de norme juridice, care stabilesc regulile privitoare
la organizarea ∫i desf„∫urarea scrutinului preziden˛ial. La
cap„tul acestui proces electoral, potrivit art. 81 alin. (2) din
Constitu˛ie, este declarat ales candidatul care a Óntrunit, Ón
primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale aleg„torilor
Ónscri∫i Ón listele electorale. Este posibil Óns„ ca, Ón primul
tur de scrutin, niciunul dintre candida˛i s„ nu ob˛in„
majoritatea absolut„ a voturilor cerut„ de art. 81 alin. (2)
din Constitu˛ie. Œn aceste condi˛ii, procesul electoral trebuie
s„ continue pentru a da c‚∫tig de cauz„ unui candidat. Ca
atare, se organizeaz„ cel de-al doilea tur de scrutin, la
care particip„ doar primii 2 candida˛i stabili˛i Ón ordinea
num„rului de voturi ob˛inute Ón primul tur, urm‚nd a fi
desemnat Pre∫edinte al Rom‚niei candidatul care a ob˛inut
cel mai mare num„r de voturi.
Œn schimb, demiterea prin referendum a Pre∫edintelui
Rom‚niei nu are semnifica˛ia unei asemenea competi˛ii
electorale. Dimpotriv„, ea reprezint„ o sanc˛iune pentru
s„v‚r∫irea unor fapte grave prin care Pre∫edintele

Rom‚niei Óncalc„ prevederile Constitu˛iei. Distinc˛iile
referitoare la demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei prin
referendum, a∫a cum rezult„ din prevederile pct. 2 al
articolului unic al legii criticate, Ól vizeaz„ pe Pre∫edintele
Rom‚niei care a ob˛inut mandatul Ón primul tur de scrutin,
pe Pre∫edintele Rom‚niei ales Ón al doilea tur de scrutin ∫i
pe pre∫edintele interimar. Urm‚nd logica legiuitorului, Ón
primul caz pre∫edintele ar urma s„ fie demis cu
majoritatea absolut„ a voturilor corpului electoral, Ón al
doilea caz, cu majoritatea relativ„ a voturilor cet„˛enilor
prezen˛i la scrutin, pe c‚nd pentru situa˛ia prev„zut„ de
art. 99 din Constitu˛ie, privind îR„spunderea pre∫edintelui
interimar“ care nu a fost ales prin vot, nu ar exista nici o
prevedere constitu˛ional„ privitoare la demitere. O
asemenea interpretare este contrar„ art. 1 alin. (3) din
Constitu˛ie, potrivit c„ruia Rom‚nia este stat de drept, un
asemenea stat opun‚ndu-se aplic„rii aceleia∫i sanc˛iuni
Pre∫edintelui Rom‚niei, Ón mod diferit, Ón func˛ie de modul
Ón care el a ob˛inut aceast„ func˛ie: Ón primul tur de
scrutin, Ón al doilea tur de scrutin sau ca urmare a
interimatului Ón exercitarea func˛iei.
Solu˛ionarea ra˛ional„ a acestei probleme rezult„ din
interpretarea alin. (3) al art. 95 din Constitu˛ie, precum ∫i
din coroborarea dispozi˛iilor acestuia cu cele ale art. 81
alin. (1) ∫i ale art. 95 alin. (1) din Constitu˛ie. Astfel, Ón
temeiul art. 81 alin. (1) din Constitu˛ie, este declarat ales
candidatul care a Óntrunit Ón primul tur de scrutin
majoritatea voturilor aleg„torilor Ónscri∫i Ón listele electorale.
Potrivit reglement„rii legale Ón vigoare aceast„ majoritate
absolut„ opereaz„ ∫i Ón cazul stabilirii rezultatelor
referendumului pentru demiterea Pre∫edintelui Rom‚niei,
aplic‚ndu-se aceea∫i m„sur„, dup„ acelea∫i reguli, ∫efului
statului, indiferent de num„rul de voturi ob˛inut sau de
modul Ón care a ajuns s„ de˛in„ aceast„ func˛ie. Aplicarea
aceluia∫i tratament juridic Pre∫edintelui Rom‚niei ales Ón
primul tur de scrutin, celui ales Ón al doilea tur de scrutin
sau pre∫edintelui interimar la demiterea din func˛ie prin
referendum este cerut„ de dispozi˛iile constitu˛ionale ale
art. 95 alin. (1), care prev„d pentru cele trei situa˛ii acela∫i
tratament juridic. Potrivit acestor dispozi˛ii constitu˛ionale, Ón
cazul s„v‚r∫irii unor fapte grave prin care se Óncalc„
prevederile Constitu˛iei, Pre∫edintele Rom‚niei — oricine ar
fi acesta ∫i oricum ar fi devenit ∫ef al statului — poate fi
suspendat din func˛ie de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat,
Ón ∫edin˛„ comun„, cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i
senatorilor. Ca atare, atunci c‚nd legiuitorul a stabilit prin
lege c„ rezultatele referendumului pentru demiterea
Pre∫edintelui Rom‚niei se stabilesc Ón mod diferit, Ón
func˛ie de num„rul scrutinului Ón care acesta a fost ales
sunt contrare dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 81 alin. (2).
Œn acest sens sunt ∫i prevederile art. 96 din Constitu˛ie,
care stabilesc o a doua cale pentru Óncetarea func˛iei de
Pre∫edinte al Rom‚niei, ∫i anume punerea lui sub acuzare
pentru Ónalt„ tr„dare. ™i Ón acest caz, deschiderea drumului
spre Óncetarea mandatului preziden˛ial este decis„ de
Camera Deputa˛ilor ∫i Senat Ón ∫edin˛„ comun„, care pot
hot„rÓ punerea sub acuzare a Pre∫edintelui Rom‚niei —
indiferent cine este acesta, cu c‚te voturi a c‚∫tigat
alegerile sau prin ce modalitate a ajuns s„ ocupe aceast„
func˛ie — cu o majoritate de dou„ treimi din num„rul
deputa˛ilor ∫i senatorilor. De aici se desprinde ∫i concluzia
Ón virtutea c„reia, atunci c‚nd legiuitorul constituant a dorit
s„ instituie o anumit„ majoritate de voturi, a f„cut aceasta
printr-un text de referin˛„, a c„rui aplicare la situa˛ii
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subsidiare este subÓn˛eleas„, cu excep˛ia cazurilor Ón care
o asemenea majoritate este l„sat„ pe seama legii.
Dispozi˛iile constitu˛ionale privitoare la majoritatea cerut„
pentru alegerea pre∫edintelui Ón primul tur de scrutin sunt
suficiente pentru a permite stabilirea solu˛iilor de demitere
a ∫efului statului, Ón toate cazurile, pe calea analogiei, ∫i
nu a simetriei juridice. Cu toate acestea, Curtea nu
exclude posibilitatea ca legiuitorul s„ opteze pentru o
majoritate de voturi relativ„ pentru demiterea Pre∫edintelui
Rom‚niei Ón toate cele trei situa˛ii.
Fa˛„ de cele ar„tate, Legea pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea ∫i
desf„∫urarea referendumului este neconstitu˛ional„ Ón
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ansamblul s„u, av‚nd Ón vedere c„ pct. 1 ∫i pct. 2
analizate epuizeaz„ cuprinsul normativ al articolului s„u
unic.
III. Œn sf‚r∫it, autorii sesiz„rii apreciaz„ c„ dispozi˛iile
legii criticate au caracter retroactiv, deoarece aceasta
îstabile∫te o alt„ modalitate de demitere a Pre∫edintelui
Rom‚niei dec‚t cea prev„zut„ de lege la data alegerii sale
Ón func˛ie“.
Œntruc‚t, potrivit considerentelor expuse, Legea pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 3/2000 este
neconstitu˛ional„, analizarea aspectelor privind aplicarea sa
Ón timp este irelevant„.

Œn temeiul dispozi˛iilor art. 146 lit. a) ∫i al art. 147 alin. (2) ∫i (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al prevederilor art. 11
alin. (1) lit. A.a), al art. 15 ∫i al art. 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, cu
majoritate de voturi,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Constat„ c„ Legea pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
referendumului este neconstitu˛ional„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Decizia se comunic„ Pre∫edintelui Rom‚niei, pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
primului-ministru ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Dezbaterea a avut loc la data de 21 februarie 2007 ∫i la aceasta au participat: Ioan Vida, pre∫edinte, Nicolae
Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Koszokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu ∫i Tudorel Toader,
judec„tori.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 148
din 21 februarie 2007

asupra sesiz„rii privind neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. 157 alin. (2)
din Regulamentul Senatului
Cu adresa nr. XXX/253 din 14 februarie 2007, secretarul
general al Senatului a trimis Cur˛ii Constitu˛ionale sesizarea
grupului parlamentar Dreptate ∫i Adev„r PNL—PD, prin
care se solicit„ ca, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 146
lit. c) din Constitu˛ie, s„ se pronun˛e asupra
constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 157 alin. (2) din
Regulamentul Senatului, aprobat prin Hot„r‚rea nr. 28 din
24 octombrie 2005 ∫i publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005.
Sesizarea este semnat„ de liderul grupului parlamentar
Dreptate ∫i Adev„r PNL—PD, senator Puiu Ha∫otti, ∫i este
sus˛inut„ cu semn„turile a 26 de senatori din totalul de
42 de senatori membri ai acestui grup parlamentar, ∫i
anume: Basgan Ion, C‚rlan Dan, Cismaru Ivan, Cazacu
Cornelia, David Cristian, David Gheorghe, Dumitrescu Ion
Mihai, Dumitru Constantin, Ha∫otti Puiu, Io˛cu Petru
Nicolae, Lupoi Mihail, Marinescu Marius, Mele∫canu Teodor
Viorel, Mereu˛„ Mircea, Neagu Nicolae, Oprea Mario

Ovidiu, P„curaru Paul, Popa Aron Ioan, Prodan Tiberiu
Aurelian, Petre Maria, Popa Dan Gabriel, R„dulescu
Cristache, Stroe Radu, ™erb„nescu Verginia, ﬁÓrle Radu ∫i
Vraciu Jan, form‚nd obiectul Dosarului nr. 201C/2007.
Autorii sesiz„rii de neconstitu˛ionalitate consider„ c„
prevederile art. 157 alin. (2) din Regulamentul Senatului
Óncalc„ principiul separa˛iei puterilor Ón stat ∫i dispozi˛iile
art. 106 ∫i 112 alin. (2) din Constitu˛ie.
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii prevederilor art. 157
alin. (2) din Regulamentul Senatului, se arat„ c„
obligativitatea mo˛iunilor simple Óncalc„ principiul separa˛iei
puterilor Ón stat, îParlamentul neav‚nd calitatea s„ decid„
asupra unor chestiuni care ˛in exclusiv de organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului. Autorii sesiz„rii consider„ c„
îLegiuitorul constitu˛ional, Ón respectul principiului echilibrului
puterilor Ón stat, nu a Ón˛eles s„ dea o finalitate obligatorie
hot„r‚rilor Senatului, prin care se consemneaz„ rezultatul
unei mo˛iuni simple“. Nici Regulamentul Camerei Deputa˛ilor
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nu prevede obligativitatea pentru Guvern a hot„r‚rilor
Parlamentului, fapt ce demonstreaz„ c„ îGuvernul are
decizia cu privire la aplicarea m„surilor referitoare la
problemele de politic„ intern„ dezb„tute Ón cadrul mo˛iunii“.
Se mai arat„, Ón finalul sesiz„rii, c„ adoptarea unei
mo˛iuni simple prin care se solicit„ demiterea ministrului
justi˛iei nu se Óncadreaz„ Ón prevederile art. 106 din
Constitu˛ie, potrivit c„rora îFunc˛ia de membru al Guvernului
Ónceteaz„ Ón urma demisiei, a revoc„rii, a pierderii drepturilor
electorale, a st„rii de incompatibilitate, a decesului, precum ∫i
Ón alte cazuri prev„zute de lege“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 27 alin. (2) ∫i (3) din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, sesizarea a fost comunicat„ pre∫edintelui
Senatului, pentru a trimite punctul de vedere al Biroului
permanent al Senatului, Óns„ pre∫edintele Senatului a
comunicat, la data de 20 februarie 2007, punctul s„u de
vedere, Ón care arat„ urm„toarele:
1. Dispozi˛iile art. 67 din Constitu˛ie, care prev„d c„
actele juridice ale Parlamentului sunt legile, hot„r‚rile ∫i
mo˛iunile, determin„ natura juridic„ a mo˛iunii simple.
Œntruc‚t textul constitu˛ional nu face distinc˛ie Óntre mo˛iunea
simpl„ ∫i mo˛iunea de cenzur„, rezult„ c„ ambele produc
efecte juridice ∫i de ordin politic. Œn doctrina juridic„,
mo˛iunile sunt considerate acte care produc efecte juridice,
iar actele exclusiv politice sunt declara˛iile, apelurile,
mesajele, scrisorile, rezolu˛iile ∫i altele.
2. Prin urmare, o mo˛iune adoptat„ Ón condi˛iile art. 112
alin. (2) din Constitu˛ie produce efecte juridice, iar
problemele de politic„ intern„, la care se refer„ textul
constitu˛ional, îeste greu s„ nu vizeze activit„˛i coordonate
de membri ai cabinetului“. Aceast„ concluzie rezult„ ∫i din
coroborarea dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 112 alin. (2)
cu art. 102 alin. (1) Ón care se men˛ioneaz„ rolul
Guvernului de a asigura realizarea politicii interne ∫i
externe a ˛„rii ∫i cu cele ale art. 107 alin. (1) care
stabile∫te competen˛a primului-ministru de a conduce ∫i
controla activitatea membrilor Guvernului. Œntruc‚t îprimulministru conduce activitatea Guvernului, f„r„ a avea putere
de injonc˛iune [...], odat„ ce s-a formulat o mo˛iune simpl„“
al c„rei con˛inut îrelev„ aspecte negative grave Ón modul
Ón care se aplic„ programul de guvernare Óntr-un domeniu
sau altul al administra˛iei publice, este logic ∫i firesc ca
mo˛iunea s„ se finalizeze prin solicitarea demiterii, Ón
sensul revoc„rii ministrului de resort“. Œn acest sens se
men˛ioneaz„ c„ Ón perioada 2000—2004 Ón Senat s-au
dezb„tut dou„ mo˛iuni simple, iar la Camera Deputa˛ilor
alte ∫apte asemenea mo˛iuni, Ón fiecare fiind solicitat„ ∫i
demiterea unor mini∫tri.
C U R T E A,

examin‚nd sesizarea de neconstitu˛ionalitate, raportul
Óntocmit de judec„torul-raportor, punctul de vedere al
pre∫edintelui Senatului, dispozi˛iile criticate din Regulamentul
Senatului, raportate la prevederile Constitu˛iei Rom‚niei ∫i
dispozi˛iile Legii nr. 47/1992 pentru organizarea ∫i
func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, re˛ine urm„toarele:
Curtea a fost legal sesizat„, potrivit dispozi˛iilor art. 146
lit. c) din Constitu˛ie, precum ∫i celor ale art. 1 alin. (1) ∫i
(2), art. 2 alin. (1) ∫i (3) ∫i ale art. 10 alin. (2), art. 11
lit. A.c), art. 27 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 47/1992, ∫i
este competent„ s„ solu˛ioneze sesizarea de neconstitu˛ionalitate.

Obiectul sesiz„rii Ól constituie prevederile art. 157
alin. (2) din Regulamentul Senatului, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie
2005, ce au urm„torul cuprins: îMo˛iunile simple adoptate de
Senat se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i
sunt obligatorii pentru Guvern ∫i membrii s„i, precum ∫i pentru
celelalte persoane vizate.“
Dispozi˛iile constitu˛ionale considerate ca fiind Ónc„lcate
prin textele criticate sunt cele ale art. 1 alin. (4) ∫i ale
art. 106 din Constitu˛ie, al c„ror cuprins este urm„torul:
— Art. 1 alin. (4): îStatul se organizeaz„ potrivit
principiului separa˛iei ∫i echilibrului puterilor — legislativ„,
executiv„ ∫i judec„toreasc„ — Ón cadrul democra˛iei
constitu˛ionale.“;
— Art. 106: îFunc˛ia de membru al Guvernului Ónceteaz„ Ón
urma demisiei, a revoc„rii, a pierderii drepturilor electorale, a
st„rii de incompatibilitate, a decesului, precum ∫i Ón alte cazuri
prev„zute de lege.“
Œn esen˛„, autorii sesiz„rii consider„ c„ sunt
neconstitu˛ionale prevederile art. 157 alin. (2) din
Regulamentul Senatului, deoarece prev„d c„ mo˛iunile
simple îsunt obligatorii pentru Guvern ∫i membrii s„i, precum
∫i pentru celelalte persoane vizate“.
Curtea Constitu˛ional„ a statuat Ón mod constant Ón
jurispruden˛a sa c„ regulamentele Camerelor Parlamentului,
fiind aprobate prin hot„r‚ri care reglementeaz„ organizarea
intern„, proprie Camerei respective, prevederile acestora nu
pot stabili drepturi ∫i obliga˛ii dec‚t pentru parlamentari,
precum ∫i pentru autorit„˛ile, demnitarii ∫i func˛ionarii
publici, Ón func˛ie de raporturile constitu˛ionale pe care le
au cu Camera. (De exemplu: deciziile nr. 45 ∫i 46 din
17 mai 1994, publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 131 din 27 mai 1994, ∫i Decizia nr. 317 din
13 aprilie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006). Prin Decizia nr. 601
din 14 noiembrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.022 din 17 noiembrie 2005,
Curtea Constitu˛ional„ a declarat prevederile art. 170
alin. (2) din Regulamentul Senatului ca fiind contrare
dispozi˛iilor art. 64 alin. (1) din Constitu˛ie, pentru c„
îstabile∫te obliga˛ii pentru alte subiecte de drept dec‚t cele
la care se refer„ organizarea ∫i func˛ionarea acestei
Camere a Parlamentului“.
Cele statuate Ón jurispruden˛a men˛ionat„, Ón leg„tur„ cu
regulamentele parlamentare, Ó∫i men˛in valabilitatea cu
privire la orice hot„r‚re sau la orice mo˛iune simpl„
adoptat„ ca act juridic al Camerei Deputa˛ilor sau
Senatului, Ón conformitate cu art. 67 din Constitu˛ie.
Curtea re˛ine c„ Guvernul se afl„ Ón raporturi
constitu˛ionale cu Parlamentul ∫i cu cele dou„ Camere ale
acestuia. Œn ceea ce prive∫te mo˛iunea simpl„, aceasta
este reglementat„ de Constitu˛ie, Ón Titlul III — îAutorit„˛ile
publice“, Capitolul IV — îRaporturile Parlamentului cu
Guvernul“, ca fiind o form„ a controlului parlamentar asupra
Guvernului ∫i asupra celorlalte organe ale administra˛iei
publice. Condi˛iile ∫i formele de exercitare a func˛iei de
control parlamentar, precum ∫i limitele controlului rezult„ din
prevederile art. 111 ∫i 112 din Constitu˛ie, potrivit c„rora:
— Art. 111. — î(1) Guvernul ∫i celelalte organe ale
administra˛iei publice, Ón cadrul controlului parlamentar al
activit„˛ii lor, sunt obligate s„ prezinte informa˛iile ∫i
documentele cerute de Camera Deputa˛ilor, de Senat sau de
comisiile parlamentare, prin intermediul pre∫edin˛ilor acestora.
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Œn cazul Ón care o ini˛iativ„ legislativ„ implic„ modificarea
prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigur„rilor
sociale de stat, solicitarea inform„rii este obligatorie.
(2) Membrii Guvernului au acces la lucr„rile Parlamentului.
Dac„ li se solicit„ prezen˛a, participarea lor este obligatorie.“;
— Art. 112. — î(1) Guvernul ∫i fiecare dintre membrii s„i
au obliga˛ia s„ r„spund„ la Óntreb„rile sau la interpel„rile
formulate de deputa˛i sau de senatori, Ón condi˛iile prev„zute
de regulamentele celor dou„ Camere ale Parlamentului.
(2) Camera Deputa˛ilor sau Senatul poate adopta o mo˛iune
simpl„ prin care s„-∫i exprime pozi˛ia cu privire la o problem„
de politic„ intern„ sau extern„ ori, dup„ caz, cu privire la o
problem„ ce a f„cut obiectul unei interpel„ri.“
Curtea constat„ c„ din aceste reglement„ri
constitu˛ionale rezult„ obliga˛ia Guvernului ∫i a celorlalte
organe ale administra˛iei publice ca, Ón cadrul controlului
parlamentar, s„ prezinte informa˛iile ∫i documentele cerute
de Camera Deputa˛ilor, de Senat sau de comisiile
parlamentare, prin intermediul pre∫edin˛ilor acestora. De
asemenea, este prev„zut„ obliga˛ia Guvernului ∫i a
fiec„ruia dintre membrii s„i de a r„spunde la Óntreb„rile
sau la interpel„rile formulate de deputa˛i sau de senatori,
Ón condi˛iile prev„zute de regulamentele celor dou„ Camere
ale Parlamentului. Regulamentele parlamentare pot s„
prevad„ condi˛iile Ón care trebuie s„ fie date r„spunsurile,
Óns„ nu pot s„ stabileasc„ ∫i obliga˛ia Guvernului sau a
membrilor s„i de a lua anumite m„suri concrete,
considerate de parlamentari ca fiind necesare.
Potrivit alin. (2) al art. 112, prin adoptarea unei mo˛iuni
simple, Camera Deputa˛ilor sau Senatul Ó∫i exprim„ pozi˛ia
cu privire la o problem„ de politic„ intern„ sau extern„ ori,
dup„ caz, cu privire la o problem„ ce a f„cut obiectul unei
interpel„ri. Curtea re˛ine Óns„ c„ textul constitu˛ional
men˛ionat nu prevede posibilitatea ca, printr-o asemenea
mo˛iune, oricare dintre Camerele Parlamentului, odat„ cu
exprimarea pozi˛iei sale, s„ dispun„ ∫i luarea unor m„suri
concrete obligatorii pentru Guvern, cum ar fi revocarea din
func˛ie a unui ministru, ∫i nici nu abiliteaz„ Camerele s„
prevad„ Ón regulament o atare posibilitate.
Curtea re˛ine c„ Ón sistemul constitu˛ional al Rom‚niei,
ca ∫i Ón majoritatea celorlalte ˛„ri, controlul parlamentar, Ón
general, este f„r„ sanc˛iune. Unica excep˛ie c‚nd controlul
parlamentar are ∫i sanc˛iune este cea Ón care acest control
se exercit„ prin mo˛iunea de cenzur„, a c„rei adoptare are
ca finalitate demiterea Guvernului.
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ no˛iunea de îmo˛iune
simpl„“ a fost introdus„ Ón Constitu˛ie cu prilejul revizuirii
acesteia, c‚nd, prin noua redactare a art. 112 alin. (2),
s-a l„rgit ∫i con˛inutul mo˛iunii, Camera care o adopt„
put‚nd s„ Ó∫i exprime pozi˛ia nu numai cu privire la o
problem„ ce a f„cut obiectul unei interpel„ri, ci ∫i cu
privire la alte probleme ale politicii interne sau externe.
Prin mo˛iunea simpl„ s-a pus la dispozi˛ia
parlamentarilor un instrument mai eficient de realizare a
func˛iei de control a Parlamentului asupra Guvernului, dar
adoptarea unei mo˛iuni simple nu are ca efect juridic direct
revocarea unui membru al acestuia. Mo˛iunea simpl„ are
Óns„ efecte Ón plan politic, marc‚nd o victorie a for˛elor
politice care au ini˛iat-o ∫i sus˛inut-o, cu un ecou
corespunz„tor Ón opinia public„. A∫adar, lipsa unui
asemenea efect juridic a mo˛iunii simple nu atrage
consecin˛a anihil„rii efectelor sale politice, deoarece, Ón
situa˛ia Ón care executivul ignor„ mo˛iunea simpl„, cele

11

dou„ Camere ale Parlamentului au posibilitatea s„ recurg„,
dac„ se impune, la mo˛iunea de cenzur„.
Curtea Constitu˛ional„ re˛ine c„, sub aspectul efectelor
asupra Guvernului ∫i membrilor s„i, exist„ deosebiri
substan˛iale Óntre cele dou„ tipuri de mo˛iune. Astfel,
Ónvestirea Guvernului are loc, potrivit art. 103 alin. (3) din
Constitu˛ie, prin acordarea Óncrederii Guvernului cu votul
majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor, Ón urma dezbaterii, Ón
∫edin˛a comun„ a celor dou„ Camere, a programului ∫i
listei Guvernului. Retragerea Óncrederii acordate Guvernului
se face, potrivit art. 113 alin. (1) din Constitu˛ie, prin
adoptarea unei mo˛iuni de cenzur„, Ón ∫edin˛a comun„ a
celor dou„ Camere, cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i
senatorilor. Spre deosebire de mo˛iunea simpl„, adoptarea
mo˛iunii de cenzur„ are ca efect juridic direct demiterea
Guvernului Ón Óntregul s„u.
Cel de-al treilea tip de mo˛iune, cunoscut Ón legisla˛ia ∫i
practica mai multor ˛„ri, respectiv mo˛iunea individual„, nu
este prev„zut de Constitu˛ia Rom‚niei. Mo˛iunea individual„
are efecte juridice similare celor ale mo˛iunii de cenzur„,
dar nu asupra Óntregului Guvern, ci numai asupra unor
membri ai acestuia individualiza˛i. Ca atare, introducerea
unei cereri privitoare la demiterea unui membru al
Guvernului Óntr-o mo˛iune simpl„ nu poate crea obliga˛ii
juridice pentru Guvern, primul-ministru sau alte persoane.
Œn ceea ce prive∫te Óns„ revocarea unui membru al
Guvernului Ón caz de remaniere guvernamental„, Curtea
re˛ine c„, potrivit prevederilor art. 85 alin. (2) din
Constitu˛ie, acesta poate fi revocat sau numit exclusiv de
Pre∫edintele Rom‚niei, la propunerea primului-ministru.
Art. 106 din Constitu˛ie prevede, printre situa˛iile Ón care
Ónceteaz„ func˛ia de membru al Guvernului, ∫i îalte cazuri
prev„zute de lege“. Nici Constitu˛ia ∫i nici o alt„ lege nu
prevede Óncetarea func˛iei de membru al Guvernului prin
revocarea obligatorie pe baza unei mo˛iuni simple.
Mo˛iunea simpl„ este un act juridic, dar nu produce un
astfel de efect.
Considerentele expuse Ón cele ce preced nu duc la
concluzia c„ mo˛iunea simpl„ nu are nici un fel de efecte
juridice ∫i c„ nu ar avea caracter obligatoriu. Este
incontestabil c„ mo˛iunea simpl„ nu produce efecte juridice
ipso iure, ci efecte juridice ipso facto. Printr-o asemenea
mo˛iune, Camera care o adopt„ Ó∫i exprim„ pozi˛ia asupra
unor probleme importante ale politicii interne ∫i externe ∫i
poate s„ constate deficien˛e Ón diverse domenii ale
activit„˛ii Guvernului, a organelor administra˛iei publice, a
conduc„torilor ori a membrilor acestora. Guvernul ∫i
organele administra˛iei publice sunt obligate s„ ˛in„ seama
de con˛inutul mo˛iunii ∫i s„ ac˛ioneze Ón sensul pozi˛iei
exprimate de Camer„, Ón vederea remedierii deficien˛elor
semnalate. Caracterul obligatoriu nu Ónseamn„ Óns„ c„
Guvernul sau vreun alt organ al administra˛iei publice ar fi
obligat s„ execute dispozi˛ii cuprinse Ón mo˛iune cu privire
la luarea unor m„suri cu caracter organizatoric, cum sunt
numirea ∫i eliberarea din func˛ie, care prin Constitu˛ie sau
prin alte legi sunt date Ón competen˛a lor exclusiv„.
Curtea observ„ c„ Ón sensul acestor considerente sunt
∫i dispozi˛iile art. 164 din Regulamentul Camerei
Deputa˛ilor, potrivit c„rora, îŒn cazul Ón care o mo˛iune simpl„
este aprobat„, hot„r‚rea Camerei se va trimite Guvernului,
care va ˛ine cont de pozi˛ia exprimat„ Ón cuprinsul respectivei
mo˛iuni“, Óntruc‚t sintagma îva ˛ine cont“ determin„
caracterul ipso facto al efectelor juridice.
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Av‚nd Ón vedere considerentele expuse Ón prezenta decizie, dispozi˛iile art. 146 lit. c) din Constitu˛ie, precum ∫i
prevederile art. 10 alin. (2), ale art. 11 lit. A.c) ∫i ale art. 27 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Constat„ c„ prevederile art. 157 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hot„r‚rea Senatului Rom‚niei
nr. 28 din 24 octombrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, sunt
constitu˛ionale Ón m„sura Ón care adoptarea unei mo˛iuni simple de c„tre Senat nu Ól oblig„ pe primul-ministru s„ propun„
revocarea unui membru al Guvernului a c„rui activitate a f„cut obiectul mo˛iunii.
Definitiv„ ∫i obligatorie.
Decizia se comunic„ pre∫edintelui Senatului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Dezbaterea a avut loc la data de 21 februarie 2007 ∫i la aceasta au participat: Ioan Vida, pre∫edinte, Nicolae
Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu, ™erban Viorel St„noiu ∫i
Tudorel Toader, judec„tori.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Prim-magistrat-asistent,
Claudia Miu

OPINIE CONCURENT√

Decizia la care se refer„ prezenta opinie concurent„ a
fost adoptat„ cu votul unanim al membrilor Cur˛ii
Constitu˛ionale participan˛i la dezbaterea cauzei, to˛i fiind de
acord cu constatarea c„ dispozi˛iile cuprinse Ón cea de-a
doua tez„ a art. 157 alin. (2) din Regulamentul Senatului
sunt Ón concordan˛„ cu dispozi˛iile ∫i principiile Constitu˛iei
condi˛ionat de modul de interpretare a efectelor juridice
determinate de caracterul obligatoriu al unei mo˛iuni simple
adoptate de una dintre Camerele Parlamentului.
Am considerat necesar„ formularea acestei opinii
concurente pentru a ne exprima ∫i pe aceast„ cale p„rerea
c„ efectele juridice ale mo˛iunii simple presupun o
examinare complex„, Ón mod abstract, a textului din
Regulamentul Senatului men˛ionat, iar nu numai cu referire
la o dispozi˛ie concret„ a unei anumite mo˛iuni adoptate Ón
baza acestui text, cum este, Ón spe˛„, obligarea Guvernului
s„ demit„ un membru al s„u.
Curtea Constitu˛ional„ a statuat Ón mod constant Ón
jurispruden˛a sa c„ exercitarea atribu˛iei prev„zute de
art. 146 lit. c) din Constitu˛ie prive∫te exclusiv controlul
constitu˛ionalit„˛ii prevederilor regulamentelor Parlamentului,
iar nu ∫i controlul constitu˛ionalit„˛ii hot„r‚rilor ∫i m„surilor
adoptate de Camerele Parlamentului Ón aplicarea
regulamentelor proprii. Rezolvarea problemelor ridicate de
hot„r‚rile adoptate ∫i de m„surile dispuse de Camerele
Parlamentului se poate face exclusiv pe c„i ∫i prin
proceduri parlamentare.
Œn cauza de fa˛„ obiectul controlului de constitu˛ionalitate
l-a constituit teza a doua a art. 157 alin. (2) din
Regulamentul Senatului, potrivit c„reia mo˛iunile simple
adoptate de Senat îsunt obligatorii pentru Guvern ∫i membrii
s„i, precum ∫i pentru celelalte persoane vizate“.
Chiar dac„ sesizarea pentru exercitarea controlului de
constitu˛ionalitate a fost determinat„ de o dispozi˛ie
concret„ din mo˛iunea simpl„, adoptat„ de Senat la
13 februarie 2007, autorii sesiz„rii au criticat temeiul juridic
regulamentar al dispozi˛iei respective, consider‚nd ca fiind
neconstitu˛ional„ prevederea din Regulamentul Senatului
care a fost invocat drept temei juridic al dispozi˛iei cuprinse
Ón mo˛iune. Œn aceast„ situa˛ie, Curtea Constitu˛ional„
trebuia s„ examineze natura ∫i Óntinderea efectelor mo˛iunii

simple prev„zute de art. 157 alin. (2) din Regulamentul
Senatului, prin raportare la dispozi˛iile Constitu˛iei.
Mo˛iunea simpl„ constituie un instrument important al
controlului parlamentar exercitat asupra Guvernului ∫i
organelor administra˛iei publice, control ale c„rui condi˛ii,
forme ∫i limite de exercitare, precum ∫i efecte juridice sunt
reglementate Ón capitolul IV din titlul III al Constitu˛iei.
Spre deosebire de formele de control parlamentar care
implic„ obliga˛ia de natur„ juridic„ a Guvernului de a
Óndeplini m„surile adoptate de Parlament — ∫i anume,
mo˛iunea de cenzur„, angajarea r„spunderii Guvernului ∫i
delegarea legislativ„ — formele de control parlamentar
prev„zute de art. 111 ∫i 112 din Constitu˛ie nu implic„
efecte de aceast„ natur„. Astfel, prin art. 111 ∫i 112 din
Constitu˛ie s-a prev„zut obliga˛ia Guvernului ∫i a celorlalte
organe ale administra˛iei publice ca, Ón cadrul controlului
parlamentar, s„ prezinte informa˛iile ∫i documentele cerute
de Camera Deputa˛ilor, de Senat sau de comisiile
parlamentare, prin intermediul pre∫edin˛ilor acestora. De
asemenea, s-a prev„zut obliga˛ia Guvernului ∫i a fiec„ruia
dintre membrii s„i de a r„spunde la Óntreb„rile sau la
interpel„rile formulate de deputa˛i sau de senatori, Ón
condi˛iile prev„zute de regulamentele celor dou„ Camere
ale Parlamentului. Œn aplicarea acestor prevederi
constitu˛ionale, regulamentele parlamentare pot stabili
condi˛iile Ón care trebuie date r„spunsurile, iar nu ∫i
obliga˛ia Guvernului sau a membrilor s„i de a lua anumite
m„suri concrete, considerate de parlamentari ca fiind
necesare.
Potrivit alin. (2) al art. 112, prin adoptarea unei mo˛iuni
simple, Camera Deputa˛ilor sau Senatul Ó∫i exprim„ pozi˛ia
cu privire la o problem„ de politic„ intern„ sau extern„ ori,
dup„ caz, cu privire la o problem„ ce a f„cut obiectul unei
interpel„ri. Textul constitu˛ional nu prevede posibilitatea ca,
printr-o asemenea mo˛iune, oricare dintre Camerele
Parlamentului, odat„ cu exprimarea pozi˛iei sale, s„
dispun„ ∫i luarea unor m„suri organizatorice concrete care
oblig„ Guvernul ∫i nici nu abiliteaz„ Camerele s„
reglementeze prin regulament o atare posibilitate.
No˛iunea de îpozi˛ie exprimat„“ semnific„ p„rerea
sus˛in„torilor mo˛iunii simple ∫i a Camerei care o adopt„ cu
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majoritate de voturi prev„zut„ de Constitu˛ie, cu privire la
anumite probleme importante ale politicii interne sau
externe, cu privire la modul cum au fost tratate ∫i rezolvate
acestea sau cu privire la modul cum ar trebui gestionate ∫i
solu˛ionate. Exprimarea pozi˛iei poate s„ cuprind„ ∫i
aprecieri cu privire la necesitatea ori oportunitatea unor
m„suri concrete ce ar urma s„ fie luate de Guvern sau de
alte organe ale administra˛iei publice, dar nu ∫i obligarea
acestora la executarea m„surilor Ón privin˛a c„rora
Constitu˛ia ∫i alte legi stabilesc atribu˛ia ori competen˛a lor
exclusiv„.
Suntem de acord, f„r„ rezerve, c„ mo˛iunea simpl„, ca
instrument al controlului parlamentar ∫i ca un act politicojuridic, adoptat de oricare dintre Camerele Parlamentului,
trebuie s„ aib„ o finalitate concretizat„ prin m„suri cu
caracter de obligativitate. Aceast„ obligativitate, de natur„
politic„, Ónseamn„ c„ Guvernul, organele administra˛iei
publice ∫i celelalte persoane vizate, Ón m„sura Ón care se
afl„ Ón raporturi constitu˛ionale cu Parlamentul, trebuie s„
˛in„ cont de pozi˛ia Camerei care a adoptat mo˛iunea, de
m„surile considerate ca fiind necesare sau oportune Ón
direc˛ionarea, organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii pentru
rezolvarea problemelor ce au constituit obiectul mo˛iunii.
Mo˛iunea simpl„ are o for˛„ juridic„ inferioar„ legii. De
aceea, aceasta nu poate con˛ine dispozi˛ii prin care s„ fie
modificate atribu˛iile sau competen˛ele Guvernului ori ale
organelor administra˛iei publice, s„ oblige aceste autorit„˛i
publice s„ ia m„suri ale c„ror apreciere ∫i realizare intr„,
potrivit Constitu˛iei sau legii, Ón competen˛a lor exclusiv„. Œn
asemenea chestiuni Camera Parlamentului, prin con˛inutul
mo˛iunii simple, poate face aprecieri cu privire la
necesitatea, utilitatea ∫i eficien˛a prev„zute ale anumitor
m„suri concrete, poate s„ formuleze recomand„ri de care
autorit„˛ile publice vizate trebuie s„ ˛in„ cont, dar decizia le

apar˛ine. F„r„ Óndoial„, ignorarea acestor aprecieri ∫i
recomand„ri, Ón raport cu consecin˛ele pe planul realiz„rii
politicii generale a programului de guvernare pentru care
Parlamentul a acordat Óncredere Guvernului, poate atrage
dup„ sine r„spunderi ∫i sanc˛iuni politice merg‚nd p‚n„ la
retragerea Óncrederii.
Œn lumina considerentelor expuse, apreciem c„ limitele
caracterului obligatoriu al mo˛iunii simple nu pot fi extinse,
spre exemplu, asupra problemelor privind organizarea ∫i
func˛ionarea autorit„˛ilor publice vizate, Ónfiin˛area sau
desfiin˛area unor ministere, Ónfiin˛area, organizarea sau
desfiin˛area unor organe de specialitate Ón subordinea
Guvernului ori a ministerelor, numirea sau eliberarea din
func˛ie a unor persoane sau alte probleme similare.
Credem de asemenea c„, printr-o mo˛iune simpl„,
Guvernul nu poate fi obligat nici la elaborarea unor
proiecte de lege cu con˛inut ∫i sens de reglementare
considerate necesare de sus˛in„torii mo˛iunii. Potrivit art. 74
alin. (1) din Constitu˛ie, Guvernul are drept de ini˛iativ„
legislativ„, drept pe care Ól exercit„ din propria-i voin˛„ Ón
vederea Ónf„ptuirii programului de guvernare aprobat de
Parlament. Acela∫i drept de ini˛iativ„ Ól au deputa˛ii ∫i
senatorii, care Ón cadrul procesului de legiferare pot
propune ∫i adopta amendamente ∫i la proiectul de lege
ini˛iat de Guvern, neav‚nd nici un sens ca printr-o mo˛iune
simpl„ s„ oblige Guvernul s„ elaboreze un proiect de lege
cu con˛inut prestabilit.
Acceptarea dep„∫irii acestor limite ar Ónsemna s„ se
permit„ imixtiunea unei autorit„˛i publice apar˛in‚nd uneia
dintre puterile din stat Ón competen˛ele ∫i atribu˛iile unor
autorit„˛i publice apar˛in‚nd altei puteri din stat, contrar
principiului separa˛iei ∫i echilibrului puterilor Ón stat,
consacrat de art. 1 alin. (4) din Constitu˛ie.

Judec„tor,
Kozsokár Gábor

Judec„tor,
Nicolae Cochinescu
OPINIE CONCURENT√

Suntem de acord cu solu˛ia pronun˛at„ Ón Decizia
nr. 148/2007, Ón sensul c„ prevederile art. 157 alin. (2) din
Regulamentul Senatului, aprobat prin Hot„r‚rea Senatului
Rom‚niei nr. 28 din 24 octombrie 2005, sunt constitu˛ionale
Ón m„sura Ón care Óns„, ad„ug„m noi, adoptarea unei
mo˛iuni simple de c„tre Senat nu Ól oblig„ pe primul-ministru
s„ propun„ necondi˛ionat revocarea unui membru al
Guvernului a c„rui activitate a f„cut obiectul mo˛iunii.
A∫a dup„ cum se cunoa∫te, Constitu˛ia revizuit„, Ón
art. 112 alin. (2), reglementeaz„ dreptul Camerei
Deputa˛ilor sau al Senatului de a putea adopta o mo˛iune
simpl„ prin care s„ Ó∫i exprime pozi˛ia cu privire la o
problem„ de politic„ intern„ sau extern„ ori, dup„ caz, cu
privire la o problem„ ce a f„cut obiectul unei interpel„ri.
Or, dac„ legiuitorul constituant a considerat c„ trebuie
reglementat„ ∫i mo˛iunea simpl„ al„turi de mo˛iunea de
cenzur„, Ónseamn„ c„ a avut Ón vedere, mai ales, efectele
pe care le produce fiecare dintre acestea. Dac„ mo˛iunea
de cenzur„ adoptat„ de Parlament duce la c„derea
Guvernului, se poate pune Óntrebarea ce efecte produce
mo˛iunea simpl„ introdus„ Ón fa˛a unei singure Camere, ce

are ca obiect analizarea activit„˛ii unui minister, prin care
se cere ∫i revocarea din func˛ie a ministrului.
Œn opinia noastr„, adoptarea unei mo˛iuni simple poate
produce ∫i efecte juridice, nu numai politice, ce constau ∫i
Ón dreptul primului-ministru de a revoca, dar nu
necondi˛ionat, din func˛ie ministrul Ón cauz„, ˛in‚nd seama
de recomand„rile cuprinse Ón mo˛iunea simpl„ adoptat„ de
c„tre Senat sau Camera Deputa˛ilor.
Œn acest sens, socotim c„ Regulamentul Camerei
Deputa˛ilor, Ón art. 164, este mult mai explicit, Ón sensul c„,
îÓn cazul Ón care o mo˛iune simpl„ este aprobat„, hot„r‚rea
Camerei se va transmite Guvernului care va ˛ine cont de
pozi˛ia exprimat„ Ón cuprinsul respectivei mo˛iuni“.
De aceea, dispozi˛iile art. 157 alin. (2) din Regulamentul
Senatului care prev„d c„ mo˛iunile simple îsunt obligatorii
pentru Guvern ∫i membrii s„i, precum ∫i pentru celelalte
persoane vizate“ sunt constitu˛ionale, d‚nd posibilitatea
acestuia de a lua m„suri pentru Ómbun„t„˛irea activit„˛ii
avut„ Ón vedere de mo˛iune ∫i nu exclude posibilitatea
revoc„rii din func˛ie a ministrului (art. 106 din Constitu˛ie),
urmare a controlului parlamentar exercitat prin mo˛iunile
simple.

Judec„tor,
Aspazia Cojocaru
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind procedurile de informare, consultare ∫i alte modalit„˛i de implicare a angaja˛ilor
Ón activitatea societ„˛ii cooperative europene
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 13 din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea
cadrului general de informare ∫i consultare a angaja˛ilor,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Prezenta hot„r‚re reglementeaz„
informarea, consultarea, participarea ∫i alte mecanisme de
implicare a angaja˛ilor Ón activitatea societ„˛ii cooperative
europene, Ónfiin˛at„ conform Regulamentului Consiliului (CE)
nr. 1.435/2003 privind statutul societ„˛ii cooperative
europene (SCE).
(2) Prezenta hot„r‚re se aplic„ angaja˛ilor societ„˛ilor
cooperative europene cu sediul social Ón Rom‚nia, precum
∫i angaja˛ilor cu contract individual de munc„ Ón baza legii
rom‚ne ai societ„˛ilor participante, filialelor, sucursalelor sau
altor sedii secundare ale unei societ„˛i europene cu sediul
Ón alt stat membru al Uniunii Europene sau Óntr-un stat
apar˛in‚nd Spa˛iului Economic European.
(3) Modalit„˛ile privind informarea, consultarea ∫i alte
mecanisme de implicare a angaja˛ilor Ón activitatea societ„˛ii
cooperative europene sunt adoptate de fiecare societate
cooperativ„ european„ Ón conformitate cu procedura de
negociere prev„zut„ la art. 3—11 sau Ón condi˛iile
prev„zute la art. 22—26.
Art. 2. — Œn sensul prevederilor prezentei hot„r‚ri,
termenii ∫i expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) societatea cooperativ„ european„, denumit„ Ón
continuare SCE, reprezint„ o societate Ónfiin˛at„ conform
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.435/2003 privind
statutul societ„˛ii cooperative europene (SCE);
b) entit„˛i juridice participante reprezint„ societ„˛ile,
inclusiv cooperativele care particip„ direct la Ónfiin˛area unei
SCE;
c) filiala unei entit„˛i juridice participante sau unei SCE,
denumit„ ∫i Óntreprindere controlat„, reprezint„ o
Óntreprindere asupra c„reia entitatea juridic„ respectiv„
exercit„ o influen˛„ dominant„, conform prevederilor Legii
nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea ∫i func˛ionarea
comitetului european de Óntreprindere, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
d) filial„, sucursal„ sau alt sediu secundar aferent
reprezint„ o filial„, o sucursal„ sau alt sediu secundar al
unei societ„˛i participante care devine filial„, sucursal„ sau
alt sediu secundar al unei SCE la Ónfiin˛area acesteia;
e) reprezentan˛ii angaja˛ilor semnific„ reprezentan˛ii
organiza˛iilor sindicale sau, Ón cazul Ón care nu exist„
sindicat, persoanele alese ∫i mandatate s„ reprezinte
angaja˛ii potrivit legii;
f) organ de reprezentare semnific„ organul care Ói
reprezint„ pe angaja˛i, Ónfiin˛at Ón baza acordurilor prev„zute
la art. 10 alin. (1) sau potrivit art. 12—21, Ón scopul
inform„rii ∫i consult„rii angaja˛ilor dintr-o SCE ∫i din filialele
∫i Óntreprinderile sale situate Ón Comunitate ∫i, dac„ este
cazul, Ón scopul exercit„rii drepturilor de participare
referitoare la SCE;
g) grup special de negociere reprezint„ grupul constituit
Ón conformitate cu art. 3 pentru a negocia cu organul
competent al entit„˛ilor juridice participante stabilirea
modalit„˛ilor de implicare a angaja˛ilor Ón cadrul unei SCE;

h) implicarea angaja˛ilor reprezint„ informarea,
consultarea, participarea, precum ∫i orice alt mecanism prin
care reprezentan˛ii angaja˛ilor pot s„ exercite o influen˛„
asupra deciziilor ce urmeaz„ a fi luate Ón cadrul
Óntreprinderii;
i) informare — se refer„ la informarea organului care Ói
reprezint„ pe angaja˛i ∫i/sau a reprezentan˛ilor angaja˛ilor
de c„tre organul de conducere competent al SCE cu
privire la problemele de interes pentru SCE ∫i pentru
oricare dintre filialele, sucursalele sau alte sedii secundare
ale sale situate Óntr-un alt stat membru ori cu privire la
problemele care dep„∫esc competen˛ele organelor
decizionale dintr-un stat membru la un moment dat.
Con˛inutul ∫i modalit„˛ile inform„rii trebuie realizate astfel
Ónc‚t s„ permit„ reprezentan˛ilor angaja˛ilor s„ analizeze
poten˛ialele efecte ∫i s„ ini˛ieze consult„ri cu organul
competent al SCE, dac„ consider„ necesar;
j) consultare reprezint„ instituirea unui dialog ∫i schimb
de puncte de vedere Óntre organul care Ói reprezint„ pe
angaja˛i ∫i/sau reprezentan˛ii angaja˛ilor, pe de o parte, ∫i
organul de conducere competent al SCE, pe de alt„ parte.
Con˛inutul ∫i modalit„˛ile consult„rii trebuie s„ permit„
reprezentan˛ilor angaja˛ilor s„ elaboreze, pe baza
informa˛iilor puse la dispozi˛ia lor, un punct de vedere cu
privire la m„surile preconizate de organul de conducere
competent, care poate fi luat Ón considerare Ón cadrul
procesului decizional derulat la nivelul unei SCE;
k) participare reprezint„ influen˛a exercitat„ de organul
de reprezentare a angaja˛ilor ∫i/sau de reprezentan˛ii
angaja˛ilor asupra activit„˛ii unei entit„˛i juridice prin dreptul
de a alege ori de a numi anumi˛i membri ai organului de
control sau administrativ al entit„˛ii juridice ori dreptul de a
recomanda ∫i/sau de a se opune numirii unora ori tuturor
membrilor organului de control sau de administrare al
entit„˛ii juridice.
CAPITOLUL II
Procedura de negociere
SECﬁIUNEA 1
Œnfiin˛area grupului special de negociere

Art. 3. — (1) Œn situa˛ia Ón care organele de gestionare
sau administrative ale entit„˛ilor juridice participante
realizeaz„ un plan pentru Ónfiin˛area unei SCE cu sediul
social Ón Rom‚nia, acestea fac demersurile necesare c‚t
mai cur‚nd posibil, inclusiv prin furnizarea de informa˛ii cu
privire la identitatea entit„˛ilor juridice participante ∫i a
filialelor ∫i unit„˛ilor lor, precum ∫i la num„rul angaja˛ilor,
pentru a Óncepe negocierile cu reprezentan˛ii angaja˛ilor
entit„˛ilor juridice privind modalit„˛ile referitoare la implicarea
angaja˛ilor Ón SCE.
(2) Œn acest sens, se Ónfiin˛eaz„, Ón conformitate cu
dispozi˛iile de mai jos, un grup special de negociere care
s„ Ói reprezinte pe angaja˛ii entit„˛ilor juridice participante ∫i
ai filialelor, sucursalelor ∫i altor sedii secundare ale
acestora:
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a) membrii grupului special de negociere sunt ale∫i sau
numi˛i propor˛ional cu num„rul total al angaja˛ilor din
entit„˛ile juridice participante ∫i din Óntreprinderile ∫i filialele
acestora prin alocarea a c‚te un loc pentru fiecare grup
de lucr„tori angaja˛i Ón statul membru respectiv care
echivaleaz„ cu 10% din num„rul de lucr„tori angaja˛i Ón
toate statele membre luate Ómpreun„ sau o frac˛iune din
respectivul grup;
b) Ón cazul SCE constituite prin fuziune, fiecare
cooperativ„ participant„, care conform proiectului de fuziune
va Ónceta s„ aib„ o existen˛„ juridic„ proprie dup„
Ónregistrarea SCE, va asigura includerea Ón grupul special
de negociere a cel pu˛in un membru Ón urm„toarele
condi˛ii:
— num„rul membrilor suplimentari nu dep„∫e∫te 20%
din num„rul membrilor desemna˛i potrivit lit. a); ∫i
— alc„tuirea grupului special de negociere nu implic„ o
dubl„ reprezentare a angaja˛ilor respectivi;
c) dac„ num„rul cooperativelor prev„zute la lit. b)
dep„∫e∫te 20% din num„rul membrilor desemna˛i potrivit
lit. a), locurile suplimentare se aloc„ cooperativelor
respective Ón ordinea descresc„toare a num„rului de
angaja˛i.
Art. 4. — (1) Œn Rom‚nia, membrii grupului special de
negociere sunt desemna˛i de c„tre reprezentan˛ii angaja˛ilor
din Rom‚nia ai SCE. Œn situa˛ia inexisten˛ei acestor
reprezentan˛i, membrii grupului special de negociere sunt
desemna˛i cu majoritatea voturilor angaja˛ilor din Rom‚nia
ai SCE.
(2) Membrii grupului special de negociere elaboreaz„ ∫i
adopt„ propriul regulament de organizare ∫i func˛ionare.
(3) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare va
cuprinde modalit„˛i de numire sau de alegere a membrilor
grupului special de negociere, precum ∫i proceduri privind
suspendarea, revocarea ori Óncetarea mandatelor acestora.
(4) Repartizarea locurilor ce revin angaja˛ilor din
Rom‚nia Ón cadrul grupului special de negociere se face
propor˛ional cu num„rul de angaja˛i ai fiec„rei societ„˛i
participante din Rom‚nia Ón cadrul SCE, Ón ordinea
descresc„toare a num„rului de angaja˛i.
Art. 5. — (1) Grupul special de negociere ∫i organele
competente de conducere ale entit„˛ilor juridice participante
stabilesc, prin acord scris, modalit„˛ile de informare,
consultare ∫i alte mecanisme de implicare a angaja˛ilor Ón
activitatea SCE.
(2) Œn acest sens, organele competente ale societ„˛ilor
participante informeaz„ grupul special de negociere cu
privire la proiectul ∫i derularea real„ a procesului de
constituire a SCE, p‚n„ la Ónregistrarea ei.
Art. 6. — (1) Grupul special de negociere adopt„
deciziile cu majoritatea absolut„ de voturi a membrilor s„i,
cu condi˛ia ca aceast„ majoritate s„ reprezinte, de
asemenea, majoritatea absolut„ a angaja˛ilor. Fiecare
membru are dreptul la un vot.
(2) Dac„ rezultatele negocierilor duc la o diminuare a
drepturilor de participare, majoritatea necesar„ pentru a
putea decide adoptarea unui astfel de acord const„ Ón
voturile a dou„ treimi din num„rul membrilor grupului
special de negociere, reprezent‚nd cel pu˛in dou„ treimi
din num„rul angaja˛ilor, inclusiv voturile membrilor
reprezent‚nd angaja˛ii din cel pu˛in dou„ state membre.
(3) Diminuarea drepturilor de participare potrivit
prevederilor art. 2 lit. k) Ónseamn„ un procent din num„rul
membrilor organelor SCE care este mai mic dec‚t cel mai
mare procent care exist„ Ón cadrul societ„˛ilor participante.
(4) Prevederile alin. (2) se aplic„:
a) Ón cazul unei SCE constituite prin fuziune, dac„
participarea acoper„ cel pu˛in 25% din num„rul total al
angaja˛ilor cooperativelor participante; sau
b) Ón cazul unei SCE constituite prin orice alt„ metod„,
dac„ participarea acoper„ cel pu˛in 50% din num„rul total
al angaja˛ilor entit„˛ilor juridice participante.
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Art. 7. — Pentru derularea negocierilor, grupul special
de negociere poate solicita s„ fie asistat Ón Óndeplinirea
atribu˛iilor sale de exper˛i, ale∫i de c„tre el, inclusiv
reprezentan˛i ai organiza˛iilor sindicale adecvate la nivel
comunitar. Exper˛ii pot asista, Ón calitate de consultan˛i, la
reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de
negociere, dac„ este cazul, pentru promovarea coeren˛ei ∫i
consecven˛ei la nivel comunitar. Grupul special de
negociere poate decide informarea reprezentan˛ilor
organiza˛iilor externe adecvate, inclusiv a sindicatelor, cu
privire la demararea negocierilor.
Art. 8. — (1) Prin excep˛ie de la prevederile art. 6
alin. (1), grupul special de negociere poate decide, cu
majoritatea prev„zut„ la alin. (2), s„ nu demareze
negocierile sau s„ pun„ cap„t negocierilor deja ini˛iate ∫i
s„ se bazeze pe reglement„rile Ón vigoare cu privire la
informarea ∫i consultarea angaja˛ilor Ón statele membre Ón
care SCE are angaja˛i. Aceast„ decizie Óncheie procedura
de negociere a acordului prev„zut la art. 10. Œn cazul Ón
care se adopt„ aceast„ decizie, prevederile art. 12—21 nu
se aplic„.
(2) Majoritatea necesar„ pentru a se decide s„ nu se
demareze negocierile sau s„ se pun„ cap„t acestora
const„ Ón voturile a dou„ treimi din num„rul membrilor,
reprezent‚nd cel pu˛in dou„ treimi din num„rul angaja˛ilor,
inclusiv voturile membrilor reprezent‚nd angaja˛ii din cel
pu˛in dou„ state membre.
(3) Œn cazul unei SCE constituite prin transformare,
prevederile alin. (2) nu se aplic„ dac„ exist„ participare Ón
societatea ce urmeaz„ a fi transformat„.
(4) Grupul special de negociere se convoac„ din nou la
cererea Ón scris a cel pu˛in 10% din num„rul angaja˛ilor
SCE, ai filialelor ∫i Óntreprinderilor sale sau din num„rul
reprezentan˛ilor acestora, dup„ cel pu˛in 2 ani de la
adoptarea deciziei men˛ionate, Ón afara cazului Ón care
p„r˛ile convin ca negocierile s„ fie reluate mai devreme.
Dac„ grupul special de negociere decide reluarea
negocierilor cu organele de conducere, dar nu se ajunge
la niciun acord Ón urma acestor negocieri, nu se aplic„
prevederile art. 12—21.
Art. 9. — (1) Cheltuielile legate de func˛ionarea grupului
special de negociere ∫i Ón general de negocieri sunt
suportate de entit„˛ile juridice participante, astfel Ónc‚t
grupul special de negociere s„ Ó∫i poat„ realiza misiunea
Óntr-un mod corespunz„tor.
(2) Œn m„sura Ón care conducerea central„ ∫i grupul
special de negociere nu decid altfel, atunci c‚nd grupul
special de negociere este asistat de exper˛i, entit„˛ile
juridice participante vor suporta cheltuielile numai pentru un
expert.
SECﬁIUNEA a 2-a
Con˛inutul acordului ∫i durata negocierilor

Art. 10. — (1) Organele competente ale entit„˛ilor
juridice participante ∫i grupul special de negociere poart„
negocieri Ón spirit de cooperare, pentru a ajunge la un
acord cu privire la modalit„˛ile prin care angaja˛ii s„ fie
implica˛i Ón activitatea SCE.
(2) F„r„ a aduce atingere autonomiei p„r˛ilor ∫i Ón
conformitate cu prevederile art. 6, acordul prev„zut la
alin. (1), Óncheiat Óntre organele competente ale entit„˛ilor
juridice participante ∫i grupul special de negociere,
stabile∫te:
a) domeniul de aplicare a acordului;
b) alc„tuirea, num„rul membrilor ∫i alocarea locurilor Ón
organul de reprezentare care va fi partenerul de discu˛ie al
organului competent al SCE Ón cadrul modalit„˛ilor de
informare ∫i consultare a angaja˛ilor din SCE ∫i din filialele
sau Óntreprinderile sale;
c) atribu˛iile ∫i procedura de informare ∫i consultare a
organului de reprezentare;
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d) frecven˛a reuniunilor organului de reprezentare;
e) resursele financiare ∫i materiale ce urmeaz„ a fi
alocate organului de reprezentare;
f) Ón cazul Ón care, Ón cursul negocierilor, p„r˛ile decid
s„ instituie una sau mai multe proceduri de informare ∫i
consultare Ón loc de un organ de reprezentare, modalit„˛ile
de punere Ón practic„ a acestor proceduri;
g) Ón cazul Ón care, Ón cursul negocierilor, p„r˛ile decid
s„ adopte modalit„˛i de participare, con˛inutul acestor
m„suri, inclusiv num„rul membrilor Ón organul de control
sau de administrare al SCE, pe care angaja˛ii vor avea
dreptul s„ Ói aleag„, s„ Ói numeasc„, s„ Ói recomande ori
s„ Ói conteste, procedurile privind modul Ón care ace∫ti
membri pot fi ale∫i, numi˛i, recomanda˛i sau contesta˛i de
c„tre angaja˛i, precum ∫i drepturile acestora;
h) data intr„rii Ón vigoare a acordului ∫i durata sa,
cazurile Ón care acordul trebuie renegociat ∫i procedura de
renegociere.
(3) Acordul nu face obiectul prevederilor art. 12—21.
(4) Œn cazul unei SCE constituite prin transformare,
acordul prevede pentru toate elementele de implicare a
angaja˛ilor un nivel cel pu˛in echivalent cu cel existent Ón
societatea ce urmeaz„ a fi transformat„ Ón SCE.
(5) Acordul poate preciza modalit„˛ile prin care angaja˛ii
sunt Ómputernici˛i s„ participe la adun„rile generale, potrivit
prevederilor art. 27 din prezenta hot„r‚re ∫i ale art. 59
alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003.
Art. 11. — (1) Negocierile Óncep imediat dup„ Ónfiin˛area
grupului special de negociere ∫i pot continua pe parcursul
a Ónc„ 6 luni.
(2) P„r˛ile pot decide de comun acord extinderea
negocierilor cu cel mult un an de la data Ónfiin˛„rii grupului
special de negociere, dup„ Óncheierea perioadei prev„zute
la alin. (1).
SECﬁIUNEA a 3-a
Dispozi˛ii de referin˛„ privind informarea, consultarea
∫i alte mecanisme de implicare a angaja˛ilor Ón activitatea
societ„˛ii cooperative europene

Art. 12. — (1) Œn situa˛ia Ón care a fost adoptat„ decizia
de negociere a unui acord potrivit art. 10, prevederile
art. 6—11 se aplic„ Ón mod corespunz„tor, caz Ón care
sintagma îgrup special de negociere“ se Ónlocuie∫te cu
sintagma îorgan de reprezentare“. Dac„ la expirarea
termenului stabilit pentru Óncheierea negocierilor nu s-a
ajuns la niciun acord, se aplic„ Ón continuare dispozi˛iile
adoptate ini˛ial Ón conformitate cu dispozi˛iile de referin˛„.
(2) Organul de reprezentare este alc„tuit din angaja˛i ai
SCE ∫i ai filialelor ∫i Óntreprinderilor sale, ale∫i ori numi˛i
din r‚ndul lor de c„tre reprezentan˛ii angaja˛ilor sau, Ón
absen˛a acestora, de c„tre angaja˛i. Dac„ dimensiunea sa
justific„ acest lucru, organul de reprezentare alege un
comitet restr‚ns din r‚ndul membrilor s„i, alc„tuit din cel
mult 3 membri.
(3) Organul competent al SCE este informat cu privire
la alc„tuirea organului de reprezentare.
(4) La 4 ani dup„ Ónfiin˛area organului de reprezentare,
acesta va examina dac„ este cazul s„ ini˛ieze negocieri
pentru Óncheierea acordului prev„zut la alin. (1) ∫i la
art. 10 sau s„ continue aplicarea dispozi˛iilor de referin˛„
adoptate Ón conformitate cu prevederile art. 12—21.
(5) Organul de reprezentare Ó∫i elaboreaz„ ∫i aprob„
regulamentul de procedur„.
(6) F„r„ a aduce atingere dispozi˛iilor art. 10, membrii
organului de reprezentare informeaz„ reprezentan˛ii
angaja˛ilor din SCE, filialele ∫i Óntreprinderile acesteia cu
privire la con˛inutul ∫i rezultatul procedurilor de informare ∫i
consultare.
Art. 13. — Competen˛a organului de reprezentare se
limiteaz„ la problemele ce privesc SCE ∫i oricare dintre
filialele sau Óntreprinderile sale situate Ón alt stat membru

ori care dep„∫esc competen˛a organelor de decizie dintr-un
singur stat membru.
Art. 14. — (1) F„r„ s„ se aduc„ atingere reuniunilor
organizate Ón conformitate cu art. 15 alin. (1) ∫i (2),
organul de reprezentare are dreptul de a fi informat ∫i
consultat ∫i, Ón acest scop, de a se Ónt‚lni cu organul
competent al SCE cel pu˛in o dat„ pe an, pe baza unor
rapoarte periodice elaborate de c„tre organul competent cu
privire la evolu˛ia activit„˛ilor SCE ∫i la perspectivele sale.
Organele de conducere locale sunt informate cu privire la
aceasta.
(2) Organul competent al SCE prezint„ organului de
reprezentare agenda ∫edin˛elor organului de administrare
sau, dac„ este cazul, ale organului de conducere ∫i de
control, precum ∫i copiile tuturor documentelor prezentate
la adunarea general„ a membrilor s„i.
(3) Documentele prezentate se refer„ Ón special la
structura, situa˛ia economic„ ∫i financiar„, evolu˛ia probabil„
a activit„˛ii, a produc˛iei ∫i v‚nz„rilor, ini˛iativele privind
responsabilitatea social„ a Óntreprinderilor, situa˛ia ∫i
evolu˛ia probabil„ a locurilor de munc„, investi˛ii, schimb„ri
substan˛iale ce intereseaz„ organiza˛ia, introducerea de noi
procedee de produc˛ie, transferuri de produc˛ie, fuziuni,
reduceri de personal ori Ónchiderea unor Óntreprinderi,
unit„˛i sau p„r˛i importante din acestea, precum ∫i
concedieri colective.
Art. 15. — (1) Œn eventualitatea unor situa˛ii excep˛ionale
care afecteaz„ Ón m„sur„ considerabil„ interesele
angaja˛ilor, Ón special Ón eventualitatea unor reamplas„ri,
transferuri, Ónchideri de unit„˛i sau Óntreprinderi ori
disponibiliz„ri colective, organul de reprezentare are dreptul
de a fi informat. Organul de reprezentare sau, atunci c‚nd
decide acest lucru, Ón special din motive de urgen˛„,
comitetul restr‚ns are dreptul de a se reuni, la cererea sa,
cu organul competent al SCE sau cu o autoritate la orice
alt nivel de conducere mai adecvat din cadrul SCE av‚nd
competen˛e proprii de decizie, pentru a se informa ∫i
consulta cu privire la m„surile care afecteaz„ Ón mod
semnificativ interesele angaja˛ilor.
(2) Dac„ organul competent decide s„ nu dea curs
punctului de vedere elaborat de organul de reprezentare,
acest organ are dreptul s„ se reuneasc„ din nou cu
organul competent al SCE pentru a Óncerca s„ ajung„ la
un acord.
(3) Œn cazul unei reuniuni organizate cu comitetul
restr‚ns, membrii organului de reprezentare care reprezint„
angaja˛ii direct interesa˛i de m„surile avute Ón vedere au,
de asemenea, dreptul de a participa.
(4) Reuniunile men˛ionate anterior nu aduc atingere
prerogativelor organului competent.
Art. 16. — (1) Procedura privind derularea Ónt‚lnirilor de
informare ∫i consultare se stabile∫te prin acordul p„r˛ilor.
(2) Œnainte de orice reuniune cu organul competent al
SCE, organul de reprezentare sau comitetul restr‚ns, care,
dac„ a fost necesar, a fost l„rgit Ón conformitate cu art. 15
alin. (3), are dreptul de a se reuni f„r„ ca reprezentan˛ii
organului competent s„ fie prezen˛i.
Art. 17. — (1) Membrii organului de reprezentare Ói
informeaz„ pe reprezentan˛ii angaja˛ilor din SCE ∫i din
filialele ∫i unit„˛ile sale cu privire la con˛inutul ∫i rezultatul
procedurilor de informare ∫i consultare.
(2) Organul de reprezentare sau comitetul restr‚ns
poate fi asistat de exper˛i ale∫i de oricare dintre acestea.
Art. 18. — Œn m„sura Ón care este necesar pentru
realizarea sarcinilor ce le revin, membrii organului de
reprezentare au dreptul la un concediu pentru formare
profesional„, f„r„ re˛ineri din salariu.
Art. 19. — (1) Cheltuielile organului de reprezentare
sunt suportate de SCE, care pune la dispozi˛ia membrilor
acestuia resursele financiare ∫i materiale necesare, care s„
le permit„ s„ Ó∫i Óndeplineasc„ Óndatorirea Ón mod
corespunz„tor.
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(2) Dac„ nu se convine altfel, SCE va suporta Ón
special cheltuielile de organizare a reuniunilor ∫i de
traducere/interpretare, precum ∫i cheltuielile de cazare ∫i de
transport pentru membrii organului de reprezentare ∫i ai
comitetului restr‚ns.
(3) Œn m„sura Ón care organul de conducere competent
al SCE ∫i grupul special de negociere nu decid altfel,
atunci c‚nd organul de reprezentare este asistat de
exper˛i, societ„˛ile participante vor suporta cheltuielile numai
pentru un expert.
Art. 20. — Œn cazul unei SCE constituite prin
transformare, dac„ dispozi˛iile statului membru referitoare la
participarea angaja˛ilor la organul de control sau de
administrare au fost aplicate Ónainte de Ónregistrare, toate
aspectele referitoare la participarea angaja˛ilor se aplic„ Ón
continuare la nivelul SCE. Œn acest caz, prevederile art. 21
alin. (1) se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
Art. 21. — (1) Œn alte cazuri de constituire a unei SCE,
angaja˛ii acesteia, precum ∫i cei din filialele ∫i
Óntreprinderile ei ∫i/sau organul lor de reprezentare au
dreptul de a alege, numi, recomanda sau contesta numirea
unui num„r de membri Ón organul de control ori de
administrare al SCE egal cu procentul cel mai mare valabil
pentru entit„˛ile juridice participante aferente, Ónainte de
Ónregistrarea SCE.
(2) Dac„ niciuna dintre entit„˛ile juridice participante nu
a fost sub inciden˛a unor reguli de participare Ónainte de
Ónregistrarea SCE, aceasta nu are obliga˛ia s„ adopte
dispozi˛ii privind participarea angaja˛ilor.
(3) Organul de reprezentare decide cu privire la
alocarea locurilor Ón organul de control sau de administrare
Óntre membrii care Ói reprezint„ pe angaja˛ii din diferite
state membre ori cu privire la modul Ón care angaja˛ii SCE
pot recomanda sau contesta numirea membrilor Ón aceste
organisme, Ón func˛ie de num„rul de angaja˛i ai SCE din
fiecare stat membru. Dac„ angaja˛ii unuia sau mai multor
state membre nu fac obiectul acestui criteriu propor˛ional,
organul de reprezentare nume∫te un membru din unul din
aceste state membre, Ón special din statul membru unde
se afl„ sediul social al SCE, dac„ acest lucru este
adecvat. Fiecare stat membru poate stabili repartizarea
locurilor care Ói sunt alocate Ón cadrul organului de control
sau de administrare.
(4) Orice membru al organului de administrare sau,
dac„ este cazul, al organului de control al SCE, care a
fost ales, numit ori recomandat de organul de reprezentare
sau, dac„ este cazul, de c„tre angaja˛i, este membru
deplin, av‚nd acelea∫i drepturi ∫i obliga˛ii ca ∫i membrii
care Ói reprezint„ pe membrii unei cooperative, inclusiv
dreptul de a vota.
Art. 22. — (1) Prevederile art. 21 se aplic„ SCE Ón
urm„toarele situa˛ii:
A. Ón cazul unei SCE constituite prin fuziune:
a) dac„ Ónainte de Ónregistrarea SCE au fost aplicate
una sau mai multe forme de participare Ón una ori mai
multe dintre cooperativele participante, acoperind cel pu˛in
25% din num„rul total al angaja˛ilor din toate entit„˛ile
juridice participante; sau
b) dac„ Ónainte de Ónregistrarea SCE au fost aplicate
una sau mai multe forme de participare Ón una ori mai
multe dintre cooperativele participante, acoperind mai pu˛in
de 25% din num„rul total al angaja˛ilor din toate entit„˛ile
juridice participante ∫i dac„ o astfel de decizie este luat„
de grupul special de negociere;
B. Ón cazul unei SCE Ónfiin˛ate Ón orice alt mod:
a) dac„ Ónainte de Ónregistrarea SCE au fost aplicate
una sau mai multe dintre formele de participare Ón una ori
mai multe entit„˛i juridice participante, acoperind cel pu˛in
50% din num„rul total de angaja˛i din acestea; sau
b) dac„ Ónainte de Ónregistrarea SCE au fost aplicate
una sau mai multe forme de participare Ón una ori mai
multe entit„˛i juridice participante, acoperind mai pu˛in de
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50% din num„rul total de angaja˛i din acestea ∫i dac„ o
astfel de decizie este luat„ de grupul special de negociere.
(2) Œn cazul Ón care au existat mai multe forme de
participare Ón cadrul diverselor societ„˛i participante, grupul
special de negociere decide care dintre aceste forme
trebuie aplicat„ Ón cazul SCE. Grupul special de negociere
informeaz„ organele competente ale entit„˛ilor juridice
participante cu privire la orice decizii luate Ón temeiul
prevederilor prezentului alineat.
SECﬁIUNEA a 4-a
Aplicarea dispozi˛iilor de referin˛„

Art. 23. — Dispozi˛iile prev„zute la sec˛iunea a 3-a
privind informarea, consultarea ∫i alte mecanisme de
implicare a angaja˛ilor Ón activitatea societ„˛ii cooperative
europene se aplic„ de la data Ónregistr„rii SCE al c„rei
sediu social urmeaz„ s„ fie situat Ón Rom‚nia, dac„:
a) p„r˛ile convin Ón acest fel; sau
b) p‚n„ la termenul limit„ prev„zut la art. 11 nu s-a
Óncheiat niciun acord; ∫i:
— organul competent al fiec„rei entit„˛i juridice
participante decide s„ accepte aplicarea dispozi˛iilor de
referin˛„ referitoare la SCE ∫i, Ón acest fel, s„ continue
Ónregistrarea SCE; ∫i
— grupul special de negociere nu a adoptat decizia
prev„zut„ la art. 8 alin. (1).
SECﬁIUNEA a 5-a
Dispozi˛ii aplicabile societ„˛ilor cooperative europene
constituite exclusiv de persoane fizice sau de o singur„
societate ∫i persoane fizice

Art. 24. — (1) Œn cazul unei SCE constituite exclusiv de
persoane fizice sau de o singur„ entitate juridic„ ∫i
persoane fizice, care angajeaz„ Ómpreun„ cel pu˛in 50 de
angaja˛i Ón cel pu˛in dou„ state membre, se aplic„
dispozi˛iile art. 3—11.
(2) Œn cazul unei SCE constituite exclusiv de persoane
fizice sau de o singur„ entitate juridic„ ∫i persoane fizice,
care angajeaz„ Ómpreun„ mai pu˛in de 50 de angaja˛i sau
cel pu˛in 50 de angaja˛i Ón acela∫i stat membru, implicarea
angaja˛ilor este reglementat„ de urm„toarele dispozi˛ii:
a) Ón cadrul SCE se aplic„ reglement„rile legisla˛iei
na˛ionale ale statului membru Ón care se afl„ sediul social
al SCE, care sunt aplicabile ∫i altor entit„˛i juridice de
acela∫i tip;
b) Ón cadrul filialelor ∫i Óntreprinderilor membre ale SCE
se aplic„ reglement„rile legisla˛iei na˛ionale ale statului
membru Ón care acestea sunt situate, care sunt aplicabile
∫i altor entit„˛i juridice de acela∫i tip.
Art. 25. — Œn cazul Ón care sediul unei SCE,
reglementat de norme de participare a angaja˛ilor, se
transfer„ dintr-un stat membru Ón altul, continu„ s„ se
aplice cel pu˛in acela∫i nivel al drepturilor de participare a
angaja˛ilor prev„zut Ón legisla˛ia statului membru din care
se transfer„ sediul social.
Art. 26. — Dac„ dup„ Ónregistrarea unei SCE conform
art. 24 alin. (2) cel pu˛in o treime din num„rul total al
angaja˛ilor din SCE, filialele ∫i Óntreprinderile acesteia, din
dou„ state membre diferite, solicit„ acest lucru sau dac„
num„rul total al angaja˛ilor atinge ori dep„∫e∫te 50 de
angaja˛i Ón cel pu˛in dou„ state membre, se aplic„
dispozi˛iile art. 3—11 Ón mod corespunz„tor. Œn acest caz,
referirile la îentit„˛i juridice participante“ ∫i îÓntreprinderile
sau filialele“ se Ónlocuiesc cu referirile la îSCE“ ∫i,
respectiv, îÓntreprinderile sau filialele SCE“.
SECﬁIUNEA a 6-a
Participarea la adunarea general„

Art. 27. — Œn limitele prev„zute la art. 59 alin. (4) din
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, angaja˛ii din
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SCE ∫i/sau reprezentan˛ii angaja˛ilor sunt Ómputernici˛i s„
participe la adunarea general„ av‚nd drept de vot, Ón
urm„toarele condi˛ii:
1. dac„ p„r˛ile decid acest lucru Ón acordul men˛ionat la
art. 10 alin. (1); sau
2. dac„ o cooperativ„ reglementat„ de un asemenea
sistem se transform„ Óntr-o SCE; sau
3. dac„, Ón cazul unei SCE Ónfiin˛ate prin alte metode
dec‚t transformarea, o cooperativ„ participant„ a fost
reglementat„ de un asemenea sistem ∫i:
a) p„r˛ile nu pot ajunge la un acord, conform art. 10
alin. (1), p‚n„ la termenul prev„zut la art. 11; ∫i
b) se aplic„ prevederile art. 23 lit. b); ∫i
c) cooperativa participant„, reglementat„ de un
asemenea sistem, are cea mai mare propor˛ie de
participare, potrivit prevederilor art. 2 lit. k), Ón cooperativele
participante interesate, Ónainte de Ónregistrarea SCE.
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale
SECﬁIUNEA 1
Dispozi˛ii referitoare la confiden˛ialitate

Art. 28. — (1) Membrii grupului special de negociere
sau ai organului de reprezentare, precum ∫i orice exper˛i
care Ói asist„ nu sunt autoriza˛i s„ divulge ter˛ilor
informa˛iile care, Ón interesul legitim al SCE, le-au fost
furnizate, Ón mod expres, cu titlu confiden˛ial.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic„ ∫i reprezentan˛ilor
angaja˛ilor Ón contextul oric„rei proceduri de informare ∫i
consultare.
(3) Obliga˛ia prev„zut„ la alin. (1) ∫i (2) continu„ s„ se
aplice respectivilor reprezentan˛i sau exper˛i ∫i dup„
expirarea mandatului lor. Tipul de informa˛ii supus regimului
de confiden˛ialitate este convenit de p„r˛i Ón acordurile
colective sau Ón alt„ form„ agreat„ de parteneri.
Art. 29. — Organul de control sau de administrare al
unei SCE ori al unei entit„˛i juridice participante cu sediul
Ón Rom‚nia nu este obligat s„ comunice informa˛ii dac„, Ón
conformitate cu criterii obiective, acestea ar putea s„
afecteze grav func˛ionarea SCE sau, dup„ caz, a entit„˛ii
juridice participante, a Óntreprinderilor ∫i filialelor acestora
ori le-ar aduce prejudicii. Decizia de a nu comunica aceste
informa˛ii trebuie motivat„ fa˛„ de reprezentan˛ii angaja˛ilor.
Art. 30. — Œn cazul Ón care membrii grupului special de
negociere sau ai organului de reprezentare ori
reprezentan˛ii angaja˛ilor nu socotesc justificat refuzul
organului de control sau de administrare al unei SCE ori al
unei entit„˛i juridice participante de a furniza informa˛ii pe
motiv de confiden˛ialitate, ace∫tia au dreptul de a se
adresa instan˛elor competente, potrivit legii.
SECﬁIUNEA a 2-a
Func˛ionarea organului de reprezentare ∫i procedura inform„rii
∫i consult„rii angaja˛ilor. Protec˛ia reprezentan˛ilor angaja˛ilor

Art. 31. — Organul competent al SCE, organul de control
sau de administrare al SCE, organul de reprezentare sau

reprezentan˛ii angaja˛ilor, dup„ caz, conlucreaz„ Ón spirit de
cooperare, cu respectarea drepturilor ∫i obliga˛iilor ce le
revin.
Art. 32. — (1) Membrii grupului special de negociere
sau ai organului de reprezentare, reprezentan˛ii angaja˛ilor
care Ó∫i exercit„ func˛iile Ón cadrul unei proceduri de
informare ∫i consultare ∫i reprezentan˛ii angaja˛ilor Ón
organul de control sau de administrare al unei SCE, care
sunt angaja˛i ai SCE, ai filialelor sau Óntreprinderilor sale
ori ai unei entit„˛i juridice participante, beneficiaz„ Ón cursul
exercit„rii func˛iilor lor de protec˛ie ∫i garan˛ii care s„ le
permit„ s„-∫i Óndeplineasc„ corespunz„tor obliga˛iile ce
le-au fost Óncredin˛ate Ón conformitate cu prevederile Legii
nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Legii sindicatelor nr. 54/2003.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic„ inclusiv pentru
activit„˛ile de participare la reuniunile grupului special de
negociere sau ale organului de reprezentare, la orice
reuniune organizat„ Ón cadrul acordului prev„zut la art. 10
alin. (2) lit. f) ori la orice reuniune a organului de control
sau de administrare, precum ∫i pentru plata salariului cuvenit
membrilor angaja˛i de c„tre o entitate juridic„ participant„
sau de SCE ori de filialele ∫i Óntreprinderile sale pe durata
absen˛ei necesare Óndeplinirii func˛iilor ce le revin.
SECﬁIUNEA a 3-a
Contraven˛ii

Art. 33. — Nerespectarea obliga˛iilor privind informarea
∫i consultarea angaja˛ilor Ón cadrul SCE constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ Ón conformitate cu
prevederile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului
general de informare ∫i consultare a angaja˛ilor.
SECﬁIUNEA a 4-a
Dispozi˛ii finale

Art. 34. — (1) Dispozi˛iile referitoare la participarea
angaja˛ilor la activit„˛ile organelor unei societ„˛i cooperative
sau societ„˛i comerciale prev„zute de legisla˛ia rom‚n„,
altele dec‚t dispozi˛iile prezentei hot„r‚ri, nu se aplic„
societ„˛ilor cooperative europene constituite conform
Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003.
(2) Prezenta hot„r‚re nu aduce atingere drepturilor
existente ale angaja˛ilor Ón ceea ce prive∫te informarea,
consultarea, participarea ∫i implicarea, prev„zute de
legisla˛ia rom‚n„, de care beneficiaz„ angaja˛ii SCE,
precum ∫i din Óntreprinderile ∫i filialele acesteia, altele dec‚t
cele de participare Ón cadrul organelor SCE, reglementat„
de prezenta hot„r‚re.
*
Prezenta hot„r‚re transpune Directiva Consiliului
2003/72/CE de completare a statutului societ„˛ii cooperative
europene Ón ceea ce prive∫te implicarea angaja˛ilor,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) L207/25 din 18 august 2003.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 februarie 2007.
Nr. 188.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 492/2002 pentru schimbarea denumirii
amplasamentului situat Ón municipiul Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„, sectorul 1,
din îMuzeul Na˛ional de Istorie“ Ón îCentrul D‚mbovi˛a“ ∫i aprobarea programului prioritar
de reconversie func˛ional„ a amplasamentului ∫i de finalizare a construc˛iilor existente
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Punctul II.3 din anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 492/2002 pentru schimbarea denumirii amplasamentului
situat Ón municipiul Bucure∫ti, str. ™tirbei Vod„, sectorul 1,
din îMuzeul Na˛ional de Istorie“ Ón îCentrul D‚mbovi˛a“ ∫i
aprobarea programului prioritar de reconversie func˛ional„ a
amplasamentului ∫i de finalizare a construc˛iilor existente,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 366
din 31 mai 2002, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
î3. Suprafa˛a de 5.000 m2 din totalul terenului r„m‚ne
la dispozi˛ia Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, care poate dispune de acesta prin hot„r‚re a
Guvernului, potrivit legii.“
Art. II. — (1) Se aprob„ transmiterea, f„r„ plat„, a unui
teren Ón suprafa˛„ de 5.000 m 2 , av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, din domeniul privat al Autorit„˛ii

Rutiere Rom‚ne — A.R.R. Ón domeniul privat al statului ∫i
Ón administrarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului.
(2) Predarea-preluarea terenului prev„zut la alin. (1) se
face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón
termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri.
Art. III. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.117/2004 privind
transmiterea, f„r„ plat„, a unui teren din domeniul privat al
statului ∫i din administrarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului Ón domeniul privat al Autorit„˛ii
Rutiere Rom‚ne — A.R.R., publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 665 din 23 iulie 2004, precum ∫i
orice alt„ prevedere contrar„ se abrog„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 196.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat Ón domeniul privat al Autorit„˛ii Rutiere Rom‚ne — A.R.R., care se transmite
Ón domeniul privat al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Locul unde
este situat terenul

Municipiul Bucure∫ti,
sectorul 1, delimitat
de str. Constantin Noica,
Splaiul Independen˛ei ∫i
îD‚mbovi˛a Center“ —
S.R.L.

Persoana juridic„
de la care se transmite terenul

Autoritatea Rutier„
Rom‚n„ — A.R.R.

Persoana juridic„
la care se transmite terenul

Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului

Caracteristicile tehnice

Suprafa˛a terenului = 5.000 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al municipiului Baia Mare
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor imobile Ón curs
de execu˛ie, situate Ón municipiul Baia Mare, jude˛ul
Maramure∫, identificate potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul privat al
statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor Ón domeniul public al municipiului Baia Mare ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare,
jude˛ul Maramure∫.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor prev„zute la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile

interesate, Ón care se va specifica valoarea investi˛iei Ón
momentul prelu„rii, Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — La finalizarea lucr„rilor ∫i darea Ón folosin˛„
a imobilelor, se va transmite Ón domeniul privat al
statului ∫i Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor un num„r de apartamente echivalent valoric cu
investi˛ia realizat„ din bugetul propriu, indexat„ la data
recep˛iei.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 204.
ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor Ón domeniul public al municipiului Baia Mare ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Municipiului Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
Denumirea ∫i locul
unde sunt situate imobilele

Persoana juridic„
de la care se transmit imobilele

Bloc de locuin˛e R1 A,
str. Vasile Alecsandri,
municipiul Baia Mare,
jude˛ul Maramure∫

Domeniul privat al statului
∫i din administrarea
Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor

Bloc de locuin˛e R1 B,
str. Vasile Alecsandri,
municipiul Baia Mare,
jude˛ul Maramure∫

Domeniul privat al statului
∫i din administrarea
Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor

Persoana juridic„
la care se transmit imobilele

Domeniul public al municipiului
Baia Mare ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului
Baia Mare, jude˛ul Maramure∫

Caracteristicile imobilelor

Bloc de locuin˛e R1 A =
24 de apartamente
Suprafa˛a construit„ = 226,5 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.132,60 m2
Suprafa˛a terenului = 266 m2
Domeniul public al municipiului Bloc de locuin˛e R1 B
Baia Mare ∫i Ón administrarea Suprafa˛a desf„∫urat„ = 2.265,20 m2
Consiliului Local al Municipiului Corp A = 24 de apartamente
Baia Mare, jude˛ul Maramure∫ Suprafa˛a construit„ = 226,5 m2
Suprafa˛a terenului = 269 m2
Corp B = 24 de apartamente
Suprafa˛a construit„ = 226,5 m2
Suprafa˛a terenului = 271 m2
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SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru distribu˛ia energiei electrice
de c„tre persoane juridice, altele dec‚t operatorii principali de distribu˛ie a energiei electrice,
precum ∫i a condi˛iilor pentru retransmiterea energiei
Œn temeiul art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a), c), d), e), i) ∫i n) ∫i al art. 43 din Legea energiei electrice
nr. 13/2007, av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul pre˛uri ∫i tarife ∫i Ón conformitate cu
prevederile procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul
Energiei din data de 23 februarie 2007,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Metodologia de stabilire a tarifului
pentru distribu˛ia energiei electrice de c„tre persoane
juridice, altele dec‚t operatorii principali de distribu˛ie a
energiei

electrice,

precum

∫i

a

condi˛iilor

pentru

retransmiterea energiei, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 316
din 14 aprilie 2005.
Art. 3. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 4. — Departamentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei

Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin

∫i operatorii economici din cadrul sectorului energiei

se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de

electrice vor asigura ducerea la Óndeplinire a prevederilor

Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 16/2005 pentru

prezentului ordin.

aprobarea Procedurii privind rela˛iile contractuale dintre
consumator ∫i subconsumatorul s„u de energie electric„,

Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 23 februarie 2007.
Nr. 3.

ANEX√

METODOLOGIE
de stabilire a tarifului pentru distribu˛ia energiei electrice de c„tre persoane juridice, altele dec‚t operatorii principali
de distribu˛ie a energiei electrice, precum ∫i a condi˛iilor pentru retransmiterea energiei
CAPITOLUL II

CAPITOLUL I
Scop

Domeniul de aplicare

Art. 1. — Prezenta metodologie stabile∫te:
a) modul de calcul ∫i de aplicare a tarifului pentru
serviciul de distribu˛ie a energiei electrice prestat de
prestator;
b) rela˛iile comerciale dintre prestator ∫i beneficiar,
legate de prestarea serviciului de distribu˛ie a energiei
electrice;
c) rela˛iile comerciale dintre prestator ∫i beneficiar Ón
cazul revinderii energiei electrice.

Art. 2. — Metodologia este aplicat„ de c„tre:
a) prestator, pentru Óntocmirea documenta˛iei necesare
pentru aprobarea tarifului/tarifelor pentru serviciul de
distribu˛ie prestat;
b) prestator ∫i beneficiar, Ón rela˛iile contractuale legate
de serviciul de distribu˛ie a energiei electrice;
c) prestator ∫i beneficiar, Ón rela˛iile contractuale legate
de revinderea energiei electrice;
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d) prestator, beneficiar ∫i consumator, pentru m„surarea
energiei electrice;

CAPITOLUL III
Defini˛ii ∫i abrevieri

e) ANRE, Ón procesul de analiz„ a solicit„rii
prestatorului de aprobare a tarifului/tarifelor de distribu˛ie.

Art. 3. — Termenii utiliza˛i Ón prezenta metodologie au
urm„toarele semnifica˛ii:

Autoritate competent„

Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul Energiei — ANRE

Beneficiar

Persoan„ juridic„ sau persoan„ fizic„, beneficiar„ a serviciului de distribu˛ie a energiei
electrice prestat de c„tre prestator. Pot fi beneficiari, f„r„ a fi limita˛i la aceste categorii:
furnizorul, operatorul de distribu˛ie principal, operatorul de transport ∫i de sistem,
consumatorul de energie electric„ (persoan„ fizic„ sau juridic„) ale c„rui instala˛ii electrice
sunt racordate Ón aval de grupul de m„sur„ al prestatorului

Energie electric„ util„

Energie electric„ activ„ distribuit„ la un nivel de tensiune, egal„ cu diferen˛a dintre
energia electric„ intrat„ ∫i consumul propriu tehnologic aferente nivelului de tensiune
respectiv

Nivel de tensiune IT

Grup de instala˛ii ∫i echipamente de energie electric„ aflate la tensiunea de 110 kV,
exclusiv transformatoarele de IT/MT

Nivel de tensiune MT

Grup de instala˛ii ∫i echipamente de energie electric„ aflate la tensiunea cuprins„ Ón
intervalul 1—110 kV exclusiv (6 kV, 10 kV, 20 kV, 30—35 kV); sunt incluse
transformatoarele de IT/MT ∫i excluse transformatoarele de MT/JT

Nivel de tensiune JT

Grup de instala˛ii ∫i echipamente de energie electric„ aflate la tensiunea de cel mult
1 kV (uzual 0,4 kV), inclusiv transformatoarele de MT/JT

Operator principal
de distribu˛ie a energiei
electrice

Persoan„ juridic„, titular„ a unei licen˛e de distribu˛ie a energiei electrice ∫i a unui
contract de concesiune a serviciului de distribu˛ie Óncheiat cu Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, care presteaz„ serviciul de distribu˛ie a energiei electrice p‚n„ la punctul
de delimitare dintre instala˛iile de distribu˛ie proprii ∫i cele ale prestatorului

Perioada t-1

Perioad„ de timp reprezent‚nd ultimele 12 luni calendaristice considerate p‚n„ la data
solicit„rii tarifului de distribu˛ie

Perioada t

Perioad„ de timp pentru care se calculeaz„ tariful de distribu˛ie, reprezent‚nd urm„toarele
12 luni calendaristice considerate de la data solicit„rii tarifului

Prestator

Persoan„ juridic„, alta dec‚t operatorul principal de distribu˛ie, care presteaz„ pentru
beneficiar un serviciu de distribu˛ie a energiei electrice prin instala˛iile de energie electric„
proprii sau prin instala˛iile de energie electric„ ale altei persoane juridice, preluate prin
contract de concesiune, Ónchiriere, comodat ori alt„ form„ legal„

Tarif de distribu˛ie

Tarif reglementat corespunz„tor nivelului de tensiune Ón punctul de delimitare dintre
prestator ∫i beneficiar, calculat prin Ónsumarea, dup„ caz, a tarifelor specifice de
distribu˛ie

Tarif specific de distribu˛ie

Tarif reglementat pentru serviciul de distribu˛ie a energiei electrice, calculat pentru fiecare
nivel de tensiune (IT, MT, JT) ca raport Óntre venitul reglementat ∫i energia electric„ util„,
aferente nivelului de tensiune respectiv

Zi financiar„

Orice zi Ón care b„ncile prin care opereaz„ p„r˛ile sunt deschise pentru opera˛iuni
financiare.
CAPITOLUL IV
Documente de referin˛„

Art. 4. — Metodologia are la baz„ urm„toarele
documente de referin˛„:
a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 51 din
23 ianuarie 2007;
b) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la
consumatori, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.007/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2004;
c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la
re˛elele electrice de interes public, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 867/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003;

d) Contractul-cadru pentru serviciul de distribu˛ie a
energiei electrice, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
nr. 43/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 66 din 19 ianuarie 2005, cu modific„rile ulterioare;
e) contractele-cadru de furnizare a energiei electrice,
aprobate prin Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 57/1999, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 623 din
21 decembrie 1999, cu modific„rile ulterioare.
CAPITOLUL V
Racordarea unui consumator la re˛eaua electric„
a prestatorului
Art. 5. — Racordarea unui consumator la re˛eaua
electric„ a prestatorului se realizeaz„ cu respectarea
prevederilor din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor
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la re˛elele electrice de interes public, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 867/2003.
Art. 6. — (1) Pentru racordarea unui nou consumator la
re˛eaua electric„ a prestatorului sunt necesare acordul scris
al operatorului principal de distribu˛ie al prestatorului, prin
ale c„rui instala˛ii se face distribu˛ia energiei electrice, ∫i
ob˛inerea unui nou aviz tehnic de racordare, conform
reglement„rilor Ón vigoare.
(2) Constituie excep˛ie de la prevederile alin. (1)
situa˛iile Ón care racordarea unui nou consumator nu
conduce la cre∫terea puterii contractate a prestatorului sau
se schimb„ denumirea beneficiarului.
Art. 7. — Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 6 operatorul
principal de distribu˛ie are dreptul de a refuza, din motive
justificate, aprobarea unui spor de putere pentru prestator
∫i, implicit, racordarea consumatorului la instala˛iile
prestatorului, dar Ón acest caz operatorul principal de
distribu˛ie este obligat s„ asigure consumatorului care a
solicitat racordarea Ón re˛eaua prestatorului accesul la
re˛elele electrice proprii, Ón condi˛ii economice ∫i tehnice
echivalente sau mai avantajoase dec‚t cele oferite de c„tre
prestatorul Ón re˛eaua c„ruia i s-a refuzat accesul
consumatorului.
Art. 8. — Racordarea ∫i plata lucr„rilor necesare pentru
racordare se vor face conform legisla˛iei Ón vigoare.
CAPITOLUL VI
Stabilirea tarifului pentru serviciul de distribu˛ie a
energiei electrice prestat de prestator pentru beneficiar
Art. 9. — (1) Beneficiarul serviciului de distribu˛ie prestat
de prestator pl„te∫te acestuia contravaloarea serviciului de
distribu˛ie la un tarif/tarife aprobat/aprobate prin decizie a
pre∫edintelui ANRE.
(2) P‚n„ la deschiderea total„ a pie˛ei de energie
electric„, constituie excep˛ie de la alin. (1) beneficiarul de
tip consumator casnic care nu pl„te∫te serviciul de
distribu˛ie a energiei electrice prestatorului Ón a c„rui re˛ea
este racordat ∫i, Ón consecin˛„, nu Óncheie cu prestatorul
un contract de distribu˛ie a energiei electrice.
(3) Dup„ deschiderea total„ a pie˛ei de energie
electric„, pentru consumatorii casnici se vor aplica acelea∫i
prevederi ca ∫i pentru celelalte categorii de consumatori.
Art. 10. — (1) Tariful de distribu˛ie este aprobat de
ANRE pe baza solicit„rii prestatorului.
(2) Tariful de distribu˛ie aprobat de ANRE pentru un
nivel de tensiune nu poate fi mai mare dec‚t tariful de
distribu˛ie aferent aceluia∫i nivel de tensiune, aprobat de
ANRE pentru operatorul principal de distribu˛ie din zona Ón
care este situat prestatorul.
(3) a) Nu sunt supuse prevederilor alin. (2) cazurile
excep˛ionale care vor fi probate prin documente ∫i care se
vor analiza la momentul solicit„rii tarifului pentru serviciul
de distribu˛ie a energiei electrice.
b) Sunt considerate cazuri excep˛ionale situa˛iile Ón care
re˛eaua de distribu˛ie este amplasat„ Ón zone geografice cu
condi˛ii deosebite, de genul umiditate de 100%, altitudini
peste 1.000 m etc., Ón condi˛ii ce pot cauza costuri mari
de Óntre˛inere ∫i repara˛ii ale re˛elei.
Art. 11. — (1) Œn decursul a 12 luni calendaristice
prestatorul are dreptul s„ ob˛in„ o singur„ dat„ aprobarea
unui/unor tarif/tarife de distribu˛ie.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), prestatorul
are dreptul s„ revin„ cu o nou„ solicitare, Ón urm„toarele
situa˛ii:
a) Ónregistrarea Ón decurs de 6 luni calendaristice a unui
indice de infla˛ie cumulat mai mare de 10%;
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b) falimentul vechiului prestator ∫i preluarea activit„˛ii de
distribu˛ie de c„tre alt„ persoan„ juridic„;
c) modificarea valorii mijloacelor fixe utilizate pentru
prestarea serviciului de distribu˛ie cu mai mult de 25%;
d) evenimente de for˛„ major„.
Art. 12. — (1) Solicitarea prestatorului pentru aprobarea
tarifului/tarifelor de distribu˛ie a energiei electrice se face cu
respectarea prevederilor prezentei metodologii ∫i se
transmite Ón scris c„tre ANRE Ómpreun„ cu documentele
justificative necesare.
(2) Pentru a fi luat„ Ón considerare Ón cadrul procesului
de analiz„, documenta˛ia Ónaintat„ c„tre ANRE trebuie s„
fie datat„ ∫i s„ aib„ num„r de Ónregistrare de la prestator,
iar toate paginile cuprinse Ón cadrul documenta˛iei trebuie
s„ fie ∫tampilate ∫i semnate de c„tre persoane autorizate.
Art. 13. — (1) Œn cazul unui prestator care este la
prima solicitare de aprobare a tarifului de distribu˛ie ∫i
presteaz„ serviciul de distribu˛ie de mai pu˛in de 12 luni
calendaristice, solicitarea va cuprinde o prognoz„ a
costurilor ∫i a energiei distribuite pentru perioada t, bilan˛ul
energetic aferent perioadei t, precum ∫i costurile realizate
∫i bilan˛ul energetic pe perioada Ón care prestatorul a
prestat serviciul de distribu˛ie a energiei electrice, cu
men˛ionarea exact„ a acesteia.
(2) Œn cazul unui prestator care aplic„ un tarif de
distribu˛ie aprobat de ANRE ∫i solicit„ revizuirea acestui
tarif, solicitarea va cuprinde prognoza costurilor ∫i a
energiei distribuite pentru perioada t, bilan˛ul energetic
aferent perioadei t, precum ∫i costurile realizate ∫i bilan˛ul
energetic aferent perioadei t-1.
(3) Œn cazul Ón care un prestator distribuie beneficiarilor
s„i, cumulat, o cantitate de energie electric„ mai mare de
1.250 MWh/an inclusiv, este obligat s„ transmit„ la ANRE,
p‚n„ la data de 31 ianuarie a fiec„rui an, macheta de
monitorizare completat„ conform anexei nr. 6, care face
parte integrant„ din prezenta metodologie.
Art. 14. — (1) Calculul tarifului pentru serviciul de
distribu˛ie a energiei electrice prestat beneficiarului se face
cu luarea Ón considerare a costurilor justificate ale activit„˛ii
respective.
(2) Tariful de distribu˛ie acoper„ costurile justificate ale
prestatorului, asociate realiz„rii Ón bune condi˛ii a serviciului
de distribu˛ie a energiei electrice.
(3) Prestatorul titular de licen˛„ de distribu˛ie a energiei
electrice va ˛ine eviden˛„ contabil„ de gestiune separat„
pentru activitatea de distribu˛ie a energiei electrice.
(4) La calculul tarifului de distribu˛ie orice cost justificat
asociat serviciului de distribu˛ie a energiei electrice este
considerat o singur„ dat„.
Art. 15. — (1) Documentele pe care trebuie s„ le
con˛in„ solicitarea prestatorului pentru aprobarea tarifului de
distribu˛ie sunt urm„toarele:
a) scrisoare de solicitare a aprob„rii tarifului/tarifelor de
distribu˛ie a energiei electrice, cu precizarea tarifelor
specifice solicitate, pentru fiecare nivel de tensiune;
b) dovada achit„rii la zi a contribu˛iei anuale c„tre
ANRE (copie a chitan˛ei sau a ordinului de plat„);
c) date de identificare a societ„˛ii (adresa po∫tal„,
nr. de telefon, fax, numele directorului general, numele
persoanei de contact);
d) certificatul de Ónregistrare al societ„˛ii emis de Oficiul
Na˛ional al Registrului Comer˛ului;
e) avizul/avizele tehnic/tehnice de racordare
eliberat/eliberate de c„tre operatorul principal de distribu˛ie
al prestatorului;
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f) documente care certific„ acordul scris al proprietarului
mijloacelor fixe pentru prestarea serviciului de distribu˛ie de
c„tre prestator (de exemplu, contract de concesiune/
Ónchiriere/comodat etc.), Ón cazul Ón care prestatorul nu
este ∫i proprietarul acestora;
g) macheta/machetele de calcul al tarifului/tarifelor de
distribu˛ie, conform anexei nr. 2, care face parte integrant„
din prezenta metodologie;
h) declara˛ie pe propria r„spundere, Ón care s„ se
specifice c„ toate costurile pe baza c„rora au fost
fundamentate tarifele de distribu˛ie sunt aferente exclusiv
activit„˛ii de distribu˛ie a energiei electrice;
i) memoriu tehnic cu descrierea instala˛iei electrice
utilizate ∫i caracteristicile acesteia, Ón care se vor include:
lungimea liniilor aferente fiec„rui nivel de tensiune, num„rul
∫i tipul posturilor/sta˛iilor de transformare, celulelor,
transformatoarelor utilizate etc.;
j) schema monofilar„ a re˛elei de distribu˛ie, cu
eviden˛ierea clar„ (marcarea) at‚t a punctelor de delimitare
a instala˛iilor electrice dintre prestator ∫i fiecare beneficiar,
c‚t ∫i a celor dintre prestator ∫i operatorul principal de
distribu˛ie a energiei electrice;
k) bilan˛ul energetic al prestatorului, conform modelului
din anexa nr. 3, care face parte integrant„ din prezenta
metodologie;
l) cantit„˛ile de energie electric„ activ„ cump„rat„/livrat„
de prestator Ón perioada t-1, conform anexei nr. 4, care
face parte integrant„ din prezenta metodologie;
m) lista beneficiarilor persoane fizice sau juridice pentru
care se presteaz„ serviciul de distribu˛ie, cu specificarea
puterii instalate a acestora ∫i a nivelului de tensiune la
care li se distribuie energie electric„, conform anexei nr. 5,
care face parte integrant„ din prezenta metodologie;
n) copie, din eviden˛ele contabile, a listei mijloacelor fixe
utilizate pentru prestarea serviciului de distribu˛ie, din care
s„ reias„: data punerii Ón func˛iune a mijlocului fix, durata
normal„ de func˛ionare, valoarea de inventar a mijlocului
fix, valoarea amortiz„rii lunare;
o) plan de repara˛ii/moderniz„ri/investi˛ii prognozate a se
efectua Ón perioada t, din care s„ reias„ mijloacele fixe
supuse repara˛iei/moderniz„rii ∫i valoarea repara˛iei/
moderniz„rii sau numele obiectivului de investi˛ie ∫i
valoarea acestuia;
p) num„rul de salaria˛i implica˛i/retribui˛i strict Ón/din
activitatea de distribu˛ie a energiei electrice ∫i salariul
mediu brut aferent;
q) alte documente justificative pentru costuri ca, de
exemplu: copii ale facturilor de achizi˛ie a materiilor prime,
materiale, obiecte de inventar, copii ale contractelor de
repara˛ii executate de ter˛i, contracte pentru alte servicii
executate de ter˛i etc.
(2) Œn cazul Ón care prestatorul este titular de licen˛„ de
distribu˛ie a energiei electrice, la solicitarea de aprobare a
tarifului/tarifelor de distribu˛ie a energiei electrice,
documentele men˛ionate la alin. (1) lit. c), d), e) ∫i f) nu se
mai transmit la ANRE dac„ exist„ deja la documenta˛ia
depus„ pentru acordarea licen˛ei de distribu˛ie a energiei
electrice ∫i nu au suferit modific„ri.
Art. 16. — Costurile recunoscute la stabilirea tarifului de
distribu˛ie cuprind:
a) costuri de operare ∫i mentenan˛„;
b) costul cu amortizarea mijloacelor fixe;
c) costul pentru consumul propriu tehnologic Ón
instala˛iile de distribu˛ie;
d) costuri financiare.

Art. 17. — Costurile de operare ∫i mentenan˛„ sunt
defalcate Ón urm„toarele grupe:
a) costuri cu materii prime, materiale ∫i obiecte de
inventar;
b) costuri cu lucr„ri de Óntre˛inere ∫i repara˛ii executate
cu ter˛i;
c) costuri cu chirii, redeven˛e, impozite, taxe, stabilite
conform reglement„rilor legale Ón vigoare sau de c„tre
autorit„˛ile locale;
d) costuri cu alte servicii prestate de ter˛i;
e) costuri de personal.
Art. 18. — (1) Costul cu amortizarea mijloacelor fixe se
calculeaz„ ca sum„ a amortiz„rii Ón perioada t a activelor
existente.
(2) Pentru calculul amortiz„rii mijloacelor fixe se
utilizeaz„ metoda liniar„.
(3) Œn cazul Ón care se efectueaz„ reevaluarea
mijloacelor fixe utilizate pentru prestarea serviciului de
distribu˛ie a energiei electrice, se va lua Ón considerare la
calculul tarifelor de distribu˛ie o cre∫tere cu maximum
indicele de infla˛ie Ónregistrat de la ultima reevaluare sau
de la punerea Ón func˛iune a mijlocului fix.
Art. 19. — (1) Costul consumului propriu tehnologic
(CPT) reprezint„ valoarea pierderilor tehnologice de energie
electric„ cauzate de distribu˛ia energiei electrice prin
re˛eaua de distribu˛ie a prestatorului ∫i se calculeaz„ ca
produsul dintre cantitatea de CPT pe nivelul de tensiune
respectiv (MWh) ∫i pre˛ul mediu de cump„rare de c„tre
prestator a energiei electrice active (lei/MWh).
(2) Pre˛ul mediu de cump„rare al energiei electrice
active se calculeaz„ conform art. 34.
Art. 20. — Costurile financiare cuprind cheltuieli aferente
dob‚nzilor la creditele contractate pentru lucr„rile de
investi˛ii ∫i/sau repara˛ii/moderniz„ri Ón re˛eaua de
distribu˛ie.
Art. 21. — Œn situa˛ia Ón care energia electric„ este
distribuit„ la mai mult de un nivel de tensiune, alocarea
costurilor pe niveluri de tensiune se va face astfel:
a) costurile directe aferente activit„˛ii de distribu˛ie a
energiei electrice vor fi alocate direct pe nivelul de
tensiune corespunz„tor;
b) costurile comune mai multor niveluri de tensiune,
aferente activit„˛ii de distribu˛ie a energiei electrice, vor fi
Ómp„r˛ite pe fiecare nivel de tensiune pentru care se
calculeaz„ tarife specifice de distribu˛ie, folosindu-se drept
cheie de alocare ponderea valorii mijloacelor fixe de pe
acel nivel de tensiune Ón totalul valorii mijloacelor fixe
utilizate pentru prestarea serviciului de distribu˛ie a energiei
electrice.
Art. 22. — Rata reglementat„ a profitului, aferent„
serviciului de distribu˛ie prestat de prestator, este de
maximum 5%. Profitul este egal cu produsul dintre rata
reglementat„ a profitului ∫i totalul costurilor aferente
serviciului de distribu˛ie a energiei electrice.
Art. 23. — Venitul reglementat pentru serviciul de
distribu˛ie este egal cu suma dintre totalul costurilor ∫i
profitul serviciului.
Art. 24. — Calculul tarifului/tarifelor specific/specifice de
distribu˛ie a energiei electrice se efectueaz„ pentru
perioada t.
Art. 25. — To˛i beneficiarii trebuie s„ pun„ la dispozi˛ia
prestatorului datele necesare pentru elaborarea prognozei
privind energia electric„ total„ distribuit„ prin instala˛iile
prestatorului Ón perioada t, conform reglement„rilor Ón
vigoare.
Art. 26. — Tariful de distribu˛ie se aplic„ pentru energia
electric„ m„surat„, conform reglement„rilor Ón vigoare, la
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punctul de delimitare a instala˛iilor dintre prestator ∫i
beneficiar.
Art. 27. — (1) ANRE poate invalida tarifele de
distribu˛ie aprobate, cu anun˛area prealabil„ a prestatorului,
dac„ se constat„ c„:
a) un cost a fost inclus de mai multe ori;
b) stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor informa˛ii
false furnizate de prestator;
c) exist„ gre∫eli Ón calculul tarifelor de distribu˛ie
propuse spre aprobare.
(2) Invalidarea tarifelor de distribu˛ie implic„ Ón primul
r‚nd corectarea informa˛iilor false sau a gre∫elilor de
calcul, recalcularea ∫i aprobarea noilor tarife ce vor fi
aplicate de prestator.
CAPITOLUL VII
Contracte aplicate pentru prestarea serviciului
de distribu˛ie a energiei electrice de c„tre prestator
pentru beneficiar
Art. 28. — Prestarea serviciului de distribu˛ie a energiei
electrice de c„tre prestator pentru beneficiarul s„u se
realizeaz„ Ón baza unui contract Óncheiat Óntre cele dou„
p„r˛i.
Art. 29. — (1) Œn cazul Ón care prestatorul de˛ine licen˛„
pentru distribu˛ia energiei electrice, se va Óncheia un
contract conform Contractului-cadru pentru serviciul de
distribu˛ie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Energiei nr. 43/2004, cu modific„rile ulterioare.
(2) Œn cazul Ón care prestatorul nu de˛ine licen˛„ pentru
distribu˛ia energiei electrice, se va Óncheia un contract
conform Contractului-cadru pentru distribu˛ia energiei
electrice de c„tre persoane juridice, altele dec‚t cele
titulare de licen˛„ de distribu˛ie a energiei electrice,
prezentat Ón anexa nr. 1, care face parte integrant„ din
prezenta metodologie.
CAPITOLUL VIII
Revinderea energiei electrice de prestator c„tre beneficiar
Art. 30. — Prestatorul asigur„ revinderea energiei
electrice unui beneficiar de tip consumator captiv, cu
respectarea prevederilor legale.
Art. 31. — Revinderea energiei electrice de c„tre
prestator beneficiarului s„u se realizeaz„ Ón baza unui
contract de furnizare, prin care prestatorul:
a) preia toate obliga˛iile ∫i toate drepturile furnizorului
s„u pe care le va transmite prin contractele Óncheiate,
conform prevederilor prezentei proceduri;
b) r„spunde, Ón condi˛iile legii, pentru Óncadrarea Ón
puterile maxime ∫i Ón cantit„˛ile de energie contractate
pentru consumul propriu ∫i al tuturor beneficiarilor s„i.
Art. 32. — Prestatorul revinde energia electric„ activ„
beneficiarului de tip consumator captiv, cu excep˛ia celui
de tip consumator casnic, la pre˛ul mediu lunar de
cump„rare al energiei electrice active de c„tre prestator.
Art. 33. — (1) P‚n„ la deschiderea total„ a pie˛ei de
energie electric„, Ón cazul beneficiarilor de tip consumatori
casnici, prestatorul revinde energia electric„ activ„ la unul
din tarifele reglementate pentru consumatori casnici, ales
de c„tre beneficiar.
(2) Dup„ deschiderea total„ a pie˛ei de energie
electric„, pentru consumatorii casnici se vor aplica acelea∫i
prevederi ca ∫i pentru celelalte categorii de consumatori.
Art. 34. — Pre˛ul mediu de cump„rare al energiei
electrice active se calculeaz„ prin Ómp„r˛irea valorii energiei
electrice active cump„rate (include at‚t contravaloarea
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energiei electrice active, contravaloarea taxei de putere,
dac„ este cazul, c‚t ∫i a serviciilor aferente transmisiei
energiei electrice ori alte taxe aferente energiei electrice
active) de prestator, la cantitatea de energie electric„
activ„ cump„rat„.
CAPITOLUL IX
Rela˛iile comerciale dintre prestator ∫i beneficiarul s„u,
legate de prestarea serviciului de distribu˛ie
a energiei electrice de c„tre prestator ∫i/sau
de revinderea acesteia c‚nd este cazul
Art. 35. — (1) Œn cazul beneficiarilor de tip consumatori
casnici c„rora prestatorul le ∫i revinde energie electric„, se
Óncheie un singur contract de tipul Contractului-cadru de
furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici.
(2) Nu se Óncheie contract pentru prestarea serviciului
de distribu˛ie.
(3) Beneficiarul de tip consumator casnic are dreptul,
conform reglement„rilor Ón vigoare, s„ Ó∫i aleag„ orice tarif
de furnizare a energiei electrice pentru consumatori casnici,
dintre cele reglementate de ANRE ∫i publicate Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(4) Recuperarea cheltuielilor aferente serviciului de
distribu˛ie se asigur„ prin diferen˛a dintre tariful/pre˛ul
energiei cump„rate de c„tre prestator de la furnizorul s„u
de energie electric„ ∫i tariful pentru energia electric„ aplicat
beneficiarului.
(5) Preciz„rile din prezentul articol sunt valabile p‚n„ la
deschiderea total„ a pie˛ei de energie electric„.
Art. 36. — (1) Œn cazul beneficiarilor de tip consumatori
captivi c„rora prestatorul le ∫i revinde energie electric„, se
Óncheie:
a) un contract pentru serviciul de distribu˛ie prestat de
prestator, conform preciz„rilor art. 29;
b) un contract de furnizare a energiei electrice de tipul
Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la micii
consumatori finali, industriali ∫i similari, la tarife
reglementate sau Contractului-cadru de furnizare a energiei
electrice la marii consumatori finali, industriali ∫i similari, la
tarife reglementate, aprobate prin Decizia pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
nr. 57/1999, cu modific„rile ulterioare, aplicabil categoriei
de consumatori din care face parte beneficiarul.
(2) Pentru serviciul de distribu˛ie prestat, prestatorul
aplic„ tariful de distribu˛ie aprobat prin decizie a
pre∫edintelui ANRE, corespunz„tor nivelului de tensiune la
care este racordat beneficiarul.
(3) Pentru revinderea energiei electrice active se aplic„
pre˛ul mediu lunar de cump„rare, calculat conform
preciz„rilor art. 34.
(4) Œn cazul Ón care este necesar„ facturarea energiei
electrice reactive conform reglement„rilor ANRE, se aplic„
tariful pentru energia electric„ reactiv„, Ón vigoare.
Art. 37. — (1) Œn cazul beneficiarilor de tip consumatori
eligibili care ∫i-au exercitat dreptul de eligibilitate, pentru
care prestatorul presteaz„ doar serviciul de distribu˛ie a
energiei electrice, ∫i au ales ca furnizor un alt agent
economic dec‚t prestatorul, se Óncheie cu prestatorul doar
un contract pentru prestarea serviciului de distribu˛ie a
energiei electrice, conform preciz„rilor art. 29.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), contractul poate fi
Óncheiat Óntre prestator ∫i beneficiar sau Óntre prestator ∫i
furnizorul de energie electric„ al beneficiarului.
(3) Pentru serviciul de distribu˛ie prestat, prestatorul
aplic„ tariful de distribu˛ie aprobat prin decizie a
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pre∫edintelui ANRE, corespunz„tor nivelului de tensiune la
care este racordat beneficiarul.
Art. 38. — (1) Beneficiarii de tip consumatori eligibili
care ∫i-au exercitat dreptul de eligibilitate ∫i au ales
prestatorul ca furnizor de energie electric„ Óncheie cu
prestatorul:
a) un contract pentru serviciul de distribu˛ie prestat de
prestator, conform preciz„rilor art. 29;
b) un contract de furnizare a energiei electrice de tipul
Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la
consumatori eligibili.
(2) Pentru serviciul de distribu˛ie prestat, prestatorul
aplic„ tariful de distribu˛ie aprobat prin decizie a
pre∫edintelui ANRE, corespunz„tor nivelului de tensiune la
care este racordat beneficiarul.
(3) Pentru furnizarea energiei electrice active se aplic„
un pre˛ negociat Óntre beneficiar ∫i prestator (Ón calitate de
furnizor, Ón acest caz).
(4) Œn cazul Ón care este necesar„ facturarea energiei
electrice reactive conform reglement„rilor ANRE, se aplic„
tariful pentru energia electric„ reactiv„, Ón vigoare.
Art. 39. — (1) Œn cazul beneficiarilor de tip furnizor,
operator de transport ∫i de sistem, operator principal de
distribu˛ie sau produc„tor de energie electric„ ∫i/sau
termic„ ce cump„r„ energia electric„ de la alt furnizor
dec‚t prestatorul, care beneficiaz„ doar de serviciul de
distribu˛ie prestat de prestator, se Óncheie un contract
pentru prestarea serviciului de distribu˛ie a energiei
electrice, conform preciz„rilor art. 29.
(2) Pentru serviciul de distribu˛ie prestat, prestatorul
aplic„ tariful/tarifele de distribu˛ie aprobat/aprobate prin
decizie a pre∫edintelui ANRE.
CAPITOLUL X
M„surarea energiei electrice
Art. 40. — Pentru prestarea serviciului de distribu˛ie a
energiei electrice este obligatorie montarea unui grup de
m„sur„ a energiei electrice Ón punctul de delimitare dintre
instala˛iile electrice ale prestatorului ∫i ale fiec„rui
beneficiar, conform reglement„rilor Ón vigoare.
Art. 41. — (1) M„surarea energiei electrice consumate
de beneficiar se va face pe baza citirii contorului montat Ón
punctul de delimitare dintre instala˛iile electrice ale
prestatorului ∫i ale beneficiarului sau, dac„ nu este posibil,
Ón cel mai apropiat punct de acesta, cu corectarea
cantit„˛ilor de energie electric„, Ón conformitate cu
reglement„rile Ón vigoare.
(2) Œn cazul Ón care la prestator nu exist„ grup de
m„sur„ care s„ m„soare consumul propriu al acestuia,
distinct fa˛„ de suma consumurilor de energie electric„ ale
clien˛ilor, cantitatea de energie electric„ ce este consumat„
de prestator (inclusiv consumul propriu tehnologic Ón
re˛eaua de distribu˛ie) se va calcula prin diferen˛„ Óntre
energia m„surat„ Ón punctul de delimitare dintre instala˛iile
electrice ale prestatorului ∫i ale operatorului principal de
distribu˛ie al acestuia ∫i suma energiilor electrice m„surate
la beneficiari.
CAPITOLUL XI
Dispozi˛ii finale
Art. 42. — P‚n„ Ón momentul Ón care un beneficiar Ó∫i
alege un alt furnizor dec‚t prestatorul, responsabilitatea
asum„rii debitelor beneficiarului referitoare la plata energiei
electrice consumate ∫i/sau a serviciului de distribu˛ie a
energiei electrice apar˛ine prestatorului.

Art. 43. — (1) Œn cazul Ón care prestatorul are debite
c„tre ter˛i legate de plata energiei electrice sau de plata
serviciilor legate de transmiterea energiei electrice prin
re˛elele electrice, prestatorul, operatorul principal de
distribu˛ie sau furnizorul prestatorului nu poate condi˛iona
schimbarea de c„tre beneficiar a furnizorului de energie
electric„.
(2) Œn cazul Ón care beneficiarul are c„tre prestator
debite legate de plata energiei electrice ∫i/sau a serviciului
de distribu˛ie a energiei electrice, beneficiarul Ó∫i poate
schimba furnizorul de energie electric„ numai cu condi˛ia
prelu„rii debitelor de c„tre noul furnizor.
Art. 44. — Pentru serviciul de distribu˛ie a energiei
electrice prestat se va emite o factur„ Ón care se vor
eviden˛ia distinct, cel pu˛in: cantitatea de energie electric„
pentru care s-a prestat serviciul, tariful de distribu˛ie aplicat,
num„rul contractului Ón baza c„ruia se presteaz„ serviciul
∫i num„rul deciziei de aprobare a tarifului de distribu˛ie.
Art. 45. — Œn cazul Ón care prestatorul efectueaz„ ∫i
revinderea energiei electrice beneficiarului s„u, se vor
eviden˛ia distinct Ón factur„ pre˛ul de v‚nzare ∫i cantitatea
de energie electric„.
Art. 46. — Œn cazul Ón care Ón termen de maximum
30 de zile de la data solicit„rii de c„tre ANRE de
completare
a
documenta˛iei
pentru
solicitarea
tarifului/tarifelor de distribu˛ie, depus„ ini˛ial de prestator,
aceasta nu este completat„, dosarul depus este clasat, cu
anun˛area prestatorului.
Art. 47. — Termenul de emitere a deciziei de aprobare
a tarifului/tarifelor de distribu˛ie a energiei electrice este de
maximum 30 de zile lucr„toare de la data la care este
complet„ documenta˛ia depus„ la ANRE pentru solicitarea
tarifului/tarifelor de distribu˛ie.
Art. 48. — Persoana juridic„ ce presteaz„ serviciul de
distribu˛ie a energiei electrice ∫i aplic„ tarif/tarife de
distribu˛ie a energiei electrice Ón baza unei decizii aprobate
de pre∫edintele ANRE pl„te∫te o contribu˛ie c„tre ANRE
conform reglement„rilor Ón vigoare.
Art. 49. — NeÓn˛elegerile precontractuale legate de
Óncheierea contractelor de furnizare ∫i de distribu˛ie dintre
prestator ∫i beneficiarul s„u se solu˛ioneaz„ conform
reglement„rilor emise de ANRE.
Art. 50. — Œn situa˛ia imposibilit„˛ii continu„rii activit„˛ii
prestatorului din cauza falimentului acestuia, activitatea de
distribu˛ie a energiei electrice ∫i obliga˛iile contractuale ce
decurg din aceasta sunt preluate de c„tre operatorul
principal de distribu˛ie a energiei electrice al prestatorului.
Art. 51. — Œn situa˛ia imposibilit„˛ii continu„rii activit„˛ii
prestatorului din cauza Óncet„rii/rezilierii contractului de
concesiune a instala˛iilor de energie electric„, activitatea de
distribu˛ie a energiei electrice ∫i obliga˛iile contractuale ce
decurg din aceasta sunt preluate de c„tre concedent.
Art. 52. — Œn situa˛iile prezentate la art. 50 ∫i 51,
distribu˛ia energiei electrice va fi efectuat„ la tariful/tarifele
de distribu˛ie a energiei electrice Ón vigoare, aprobate prin
decizie emis„ de ANRE pentru prestator, p‚n„ la revizuirea
acestora.
Art. 53. — Œn cazul Ón care Ón decursul a 12 luni
calendaristice prestatorul nu revine cu o solicitare de
revizuire a tarifului/tarifelor de distribu˛ie, acestea r„m‚n
valabile p‚n„ la abrogarea lor printr-o decizie a
pre∫edintelui ANRE.
Art. 54. — (1) Œn termen de maximum 15 zile
calendaristice de la comunicarea deciziei de aprobare a
tarifului/tarifelor de distribu˛ie a energiei electrice, prestatorul
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(2) Contractul va con˛ine condi˛iile minimale obligatorii,
orice alte clauze put‚nd fi stabilite ulterior, prin acte
adi˛ionale la contract.
ANEXA Nr. 1
la metodologie

CONTRACT-CADRU

pentru distribu˛ia energiei electrice de c„tre persoane juridice, altele dec‚t cele titulare de licen˛„
de distribu˛ie a energiei electrice
Nr. ...................................... din data ...........................
Œntre ......................................................................., societate comercial„ cu sediul Ón ....................................................,
jude˛ul ............................................., cod po∫tal ..........................................., telefon .................................., fax ..........................,
cod fiscal ..........................., certificat de Ónregistrare/cod unic de Ónregistrare la oficiul registrului comer˛ului..........................,
cont de virament nr. ......................., deschis la ......................................................, reprezentat„ prin ....................................
(director) ...................................... ∫i prin ...................................................... (director economic) ..............................................,
Ón calitate de prestator, pe de o parte, ∫i ............................................................, cu sediul Ón ..............................................,
jude˛ul ......................................., cod po∫tal .........................................., telefon ......................................, fax .............................,
cod fiscal ..............................., certificat de Ónregistrare/cod unic de Ónregistrare la oficiul registrului comer˛ului ......................,
cont de virament nr. ..................................., deschis la ......................................, reprezentat„ prin ........................... (director)
∫i prin ............................................................. (director economic) ................................................., Ón calitate de beneficiar,
pe de alt„ parte, ambele denumite Ón continuare p„r˛i, s-a Óncheiat prezentul contract.
Terminologie
Art. 1. — Termenii utiliza˛i Ón prezentul contract sunt defini˛i Ón Metodologia de stabilire a tarifului pentru distribu˛ia
energiei electrice de c„tre persoane juridice, altele dec‚t operatorii principali de distribu˛ie a energiei electrice, precum ∫i
a condi˛iilor pentru retransmiterea energiei.
Obiectul contractului
Art. 2. — (1) Obiectul prezentului contract Ól constituie prestarea serviciului de distribu˛ie a energiei electrice de
c„tre prestator pentru beneficiarul s„u.
(2) Prestarea serviciului se face la locul de consum ..................................., din localitatea .......................................,
adresa ..................................., sau locurile de consum prev„zute Ón anexa ....... pe perioada de valabilitate a contractului.
Durata contractului ∫i Óncetarea contractului
Art. 3. — Prezentul contract se Óncheie pe o perioad„ de .................................................................................... .
Art. 4. — Prelungirea duratei contractului este posibil„ cu acordul scris al ambelor p„r˛i, printr-un act adi˛ional,
care se va semna cu cel pu˛in 15 zile Ónainte de expirarea contractului.
Art. 5. — Rezilierea prezentului contract se poate face din ini˛iativa prestatorului serviciului, Ón caz de
imposibilitate a continu„rii prest„rii serviciului de distribu˛ie, cu anun˛area prealabil„, Ón scris, a beneficiarului, cu 15 zile
lucr„toare Ónainte de termenul solicitat.
Art. 6. — Rezilierea prezentului contract se poate face din ini˛iativa beneficiarului, Ón cazul Ón care nu mai
utilizeaz„ re˛eaua de distribu˛ie a prestatorului, cu anun˛area prealabil„, Ón scris, a prestatorului, cu 15 zile lucr„toare
Ónainte de termenul solicitat.
Obliga˛ii financiare ∫i modalit„˛i de plat„
Art. 7. — (1) Beneficiarul pl„te∫te prestatorului, p‚n„ la data limit„ de plat„, contravaloarea serviciului de
distribu˛ie, corespunz„tor energiei electrice active m„surate Ón punctul de delimitare cu beneficiarul, la tariful de distribu˛ie
aprobat pentru prestator de Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul Energiei (ANRE), conform Deciziei
pre∫edintelui ANRE nr. ...../..... .
(2) Beneficiarul pl„te∫te prestatorului, p‚n„ la data limit„ de plat„, contravaloarea serviciului de distribu˛ie,
corespunz„tor energiei electrice reactive m„surate Ón punctul de delimitare cu beneficiarul, conform reglement„rilor ANRE.
(3) Œn cazul Ón care citirea contoarelor se efectueaz„ de c„tre un operator de m„sur„ diferit de prestator sau
beneficiar, este obligatorie asigurarea accesului acestuia la grupurile de m„sur„ utilizate pentru m„surarea energiei
electrice pentru care s-a prestat serviciul de distribu˛ie.
Art. 8. — (1) Pe Óntreaga durat„ de derulare a contractului, dar nu mai t‚rziu de 5 zile financiare dup„ Ónceperea
fiec„rei luni contractuale, prestatorul va emite c„tre beneficiar o factur„ pentru serviciul de distribu˛ie prestat Ón luna
contractual„ anterioar„.
(2) Factura va con˛ine, Ón mod distinct, cel pu˛in:
a) num„rul contractului Ón baza c„ruia se presteaz„ serviciul de distribu˛ie a energiei electrice;
b) cantitatea de energie electric„ activ„ ∫i/sau reactiv„ pentru care s-a prestat serviciul de distribu˛ie;
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c) tariful de distribu˛ie pentru nivelul de tensiune la care este racordat beneficiarul, aprobat prin decizie a
pre∫edintelui ANRE;
d) valoarea total„ a serviciului de distribu˛ie prestat;
e) data limit„ de plat„.
Art. 9. — Beneficiarul pl„te∫te factura pentru serviciul de distribu˛ie Ón termen de maximum 10 zile lucr„toare de
la data emiterii sale.
Art. 10. — Dac„ ziua limit„ de plat„ nu este o zi financiar„, atunci ziua limit„ de plat„ se consider„ urm„toarea
zi financiar„.
Art. 11. — (1) Œn cazul neÓndeplinirii Ón termen de 30 de zile de la data scaden˛ei a obliga˛iilor prev„zute la
art. 7, clientul va pl„ti, Ón afara sumei datorate, o penalitate la aceast„ sum„, corespunz„toare ca procent dob‚nzii
datorate pentru neplata la termen a obliga˛iilor c„tre bugetul de stat, pentru fiecare zi de Ónt‚rziere fa˛„ de scaden˛„,
p‚n„ Ón ziua pl„˛ii (exclusiv), dup„ cum urmeaz„:
a) penalit„˛ile se datoreaz„ Óncep‚nd cu prima zi dup„ data scaden˛ei;
b) valoarea total„ a penalit„˛ilor nu poate dep„∫i valoarea sumei datorate.
(2) Œn cazul Ón care beneficiarul achit„ factura p‚n„ Ón cea de-a 30-a zi de la data emiterii, acesta nu datoreaz„
penalit„˛i.
Art. 12. — Plata facturii va fi efectuat„ Ón lei, conform legisla˛iei Ón vigoare, Ón contul prestatorului. Se consider„
drept dat„ de efactuare a pl„˛ii data care apare Ón extrasul de cont al beneficiarului.
Obliga˛iile ∫i drepturile prestatorului
Art. 13. — Prestatorul se oblig„ s„ ob˛in„ pe toat„ durata contractului toate aprob„rile necesare pentru
executarea obliga˛iilor cuprinse Ón prezentul contract, conform‚ndu-se Ón acela∫i timp tuturor cerin˛elor legale.
Art. 14. — Prestatorul are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ convin„ cu beneficiarul asupra programului de revizii ∫i repara˛ii Ón instala˛iile de distribu˛ie a energiei
electrice c„tre acesta;
b) s„ asigure efectuarea reviziilor ∫i repara˛iilor programate ale echipamentelor ∫i instala˛iilor de distribu˛ie;
c) s„ anun˛e beneficiarul, cu minimum 5 zile lucr„toare Ónainte, despre Óntreruperile programate Ón instala˛iile de
distribu˛ie a energiei electrice;
d) s„ ia m„suri de remediere a defec˛iunilor ∫i deranjamentelor survenite Ón instala˛iile proprii, semnalate de
beneficiar;
e) s„ ia m„suri de Óntrerupere a distribu˛iei energiei electrice ∫i de separare vizibil„ a instala˛iei beneficiarului de
re˛eaua de distribu˛ie, Ón cazul unor defec˛iuni Ón instala˛ia beneficiarului, la cererea acestuia;
f) s„ ini˛ieze modificarea ∫i completarea contractului de distribu˛ie a energiei electrice sau a anexelor la acesta
ori de c‚te ori apar elemente noi;
g) s„ permit„ accesul delegatului beneficiarului/operatorului de m„sur„ la grupurile de m„surare/contoare, atunci
c‚nd acestea sunt montate Ón incinte controlate de prestatorul serviciului de distribu˛ie;
h) s„ verifice Ón cel mai scurt timp sesiz„rile beneficiarului ∫i s„ r„spund„ Ón termen de maximum 5 zile
lucr„toare tuturor reclama˛iilor ∫i sesiz„rilor scrise ale acestuia, conform reglement„rilor Ón vigoare;
i) s„ respecte normele ∫i prescrip˛iile tehnice;
j) s„ asigure Ón punctele de delimitare parametrii de calitate ai energiei electrice, precum ∫i continuitatea
aliment„rii, conform reglement„rilor Ón vigoare;
k) s„ pl„teasc„ beneficiarului desp„gubiri pentru pagubele produse acestuia ca urmare a func˛ion„rii
necorespunz„toare a echipamentelor ∫i a instala˛iilor proprii sau datorit„ unor ac˛iuni ale personalului propriu.
Art. 15. — Prestatorul are urm„toarele drepturi:
a) s„ Óncaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciului de distribu˛ie prestat beneficiarului;
b) s„ aib„ acces la grupurile de m„surare/contoare Ón vederea decont„rii, dac„ acestea se afl„ Ón incinta
beneficiarului sau Ón Óntre˛inerea acestuia;
c) s„ pretind„ desp„gubiri beneficiarului pentru pagubele produse Ón instala˛iile de distribu˛ie, dac„ se dovede∫te
c„ acestea s-au produs din vina beneficiarului;
d) s„ pretind„ beneficiarului desp„gubiri pentru daunele provocate ca urmare a Óntreruperilor cauzate din vina
acestuia.
Obliga˛iile ∫i drepturile beneficiarului
Art. 16. — Beneficiarul are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ achite integral ∫i la termen facturile emise de prestator, eventualele corec˛ii sau regulariz„ri ale acestora
urm‚nd s„ se efectueze la urm„toarea facturare;
b) s„ respecte normele ∫i prescrip˛iile tehnice Ón vigoare;
c) s„ permit„ accesul delegatului prestatorului/operatorului de m„sur„ la grupurile de m„surare/contoare, atunci
c‚nd acestea sunt montate Ón incinte controlate de beneficiarul serviciului de distribu˛ie;
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d) s„ pl„teasc„ prestatorului desp„gubiri pentru pagubele produse acestuia ca urmare a func˛ion„rii
necorespunz„toare a echipamentelor ∫i a instala˛iilor proprii sau din cauza unor ac˛iuni ale personalului propriu;
e) s„ nu modifice Ón niciun fel instala˛ia de alimentare, dec‚t Ón conformitate cu prevederile Ón vigoare;
f) s„ se conformeze dispozi˛iilor prestatorului serviciului de distribu˛ie ∫i s„ reduc„ la nivelul stabilit consumul Ón
situa˛ii de restric˛ii sau limit„ri.
Art. 17. — Beneficiarul are urm„toarele drepturi:
a) s„ solicite prestatorului m„suri pentru remedierea defec˛iunilor ∫i a deranjamentelor survenite Ón instala˛iile de
distribu˛ie ale acestuia;
b) s„ pretind„ prestatorului desp„gubiri pentru daunele provocate ca urmare a Óntreruperilor cauzate din vina
acestuia, conform reglement„rilor Ón vigoare;
c) s„ aib„ acces la grupurile de m„surare/contoare, dac„ acestea se afl„ Ón incinta prestatorului, Ón vederea
constat„rii ∫i decont„rii livr„rilor de energie electric„.
Modificarea circumstan˛elor
Art. 18. — (1) Œn sensul prezentului contract, prin modificarea circumstan˛elor se Ón˛elege intrarea Ón vigoare a
unor prevederi legale noi, precum ∫i modificarea sau abrogarea celor existente ulterior datei Óncheierii prezentului contract.
Contractele Óncheiate de p„r˛i se modific„ ∫i/sau se completeaz„ automat dac„ printr-un act normativ se
modific„/completeaz„ prevederile prezentului contract-cadru, p„r˛ile av‚nd obliga˛ia prelu„rii modific„rii/complet„rii Óntr-un
act adi˛ional la contract.
(2) Dac„ apare o modificare de circumstan˛e, p„r˛ile vor accepta modificarea pre˛urilor de contract, prin
Óncheierea de acte adi˛ionale la prezentul contract, conform deciziei pre∫edintelui ANRE de aprobare a noilor tarife de
distribu˛ie pentru prestator.
R„spunderea contractual„
Art. 19. — (1) Dispozi˛iile prezentului contract sunt Ón concordan˛„ cu prevederile legisla˛iei Ón vigoare.
(2) Pentru neexecutarea, Ón totalitate sau Ón parte, a obliga˛iilor prev„zute Ón prezentul contract, p„r˛ile r„spund Ón
conformitate cu prevederile legisla˛iei Ón vigoare.
Art. 20. — Dac„ Ón cursul ultimelor 12 luni calendaristice beneficiarul a ajuns Ón situa˛ia de neplat„ repetat„ a
facturilor emise pentru prestarea serviciului de distribu˛ie, prestatorul poate solicita beneficiarului constituirea unor garan˛ii,
conform reglement„rilor Ón vigoare.
Litigii
Art. 21. — Litigiile care decurg din interpretarea ∫i/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi rezolvate
pe cale amiabil„, vor fi supuse spre solu˛ionare instan˛ei judec„tore∫ti competente.
For˛a major„
Art. 22. — (1) P„r˛ile sunt exonerate de orice r„spundere pentru neÓndeplinirea par˛ial„ sau total„ a obliga˛iilor ce
decurg din acest contract, dac„ aceasta este rezultatul ac˛iunii for˛ei majore. Circumstan˛ele de for˛„ major„ sunt cele
care pot ap„rea pe perioada derul„rii prezentului contract Ón urma producerii unor evenimente deosebite (calamit„˛i
naturale, r„zboi, embargou ∫i altele), care nu au putut fi luate Ón considerare de c„tre p„r˛i la Óncheierea contractului ∫i
care sunt Ón mod rezonabil Ón afara voin˛ei ∫i controlului p„r˛ilor.
(2) Partea care invoc„ for˛a major„ trebuie s„ notifice acest lucru Ón scris celeilalte p„r˛i Ón termen de 48 de ore
de la apari˛ia acesteia, cu certificarea for˛ei majore de c„tre institu˛iile abilitate.
(3) NeÓndeplinirea obliga˛iei de comunicare a for˛ei majore nu Ónl„tur„ efectul exonerant de r„spundere al
acesteia, dar antreneaz„ obliga˛ia p„r˛ii care o invoc„ de a repara pagubele cauzate celeilalte p„r˛i, prin faptul
necomunic„rii.
Prezentul contract a fost Óncheiat la data de .............................. Ón dou„ (2) exemplare deopotriv„ originale, c‚te
unul pentru fiecare parte contractant„, ∫i Ó∫i produce efectele Óncep‚nd cu data de ............................................ .

Semn„turi

Prestator,
......................................................

Beneficiar,
......................................................

Pre˛ mediu de achizi˛ie a energiei electrice [lei/MWh]

A.
B.
C.
D.

E.

I.
J.

2.
3.
4.
F.
G.
H.

1.4.
1.5.
1.6.

1.1.
1.2.
1.3.

1.

[MWh]
Cantitatea de energie electric„ intrat„
Cantitate de energie electric„ pentru CPT**)
Cantitate de energie electric„ util„ (A—B), din care
Cantitate de energie electric„ distribuit„ beneficiarilor

IT

MT

Valori realizate Ón
perioada t-1 (ultimele 12 luni)
JT

R1***)
R2
R3
R5

IT

R10
R7 + R11
R12
R14

MT

Se vor completa numai rubricile necesare, Ón func˛ie de situa˛ia tehnic„ ∫i economic„ a fiec„rui prestator.
Cantit„˛ile de energie electric„ aferente perioadei t-1 se vor corela cu cele din anexa nr. 4.

JT

R19
R16 + R20
R21
R23

Valori solicitate pentru
perioada t (urm„toarele 12 luni)

*) Œn cazul Ón care distribu˛ia de energie electric„ se realizeaz„ pe un singur nivel de tensiune, tariful de distribu˛ie este egal cu tariful specific de distribu˛ie.
**) Cantitatea de energie electric„ pentru CPT cuprinde valorile cumulate ale CPT (transformare ∫i linie) aferente nivelului de tensiune respectiv.
***) R1, R2 ... Rn este num„rul r‚ndului corespunz„tor din anexa nr. 3.

Tarif specific de distribu˛ie (H/C) [lei/MWh]
TARIF DE DISTRIBUﬁIE (suma de tarife specifice
de distribu˛ie)*) [lei/MWh]

COSTURI [lei]
Costuri de operare ∫i mentenan˛„ (1.1 + 1.2 + 1.3 +
1.4 + 1.5 + 1.6), din care:
materii prime, materiale, obiecte de inventar
lucr„ri de Óntre˛inere ∫i repara˛ii executate cu ter˛ii
chirii, redeven˛e, impozite, taxe stabilite conform
reglement„rilor legale Ón vigoare sau de c„tre autorit„˛ile
locale
alte servicii prestate de ter˛i
costuri legate de personal (salarii, diurne, prime)
contribu˛ii la fondul de s„n„tate, la fonduri speciale,
altele de aceea∫i natur„ aferente fondului de salarii
Costuri cu amortizarea
Costuri cu CPT (B x E)
Costuri financiare
TOTAL COSTURI (1 + 2 + 3 + 4)
PROFIT [lei]
VENIT (F + G) [lei]

ENERGIE

Nivel de tensiune

Nr.

Prestator: S.C. ..................................................
Locul de consum: ..............................................

MACHETA

de calcul al tarifului de distribu˛ie

ANEXA Nr. 2
la metodologie
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ANEXA Nr. 3
la metodologie
BILANﬁUL ENERGETIC AL PRESTATORULUI
Nr.
crt.

Cantitate prognozat„
pentru perioada t (MWh)

Bilan˛ energetic

1.
2.
3.*)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.*)
13.
14.
15.
16.
17.

Energie intrat„ Ón IT
CPT linii IT
Energie util„ la IT (= 1—2), din care:
energie pentru consumul propriu al prestatorului la IT
energie distribuit„ beneficiarilor la IT
Energie intrat„ Ón trafo de IT/MT (= 3—4—5)
CPT transformare IT/MT
Energie intrat„ Ón MT din trafo de IT/MT (= 6—7)
Energie intrat„ direct la MT
Total energie intrat„ Ón MT (= 8+9)
CPT linii MT
Energie util„ la MT (= 10—11), din care:
energie pentru consumul propriu al prestatorului la MT
energie distribuit„ beneficiarilor la MT
Energie intrat„ Ón trafo de MT/JT (= 12—13—14)
CPT transformare MT/JT
Energie intrat„ Ón JT din trafo de MT/JT (= 15—16)

18.

Energie intrat„ direct la JT

19.
20.
21.*)
22.
23.

Total energie intrat„ Ón JT (= 17+18)
CPT linii JT
Energie util„ la JT (= 19—20), din care:
energie pentru consumul propriu al prestatorului la JT
energie distribuit„ beneficiarilor la JT

Se vor completa numai rubricile necesare, Ón func˛ie de situa˛ia tehnic„ a fiec„rui prestator.
*) Pozi˛iile 3, 12, 21 vor fi folosite pentru calculul tarifului specific de distribu˛ie aferent nivelului de tensiune respectiv.

N O T √:

La rubricile de energie electric„ pentru CPT din macheta pentru calculul tarifului specific de distribu˛ie (anexa
nr. 2) se vor cumula cele dou„ valori ale CPT (transformare plus linie) de pe nivelul respectiv de tensiune.

ANEXA Nr. 4
la metodologie
CANTIT√ﬁI

de energie electric„ activ„ cump„rate/livrate de prestator Ón perioada t-1 (MWh)
Nr.
crt.

Luna

1.
2.
...
12.
Total

Energie electric„ intrat„
(MWh)

Energie electric„ util„
(MWh)

Energie livrat„ la beneficiari
(MWh)
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ANEXA Nr. 5
la metodologie
LISTA

beneficiarilor, persoane juridice sau fizice, pentru care se presteaz„ serviciul de distribu˛ie a energiei electrice
Nr.
crt.

Denumirea
beneficiarului

Nivel tensiune la care
este racordat beneficiarul
(kV)

Putere instalat„
la beneficiar
(kW)

Energie electric„ activ„ anual„
distribuit„/prognozat„
a fi distribuit„ la beneficiar (MWh)

1.
2.
...
...
Total
Se va completa Ón ordinea descresc„toare a nivelului de tensiune la care este/sunt alimentat/alimenta˛i
beneficiarul/beneficiarii.
ANEXA Nr. 6
la metodologie
MACHETA

de monitorizare a bilan˛ului de energie electric„ ∫i a costurilor aferente serviciului de distribu˛ie pentru anul ......
Nr.
crt.

Denumire

UM

IT

Valoare
MT

JT

Costuri
1.

Costuri de operare ∫i mentenan˛„

lei

2.

Costuri cu amortizarea

lei

3.

Costuri cu CPT

lei

4.

Costuri financiare

lei

5.

Total costuri

lei

Bilan˛ energie
6.

Energie electric„ intrat„

MWh

7.

Energie electric„ reprezent‚nd CPT

MWh

8.

Energie electric„ distribuit„ pentru beneficiari

MWh
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