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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului mixt Rom‚nia — Statul Israel din 21 februarie 2005
de amendare a Protocolului 3 privind definirea no˛iunii de produse originare
∫i metode de cooperare administrativ„, din Acordul de Comer˛ Liber
dintre Rom‚nia ∫i Statul Israel, semnat la Bucure∫ti la 30 ianuarie 2001
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se accept„ Decizia nr. 1 a Comitetului
mixt Rom‚nia — Statul Israel*) din 21 februarie 2005 de
amendare a Protocolului 3 privind definirea no˛iunii de

produse originare ∫i metode de cooperare administrativ„,
din Acordul de Comer˛ Liber dintre Rom‚nia ∫i Statul
Israel, semnat la Bucure∫ti la 30 ianuarie 2001.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 278.

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

*) Decizia nr. 1 a Comitetului mixt Rom‚nia — Statul Israel se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 934 bis Ón afara
abonamentului, care se poate achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului mixt Rom‚nia —
Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind definirea no˛iunii
de produse originare ∫i metode de cooperare administrativ„, din Acordul de Comer˛ Liber
dintre Rom‚nia ∫i Statul Israel, semnat la Bucure∫ti la 30 ianuarie 2001
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru acceptarea
Deciziei nr. 1 a Comitetului mixt Rom‚nia — Statul Israel
din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind
definirea no˛iunii de produse originare ∫i metode de

cooperare administrativ„, din Acordul de Comer˛ Liber
dintre Rom‚nia ∫i Statul Israel, semnat la Bucure∫ti la
30 ianuarie 2001, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 980.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 468
din 20 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2
din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Aurelia Rusu
Daniela Ramona Mari˛iu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón
Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Zhao Yujin Ón Dosarul
nr. 12.926/2004 al Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti, Liu
Wenwen, prin reprezentantul legal Hua Xiaofen, Ón Dosarul
nr. 11.200/2004 al Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti, Ye
Fen ∫i Ye Ajun Ón Dosarul nr. 10.478/2004 al Judec„toriei
Sectorului 5 Bucure∫ti ∫i Hu Aihong Ón Dosarul
nr. 8.465/RF/2004 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a
conflicte de munc„, asigur„ri sociale, contencios
administrativ ∫i fiscal.
Dezbaterile au avut loc Ón ∫edin˛a public„ din
13 septembrie 2005 ∫i au fost consemnate Ón Óncheierea
din acea dat„, c‚nd Curtea a am‚nat pronun˛area la
20 septembrie 2005, pentru a se depune concluzii scrise.

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 3 februarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 12.926/2004 al Judec„toriei Sectorului 5
Bucure∫ti, Óncheierile din 31 ianuarie 2005, pronun˛ate Ón
dosarele nr. 11.200/2004 ∫i nr. 10.478/2004 ale
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti, ∫i Œncheierea din
20 ianuarie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul nr. 8.465/RF/2004
al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de
munc„, asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal,
Curtea Constitu˛ional„ a fost sesizat„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 alin. 1 lit. b) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i
regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia sus˛in, Ón esen˛„, c„ art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 este contrar dispozi˛iilor
constitu˛ionale ale art. 22 alin. (2), precum ∫i prevederilor
art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale. Astfel, consider„ c„ textul criticat
limiteaz„ cazurile de acordare a protec˛iei umanitare
condi˛ionate numai la situa˛iile Ón care riscul de tortur„ sau
tratamente inumane ori degradante are la baz„ unul dintre
motivele con˛inute Ón Conven˛ia de la Geneva din 1951
(rasa, religia, na˛ionalitatea, opiniile politice ∫i apartenen˛a
la un anumit grup social), dar nu include ∫i riscul aplic„rii
unor pedepse inumane sau degradante. Diferen˛a dintre

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 934/19.X.2005
tratamente ∫i pedepse const„, Ón opinia autorului excep˛iei,
Ón caracterul institu˛ionalizat al actelor din urm„.
Œnvedereaz„ Cur˛ii Constitu˛ionale c„ motivul de acordare a
protec˛iei umanitare, const‚nd Ón riscul aplic„rii, Ón ˛ara de
origine, a unor pedepse inumane sau degradante,
reprezint„ îunul dintre pu˛inele cazuri Ón care Curtea
European„ a Drepturilor Omului face un control de
conven˛ionalitate a legii interne“. Œn acest sens precizeaz„
c„, îÓn condi˛iile Ón care, cel mai adesea, Curtea
European„ se ab˛ine de la a face aprecieri cu privire la
dispozi˛iile legii na˛ionale, caracterul absolut al protec˛iei
instituite prin art. 3 din Conven˛ia european„ a drepturilor
omului o determin„ s„ declare ca neconven˛ional„ o lege
represiv„“.
Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„. Œn
acest sens arat„ c„ textul criticat îface vorbire de tortur„,
pedepse ∫i tratamente inumane, degradante, care urmeaz„
a se aprecia Ón concret, Ón func˛ie de atingerile aduse
persoanei petentului, drepturilor ∫i libert„˛ilor acesteia“.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a civil„, pentru
conflicte de munc„ ∫i litigii de munc„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„. Œn
acest sens, îfaptul c„, Ón Conven˛ia de la Geneva din
1951, nu sunt cuprinse ∫i alte motive pentru acordarea
protec˛iei umanitare dec‚t cele referitoare la ras„, religie,
na˛ionalitate, opinii politice sau apartenen˛a la un anumit
grup social, nu constituie un neajuns al Ordonan˛ei
Guvernului nr. 102/2000, ci al respectivei conven˛ii“. Mai
arat„ c„, îÓn orice caz, enumerarea motivelor descrise Ón
Conven˛ia de la Geneva este una exemplificativ„, iar nu
limitativ„ ∫i, prin urmare, excep˛ia este de re˛inut“.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia ridicat„.
Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor consider„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Astfel, arat„ c„
îprotec˛ia umanitar„ condi˛ionat„, reglementat„ de art. 5 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000, este una dintre formele
de protec˛ie ce pot fi acordate cet„˛enilor str„ini, al„turi de
statutul de refugiat ∫i de protec˛ia umanitar„ temporar„“.
Condi˛iile care trebuie Óndeplinite de solicitan˛i pentru a
primi o asemenea protec˛ie includ riscul ca, la returnarea
Ón ˛ara de origine, str„inul s„ fie supus unei pedepse
inumane ∫i degradante, astfel Ónc‚t omisiunea indicat„ de
autorul excep˛iei nu este real„. De altfel, îart. 11 din
Constitu˛ie, coroborat cu art. 20, statueaz„ faptul c„
tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din
dreptul intern, iar Ón cazul Ón care exist„ neconcordan˛e
Óntre pactele ∫i tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care Rom‚nia este parte, ∫i
legile interne, au prioritate reglement„rile interna˛ionale, cu
excep˛ia cazului Ón care Constitu˛ia sau legile interne con˛in
dispozi˛ii mai favorabile. Œn aceste cazuri, interpretarea
articolului criticat se face prin prisma reglement„rilor
Conven˛iei de la Geneva din 1951, precum ∫i a art. 3 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale“.
Guvernul apreciaz„ c„ textele de lege criticate nu
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate. Œn acest sens
invoc„ jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale referitoare la
art. 5 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000, prin care
s-a constatat c„ acest text îse afl„ Ón deplin„ concordan˛„
cu prevederile constitu˛ionale prin care se consfin˛e∫te
dreptul la via˛„ ∫i la integritate fizic„ ∫i psihic„, prev„zut
de art. 22 din Constitu˛ie“. îObliga˛iile ce incumb„ unui
stat, pe t„r‚mul art. 3 din Conven˛ie, nu se limiteaz„
numai la obliga˛ia negativ„, aceea de a nu practica tortura
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∫i de a nu aplica tratamente inumane ∫i degradante, ci
includ ∫i o obliga˛ie pozitiv„, aceea de a proteja orice
persoan„ aflat„ sub jurisdic˛ia sa contra unei situa˛ii
iremediabile de pericol de a fi supus„ la rele tratamente,
chiar dac„ acest risc ar urma s„ se materializeze Ón afara
teritoriului s„u“. Apreciaz„ c„ textul de lege criticat
reprezint„ tocmai asumarea de c„tre stat a obliga˛iei
pozitive mai sus men˛ionate, de a oferi o form„ de
protec˛ie persoanei care, neÓndeplinind condi˛iile pentru
acordarea statutului de refugiat, ar fi expus„ pericolului ca,
Ón situa˛ia Ón care ar fi returnat„ Ón ˛ara de origine, s„
sufere o v„t„mare a drepturilor sale const‚nd Ón tortur„,
tratamente sau pedepse inumane sau degradante“. Œn ceea
ce prive∫te sus˛inerea autorului conform c„reia textul
criticat limiteaz„ cazurile de acordare a protec˛iei umanitare
condi˛ionate numai la situa˛iile Ón care riscul de tortur„ sau
tratamente inumane ori degradante are la baz„ numai
motive legate de ras„, religie, na˛ionalitate, opinii politice
sau apartenen˛a la un anumit grup social, men˛ioneaz„ c„
art. 5 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 îcondi˛ioneaz„
acordarea acestei forme de protec˛ie interna˛ional„ de
dovedirea poten˛ialului risc de a fi supus torturii sau
tratamentelor inumane ori degradante, f„r„ a se face nici o
referire la motivele care ar putea genera acest risc“. Arat„
c„, Ón urma modific„rilor ∫i complet„rilor Ordonan˛ei
Guvernului nr. 102/2000, aceasta a fost republicat„, art. 5
pct. 2 prev„z‚nd ca motiv de acordare a protec˛iei
umanitare condi˛ionate riscul de a fi supus torturii,
tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante.
Avocatul Poporului arat„ c„ stabilirea, prin dispozi˛iile
criticate, a condi˛iilor Ón care se poate acorda protec˛ia
umanitar„ condi˛ionat„ este Ón deplin„ concordan˛„ cu
prevederile constitu˛ionale prin care se garanteaz„ dreptul
la via˛„ ∫i la integritate fizic„ ∫i psihic„. Astfel, aceast„
form„ de protec˛ie se poate acorda str„inului care nu
Óndepline∫te condi˛iile pentru acordarea statutului de refugiat
∫i cu privire la care exist„ motive serioase s„ se cread„
c„, dac„ va fi returnat Ón ˛ara de origine, risc„ s„ sufere
o v„t„mare a drepturilor sale. Consider„ c„ acest beneficiu
acordat de statul rom‚n nu contravine prevederilor art. 22
alin. (2) din Constitu˛ie, fiind conforme ∫i cu reglement„rile
interna˛ionale referitoare la statutul ∫i regimul refugia˛ilor.
Pre∫edintele Senatului nu a comunicat punctul s„u de
vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, rapoartele Óntocmite de judec„torul-raportor,
sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii 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, republicat„, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
At‚t autorii excep˛iei, c‚t ∫i instan˛ele de judecat„ care
au sesizat Curtea Constitu˛ional„ se refer„ la prevederile
art. 5 alin. 1 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia. Se
constat„ Óns„ c„, Ón urma republic„rii acestui act normativ
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.136 din
1 decembrie 2004, dispozi˛iile criticate pentru
neconstitu˛ionalitate sunt cele ale art. 5 pct. 2 din aceast„
ordonan˛„. A∫adar, obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
Ól constituie dispozi˛iile art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a
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Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul
refugia˛ilor Ón Rom‚nia, care au urm„torul cuprins:
îProtec˛ia umanitar„ condi˛ionat„ se poate acorda str„inului
care nu Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la art. 2 alin. (1) ∫i cu
privire la care exist„ motive serioase s„ se cread„ c„, dac„ va
fi returnat Ón ˛ara de origine, risc„ s„ sufere o v„t„mare a
drepturilor sale, const‚nd Ón:
[...] 2. tortur„, tratamente sau pedepse inumane ori
degradante;“.
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor dispozi˛ii
legale, autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor
art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, precum ∫i pe cele ale
art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, care au urm„torul con˛inut:
— Art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie: îNimeni nu poate fi
supus torturii ∫i nici unui fel de pedeaps„ sau de tratament
inuman ori degradant.“;
— Art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale: îNimeni nu poate fi
supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori
degradante.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, Ón momentul ridic„rii excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate Ón fa˛a Judec„toriei Sectorului 5
Bucure∫ti ∫i a Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a
conflicte de munc„, asigur„ri sociale, contencios
administrativ ∫i fiscal, Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
fusese modificat„ Ón temeiul art. I pct. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 43/2004, textul criticat prev„z‚nd c„
protec˛ia umanitar„ condi˛ionat„ se poate acorda ∫i
str„inului care nu Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la art. 2
alin. (1) din acest act normativ, dar cu privire la care
exist„ motive serioase s„ se cread„ c„, dac„ va fi returnat
Ón ˛ara de origine, risc„ s„ fie supus la tortur„, tratamente
sau pedepse inumane ori degradante. Œn aceast„ nou„
redactare, Ón cuprinsul art. 5 pct. 2 se reg„sesc ∫i
pedepsele inumane sau degradante a c„ror pretins„ lips„
din text o semnala autorul excep˛iei. De altfel, referirea la
pedepse de aceast„ natur„ este f„cut„ ∫i Ón jurispruden˛a
Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului, care, Ón spe˛a
Soering contra Marii Britanii din 1989, a constatat c„
responsabilitatea unui stat poate fi angajat„ Ón baza
Conven˛iei pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, atunci c‚nd exist„ motive serioase

s„ se cread„ c„ str„inul care ar fi returnat Ón ˛ara sa de
origine risc„ s„ fie supus torturii sau unor pedepse ori
tratamente inumane ∫i degradante.
Œn ceea ce prive∫te afirma˛ia autorului excep˛iei c„ textul
art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
limiteaz„ cazurile de acordare a protec˛iei umanitare
condi˛ionate numai la situa˛iile Ón care riscul de tortur„ sau
tratamente inumane ori degradante are la baz„ unul dintre
criteriile stabilite Ón defini˛ia termenului de refugiat, a∫a cum
aceasta este prev„zut„ Ón Conven˛ia de la Geneva din
1951 privind statutul refugia˛ilor, ∫i anume rasa, religia,
na˛ionalitatea, opiniile politice sau apartenen˛a la un anumit
grup social, Curtea observ„ c„ textul criticat nu instituie
nici un fel de limitare pe criteriile enumerate mai sus.
Singura condi˛ie impus„ de art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 o constituie existen˛a unor motive
serioase s„ se cread„ c„, dac„ va fi returnat Ón ˛ara de
origine, str„inul risc„ s„ sufere o v„t„mare a drepturilor
sale, const‚nd Ón tortur„, tratamente sau pedepse inumane
ori degradante.
A∫a fiind, instan˛elor judec„tore∫ti le incumb„ obliga˛ia
de a analiza existen˛a unor astfel de motive care s„
justifice acordarea statutului de refugiat. Aprecierea, Ón
concret, a acestor motive este o chestiune de interpretare
∫i aplicare a legii, care excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale.
De altfel, art. 5 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
a mai f„cut obiectul controlului de constitu˛ionalitate, prin
Decizia nr. 151 din 17 aprilie 2003, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 290 din 25 aprilie 2003,
Curtea
Constitu˛ional„
resping‚nd
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate ∫i re˛in‚nd c„ nu sunt Ónc„lcate
prevederile art. 22 din Constitu˛ie. Cu acel prilej, Curtea a
constatat c„ îtextele de lege criticate, reglement‚nd
condi˛iile Ón care se poate acorda protec˛ia umanitar„
condi˛ionat„, sunt Ón deplin„ concordan˛„ cu aceste
prevederi constitu˛ionale prin care se consfin˛e∫te dreptul la
via˛„ ∫i la integritate fizic„ ∫i psihic„“.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de natur„ a
determina reconsiderarea jurispruden˛ei Ón materie a Cur˛ii
Constitu˛ionale, argumentarea ∫i solu˛ia re˛inute Ón decizia
de mai sus Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Zhao Yujin Ón Dosarul nr. 12.926/2004 al
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti, Liu Wenwen, prin reprezentantul legal Hua Xiaofen, Ón Dosarul nr. 11.200/2004 al
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti, Ye Fen ∫i Ye Ajun Ón Dosarul nr. 10.478/2004 al Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti
∫i Hu Aihong Ón Dosarul nr. 8.465/RF/2004 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri
sociale, contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din 20 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei
pentru plata energiei termice
Majorarea cu aproximativ 20 % a pre˛ului na˛ional de referin˛„ la energia termic„ conduce la necesitatea adopt„rii
de urgen˛„ a unor m„suri suplimentare de diminuare a efortului financiar Ón bugetele popula˛iei.
Introducerea unor noi modalit„˛i de facturare ∫i plat„ a energiei termice este o m„sur„ de urgen˛„, av‚nd Ón
vedere c„ furnizorii au demarat opera˛iunile de livrare a energiei termice Ón sistem centralizat penru Ónc„lzirea locuin˛ei.
Noul nivel al pre˛ului na˛ional de referin˛„ se va aplica Óncep‚nd cu luna noiembrie 2005.
Œn acest sens, se impune adoptarea unei ordonan˛e de urgen˛„ a Guvernului care s„ permit„ introducerea
m„surilor de protec˛ie a popula˛iei Ón perioada sezonului rece, cel pu˛in odat„ cu majorarea pre˛ului na˛ional de referin˛„
la energia termic„.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei,
precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei
termice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobat„ prin Legea
nr. 245/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolului 1 alineatul (1), dup„ litera c) se
introduce o nou„ liter„, litera d), cu urm„torul cuprins:
îd) facturarea ∫i plata Ón sistem de tarifare binom.“
2. Dup„ articolul 1 se introduc 5 noi articole, articolele
11—15, cu urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Œncep‚nd cu data de 1 noiembrie 2005
consumatorii de energie termic„ pot pl„ti facturile de
energie termic„ aleg‚nd unul dintre urm„toarele tarife:
a) tariful monom reprezent‚nd pre˛ul na˛ional de
referin˛„ pentru energia termic„ furnizat„ popula˛iei prin
sisteme centralizate;
b) tariful binom tip B1;
c) tariful binom tip B2.
(2) Tarifele binom prev„zute la alin. (1) lit. b) ∫i c) sunt
op˛ionale ∫i sunt prev„zute Ón anexa nr. 2 care face parte
integrant„ din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
(3) Prin alegerea tarifelor binom consumatorii de energie
termic„ beneficiaz„ de o reducere de 2,5% din valoarea
anual„ total„ a facturilor de energie termic„.
Art. 1 2 . — P‚n„ la data de 20 octombrie 2005
autorit„˛ile competente vor elabora procedurile privind modul
de aplicare a tarifelor binom de c„tre furnizorii de energie
termic„, care vor fi publicate Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Art. 1 3. — (1) P‚n„ la data de 15 noiembrie 2005
furnizorii de energie termic„ sunt obliga˛i s„ solicite ∫i s„
aprobe op˛iunile consumatorilor de energie termic„
alimenta˛i prin sisteme centralizate privind alegerea unuia
dintre tarifele binom prev„zute la art. 11 alin. (1).
(2) Dup„ data de 15 noiembrie 2005 consumatorii se
pot adresa direct furnizorilor de energie termic„ cu cereri
de solicitare a tarifelor binom, ace∫tia din urm„ fiind obliga˛i
s„ aprobe solicit„rile de schimbare a tarifului Ón termen de
5 zile de la Ónregistrarea cererilor.

(3) Op˛iunea privind tariful binom ales r„m‚ne
neschimbat„ pe o perioad„ de 12 luni calendaristice
consecutive.
Art. 1 4 . — (1) Œn cazul consumatorilor de energie
termic„, beneficiari ai ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei,
op˛iunea privind tariful binom ales poate fi solicitat„
furnizorilor de energie termic„ p‚n„ la data de
20 noiembrie 2005. Dup„ aprobarea op˛iunii furnizorii de
energie termic„ vor comunica Ón termen de 3 zile datele
corespunz„toare direc˛iilor de munc„, solidaritate social„ ∫i
familie jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti.
(2) Dup„ data prev„zut„ la alin. (1) consumatorii de
energie termic„, beneficiari ai ajutorului pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei, pot adresa noi op˛iuni pentru tariful binom Ón
perioada august–septembrie 2006, care vor intra Ón vigoare
Óncep‚nd cu data de 1 noiembrie 2006.
(3) Aplicarea tarifului binom pentru plata facturilor de
energie termic„, Ón cazul consumatorilor de energie termic„,
beneficiari ai ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, care au
optat pentru acest tarif conform alin. (1), se face Óncep‚nd
cu data de 1 ianuarie 2006.
Art. 15. — Œn cazul alegerii tarifelor binom prev„zute la
art. 11 alin. (1) lit. b) ∫i c), furnizorii de energie termic„ vor
emite facturi de regularizare o dat„ pe an, dar nu mai
devreme de 12 luni de la data alegerii tarifului ∫i nu mai
t‚rziu de 15 luni de la data alegerii tarifului.“
3. Dup„ articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 51. — Familiile ∫i persoanele singure cu venituri
reduse, care utilizeaz„ pentru Ónc„lzirea locuin˛ei ∫i
prepararea apei calde energie termic„ furnizat„ Ón sistem
centralizat ∫i care au optat pentru modalitatea de facturare
∫i plat„ a energiei termice Ón sistem binom, beneficiaz„ de
ajutor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei pe o perioad„ de 12 luni,
diferen˛iat, pentru perioada sezonului rece ∫i pentru restul
anului.
(2) Pentru anul 2006 ajutorul prev„zut la alin. (1) se
acord„ Ón limita sumei totale, cu titlu de ajutor pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei, cuvenite pentru lunile ianuarie–martie
2006.
(3) Cuantumul prev„zut la alin. (2) se stabile∫te prin
hot„r‚re a Guvernului, Ón termen de 30 de zile de la
intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
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(4) Pentru ajutoarele prev„zute la alin. (1) ∫i (2) sunt
aplicabile prevederile art. 5 alin. (2).“
4. Œn cuprinsul articolului 7 alineatul (1) textul
îcuantumurile prev„zute la art. 5 alin. (1) ∫i (2)“ se
Ónlocuie∫te cu textul îcuantumurile prev„zute la art. 5 alin. (1)
∫i (2), precum ∫i la art. 51 alin. (1) ∫i (2).“
5. Œn cuprinsul articolului 9 alineatul (1), articolului 13
alineatul (3), articolului 161 alineatul (1) , articolului 162
alineatul (4), articolului 163 alineatul (3) ∫i al articolului 1616
alineatul (1) sintagma îart. 5 ∫i 6“ se Ónlocuie∫te cu
sintagma îart. 5, 51 ∫i 6“.
6. Dup„ articolul 16 19 se introduc 4 noi articole,
articolele 1620—1623, cu urm„torul cuprins:
îArt. 1620. — (1) Bonurile valorice se completeaz„ sau,
dup„ caz, se anuleaz„ numai de c„tre personalul autorizat
din cadrul direc˛iilor teritoriale.
(2) Bonurile valorice se anuleaz„ Ón urm„toarele situa˛ii:
a) sunt deteriorate sau prezint„ modific„ri, ad„ug„ri ori
∫ters„turi;
b) sunt pierdute sau sustrase;
c) sunt restituite de c„tre titulari, pe baz„ de procesverbal de predare-primire, direc˛iilor teritoriale, Ón cazul Ón
care cuantumul ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei a fost
modificat ∫i, dup„ caz, Ón cazul Óncet„rii dreptului la ajutorul
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei;
d) nu sunt distribuite c„tre titulari.
Art. 1621. — Œn situa˛iile prev„zute la art. 1620 alin. (2)
lit. a) ∫i b), titularii, asocia˛iile de proprietari/chiria∫i,
furnizorii de energie termic„ Ón sistem centralizat ∫i de
gaze naturale au obliga˛ia s„ anun˛e Ón scris direc˛iile
teritoriale, Ón termen de 72 de ore de la constatare, iar Ón
cazul sustragerii, ∫i organele de poli˛ie.
Art. 1622. — (1) Bonurile valorice anulate Ón condi˛iile
art. 1620 alin. (2) lit. a) ∫i d) se restituie de c„tre direc˛iile
teritoriale Companiei Na˛ionale îImprimeria Na˛ional„“ —
S.A. pe baz„ de aviz de Ónso˛ire ∫i proces-verbal de
predare-primire, urm‚nd a fi distruse contra cost.
(2) Bonurile valorice distribuite c„tre titularii ajutorului de
Ónc„lzire, care au fost utilizate pentru achitarea consumului
de energie termic„ sau de gaze naturale ∫i care au fost
returnate de c„tre furnizorii de utilit„˛i, precum ∫i cele
restituite conform art. 1620 alin. (2) lit. c) se p„streaz„ de
c„tre direc˛iile teritoriale pe o perioad„ stabilit„ potrivit
dispozi˛iilor legale.
Art. 1623. — (1) Bonurile valorice anulate Ón condi˛iile
prev„zute la art. 16 20 alin. (2) lit. b) se public„ de
c„tre direc˛iile teritoriale Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a III-a, ∫i se declar„ nule.
(2) Cheltuielile pentru publicarea bonurilor valorice Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a, se suport„
dup„ cum urmeaz„:
a) de c„tre titular, Ón cazul Ón care bonurile valorice au
fost pierdute din vina acestuia;

b) de c„tre furnizor, Ón cazul Ón care bonurile valorice
au fost pierdute dup„ achitarea de c„tre titular a
contravalorii consumului de energie termic„ sau de gaze
naturale;
c) de c„tre direc˛iile teritoriale, Ón cazul Ón care titularului
sau furnizorului i-au fost sustrase bonurile valorice sau
acestea nu se mai reg„sesc Ón eviden˛a direc˛iei teritoriale
la finalizarea Programului de acordare a ajutoarelor pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei pentru sezonul rece Óncheiat.“
7. Dup„ articolul 26 se introduce un nou articol,
articolul 27, cu urm„torul cuprins:
îArt. 27. — (1) Pentru sezonul rece noiembrie 2005 —
martie 2006 bonurile valorice reprezent‚nd ajutorul pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei cu energie termic„ furnizat„ Ón sistem
centralizat pentru familiile ∫i persoanele singure care au
optat pentru modalitatea de facturare ∫i plat„ prev„zut„ la
art. 1 alin. (1) lit. b) ∫i c) se acord„ dup„ cum urmeaz„:
a) p‚n„ la data de 31 octombrie 2005, bonurile aferente
lunilor noiembrie ∫i decembrie 2005;
b) p‚n„ la data de 31 decembrie 2005, bonurile
aferente lunilor ianuarie, februarie ∫i martie 2006.
(2) Bonurile valorice reprezent‚nd ajutorul pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei cu energie termic„ furnizat„ Ón sistem
centralizat pentru familiile ∫i persoanele singure care au
optat pentru modalitatea de facturare ∫i plat„ prev„zut„ la
art. 1 alin. (1) lit. a) se acord„ integral p‚n„ la data de
31 octombrie 2005.
(3) Pentru familiile ∫i persoanele singure, beneficiare ale
ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, care au optat pentru
modalitatea de facturare ∫i plat„ Ón sistem binom a
energiei termice furnizate Ón sistem centralizat, bonurile
valorice reprezent‚nd ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei se
acord„ dup„ cum urmeaz„:
a) p‚n„ la data de 31 octombrie 2005, bonurile valorice
aferente lunilor noiembrie ∫i decembrie 2005;
b) p‚n„ la data de 31 decembrie 2005, bonurile
valorice aferente perioadei ianuarie–octombrie 2006.“
8. Dup„ anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2, av‚nd
cuprinsul prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. II. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata
energiei termice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobat„ prin
Legea nr. 245/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i cu modific„rile ∫i complet„rile aduse
prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, se va republica Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o
nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Iuliu Winkler,
ministru delegat pentru comer˛
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 18 octombrie 2005.
Nr. 143.
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ANEX√
(Anexa nr. 2
la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003)

Tariful binom tip B1
Locuin˛a
[num„rul de camere]

1
2
3
4

camer„
camere
camere
camere*)

Componenta
ap„ cald„
de consum
B1CA

Componenta
Ónc„lzire
B1CI

Componenta
variabil„
B1CV

[lei/zi]

[lei/zi/m2]

[lei/Gcal]

0,17
0,25
0,35
0,5

0,01
0,01
0,01
0,01

76,5
76,5
76,5
76,5

*) Pentru locuin˛ele cu mai mult de 4 camere se aplic„ valorile de la 4 camere.

Pentru o perioad„ de facturare valoarea facturii, V, exprimat„ Ón lei,
se determin„ cu formula urm„toare:
V = [B1CA+B1CI x S] x N+Q x B1CV,
unde:
S = suprafa˛a util„ a locuin˛ei, exprimat„ Ón m2;
N = num„rul de zile din perioada de facturare;
Q = energia termic„ consumat„ Ón perioada de facturare, exprimat„
Ón Gcal.
Tariful binom tip B2
Locuin˛a
[num„rul de camere]

1
2
3
4

camer„
camere
camere
camere*)

Componenta
ap„ cald„
de consum
B2CA

Componenta
Ónc„lzire
B2CI

Componenta
variabil„
B2CV

[lei/zi]

[lei/zi/m2]

[lei/Gcal]

0,25
0,36
0,52
0,7

0,02
0,02
0,02
0,02

54,5
54,5
54,5
54,5

*) Pentru locuin˛ele cu mai mult de 4 camere se aplic„ valorile de la 4 camere.

Pentru o perioad„ de facturare valoarea facturii, V, exprimat„ Ón lei, se
determin„ cu formula urm„toare:
V = [B2CA+B2CI x S] x N+Q x B2CV,
unde:
S = suprafa˛a util„ a locuin˛ei, exprimat„ Ón m2;
N = num„rul de zile din perioada de facturare;
Q = energia termic„ consumat„ Ón perioada de facturare, exprimat„
Ón Gcal.
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TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei pentru anul 2005
1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, sigilii, ∫tampile, ciocane silvice, roviniete
2.2. Schimb„ri de nume
2.3. Cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.4. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unu
2.5. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„,
a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.6. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.7. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.8. Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici
2.9. Anun˛uri privind concursul de admitere la Institutul Na˛ional al Magistraturii, la concursul de admitere Ón magistratur„,
la examenul de capacitate pentru magistra˛ii stagiari, precum ∫i pentru locurile vacante de magistra˛i, executori
judec„tore∫ti, notari publici
2.10. Anun˛uri privind concursul pentru posturile vacante de manager economic ∫i celelalte posturi vacante de personal ale cur˛ilor de apel ∫i tribunalelor
2.11. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada
de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.12. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti,
prin care se constat„ c„ provenien˛a bunurilor este justificat„
2.13. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.14. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.15. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.16. Publicarea listei donatorilor ∫i a dona˛iilor f„cute partidelor politice, precum ∫i a raportului de venituri
∫i cheltuieli electorale ale partidelor
2.17. Alte publica˛ii cu prezentare tabelar„
2.18. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea Ón extras sau integral a Óncheierilor judec„torului delegat de autorizare a constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Alte hot„r‚ri judec„tore∫ti prev„zute de lege
3.3. Publicarea proiectului de fuziune sau divizare
3.4. Bilan˛uri ∫i conturi de profit ∫i pierdere (anun˛uri-extras)
3.5. Bilan˛uri ale b„ncilor
3.6. Acte adi˛ionale
3.7. Publicarea dispozitivului hot„r‚rii definitive de excludere a unui asociat (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum
∫i a hot„r‚rii de declarare a nulit„˛ii unei societ„˛i comerciale
3.8. Alte publica˛ii ale agen˛ilor economici, sub form„ de text, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege (soma˛ii, convoc„ri de adun„ri generale,
hot„r‚ri ale adun„rilor generale, acte de numire a lichidatorilor, bilan˛uri contabile ale lichidatorilor, raportul cenzorilor Ón caz de lichidare etc.)
3.9. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3.10. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛ului de inten˛ie pentru ini˛ierea unor proiecte Ón condi˛ii de parteneriat public-privat, conform O.G. nr. 16/2002
5.2. Publicarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti irevocabile pronun˛ate Ón aplicarea O.U.G. nr. 60/2001
5.3. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ Ón vederea deleg„rii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare
5.4. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localit„˛ilor prin concesiune
5.5. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
∫i privat de interes local
5.6. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative — Ón extras sau integral, conform Legii nr. 359/2004
6.2. Hot„r‚rile A.G.A. sau actul adi˛ional, Ón cazul Ón care s-a modificat actul constitutiv prin aceste hot„r‚ri
6.3. Hot„r‚rea irevocabil„ a tribunalului de anulare a hot„r‚rii A.G.A.
6.4. Hot„r‚rea A.G.A. prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„
6.5. Hot„r‚rea A.G.A. pentru majorarea capitalului social, numai dac„ majorarea este mai mare de 10%
6.6. Proiectul de fuziune/divizare vizat de judec„torul delegat
6.7. Actul modificator al actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
6.8. Actul de dizolvare a societ„˛ii
6.9. Actul de numire a lichidatorilor
Tarifele de publicare cuprind T.V.A. Ón cot„ de 19%.
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