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din 30 septembrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 ∫i 7 din Legea nr. 85/1992
privind v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din fondurile statului
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 7 din Legea nr. 85/1992 privind
v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite
din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice
sau bugetare de stat, republicat„, excep˛ie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îAvicola“ — S.A. din Ia∫i Ón Dosarul
nr. 11.543/2003 al Tribunalului Ia∫i.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
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Reprezentantul Ministerului Public consider„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón
acest sens jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale. Arat„ c„ nu
au intervenit elemente noi de natur„ s„ justifice
schimbarea acestei jurispruden˛e.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 22 martie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 11.543/2003, Tribunalul Ia∫i a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 1 ∫i 7 din Legea nr. 85/1992 privind
v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite
din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice
sau bugetare de stat, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îAvicola“ — S.A. din Ia∫i.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
arat„ c„ prevederile Constitu˛iei, Ón forma sa revizuit„,
consacr„ principiul garant„rii propriet„˛ii private, ∫i nu
doar ocrotirea acesteia, deoarece legiuitorul constituant
îa vizat ap„rarea dreptului de proprietate privat„ Ómpotriva
oric„ror imixtiuni politice sau inten˛ii vremelnice de a realiza
o protec˛ie social„ prin orice mijloace“. Astfel, prin
acordarea dreptului titularilor contractelor de Ónchiriere de a
cump„ra locuin˛e construite din fondurile statului, la un pre˛
indexat Ón func˛ie de cre∫terea salariului minim brut pe ˛ar„
la data cump„r„rii, fa˛„ de cel existent la data intr„rii Ón
vigoare a Legii nr. 85/1995, deci mai mic dec‚t cel ce s-ar
ob˛ine Ón baza cererii-ofertei de pe pia˛a imobiliar„, se
Óncalc„ dreptul de proprietate al regiilor autonome,
institu˛iilor ∫i societ„˛ilor comerciale obligate s„ respecte
op˛iunea chiria∫ilor de a cump„ra aparatamentele Ón care
locuiesc.
Autorul excep˛iei arat„ c„ valoarea bunului v‚ndut se
diminueaz„ Ón mod artificial, f„r„ a exista o compensare
just„ a proprietarului v‚nz„tor, care ar putea ob˛ine o
valoare mult mai mare prin v‚nzarea locuin˛elor la licita˛ie.
Mai mult, impunerea prin lege a v‚nz„rii unui activ al
societ„˛ii cu nesocotirea mecanismului cerere-ofert„ Óncalc„
flagrant, pe l‚ng„ dreptul de proprietate al v‚nz„torului,
principiile economiei de pia˛„, consacrate de art. 135 din
Constitu˛ie, republicat„.
Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 7 alin. 6 din Legea
nr. 85/1992, care prev„d posibilitatea v‚nz„rii
apartamentelor chiria∫ilor care nu sunt angaja˛ii unit„˛ilor
proprietare, deci unor persoane care nu mai au raporturi
de munc„ cu acestea, autorul excep˛iei apreciaz„ c„ aduc
atingere activit„˛ii de produc˛ie a societ„˛ii comerciale,
deoarece salaria˛ii, a c„ror prezen˛„ este necesar„ la locul
de munc„ Ón situa˛ii urgente, sunt Ómpiedica˛i s„ locuiasc„
Ón apartamentele ce le-au fost destinate.
Tribunalul Ia∫i apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 1 din Legea
nr. 85/1992 nu prev„d o expropriere, ci o trecere Ón
proprietatea de˛in„torilor de locuin˛e, fo∫ti chiria∫i ai
acestora, a locuin˛elor ∫i a terenurilor aferente acestor
locuin˛e, dob‚ndite prin cump„rare de la unit„˛ile
economice sau bugetare de stat.
Cu privire la dispozi˛iile art. 7 din aceea∫i lege, se arat„
c„ acestea consacr„ o norm„ de justi˛ie social„, deoarece
se d„ posibilitatea chiria∫ilor s„ cumpere locuin˛ele la
construirea c„rora au participat direct sau indirect Ón
vechiul sistem statal-juridic. Astfel, obliga˛ia unit„˛ilor
economice sau bugetare de stat de a vinde c„tre chiria∫i
apartamentele Ón care locuiesc este o obliga˛ie Ón
considerarea obiectului, respectiv locuin˛ele construite din
fondurile statului, iar nu Ón considerarea persoanei juridice

˛inute s„ respecte op˛iunea persoanei Óndrituite de a
cump„ra imobilul.
Œn concluzie, instan˛a de judecat„ apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 7 din Legea
nr. 85/1992 este neÓntemeiat„.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, modificat„ ∫i completat„ prin
Legea nr. 232/2004, 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„ textele de lege criticate, care
instituie posibilitatea chiria∫ilor de a cump„ra locuin˛ele
construite din fondurile statului, aflate Ón prezent Ón
proprietatea societ„˛ilor comerciale, constituie o limitare
legal„ a dreptului de proprietate al acestora, Ón
concordan˛„ cu dispozi˛iile art. 44 alin. (1) teza a doua din
Constitu˛ie, republicat„.
Œntruc‚t Ón leg„tur„ cu constitu˛ionalitatea dispozi˛iilor
art. 7 din Legea nr. 85/1992 Curtea Constitu˛ional„ s-a mai
pronun˛at, resping‚nd criticile ridicate, solu˛ia adoptat„ Ón
precedent se impune a fi men˛inut„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ nu poate fi re˛inut„
critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 7 din
Legea nr. 85/1992 fa˛„ de dispozi˛iile art. 44 din
Constitu˛ie, republicat„, invoc‚nd Ón acest sens
jurispruden˛a Cur˛ii Ón materie, respectiv Decizia
nr. 278/2003 ∫i Decizia nr. 223/2004.
De asemenea, arat„ c„ dispozi˛iile de lege criticate nu
Óncalc„ nici dispozi˛iile art. 53 din Constitu˛ie, republicat„,
deoarece acestea instituie o limitare legal„ a exercit„rii
dreptului de proprietate asupra locuin˛elor ∫i spa˛iilor cu
alt„ destina˛ie construite din fondurile statului ∫i din
fondurile unit„˛ilor economice sau bugetare de stat, cu
respectarea condi˛iilor prev„zute Ón norma constitu˛ional„.
Nu poate fi re˛inut„ nici critica de neconstitu˛ionalitate
fa˛„ de prevederile art. 20 din Constitu˛ie, republicat„,
raportat la art. 1 din primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, deoarece dispozi˛iile constitu˛ionale
referitoare la drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi
interpretate Ón concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului ∫i cu celelalte instrumente juridice
interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, iar nu cu
dispozi˛iile din legea intern„.
Fa˛„ de dispozi˛iile art. 45 din Constitu˛ie, republicat„,
critica de neconstitu˛ionalitate nu poate fi primit„, deoarece
textul constitu˛ional invocat nu are inciden˛„ Ón cauz„.
Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile
art. 1 ∫i 7 din Legea nr. 85/1992 privind v‚nzarea de
locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din fondurile
statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice sau bugetare
de stat, republicat„, sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
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 ∫i dispozi˛iile de
lege criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, republicat„, 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„, precum ∫i ale art. 1 alin. (2),
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ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
art. 1 ∫i 7 din Legea nr. 85/1992, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998.
Textele legale criticate au urm„torul con˛inut:
— Art. 1: îLocuin˛ele construite din fondurile statului pot fi
cump„rate de titularii contractelor de Ónchiriere, cu plata
integral„ sau Ón rate a pre˛ului, Ón condi˛iile Decretului-lege
nr. 61/1990 privind v‚nzarea de locuin˛e construite din
fondurile statului c„tre popula˛ie ∫i ale prezentei legi.
Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 locuin˛ele care
dep„∫esc suprafe˛ele maxime prev„zute Ón actele normative Ón
baza c„rora s-au executat locuin˛ele din fondurile statului ∫i din
fondurile unit„˛ilor economice ∫i bugetare de stat, precum ∫i
cele care prezint„, la data v‚nz„rii, finisaje superioare,
echivalente unor lucr„ri de art„ sau ornamentale deosebite,
sau care beneficiaz„ de dot„ri speciale, cum ar fi: piscin„,
saun„, ser„, cram„, bar-vinotec„, camer„ frigorific„ sau altele
asemenea.
De asemenea, sunt exceptate locuin˛ele de protocol care
au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau
numite Ón func˛ii drept locuin˛e pe durata exercit„rii func˛iei,
chiar dac„ acestea sunt scoase ulterior din eviden˛a locuin˛elor
de protocol.“;
— Art. 7: îLocuin˛ele construite din fondurile unit„˛ilor
economice sau bugetare de stat, p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei legi, altele dec‚t locuin˛ele de interven˛ie, vor fi
v‚ndute titularilor contractelor de Ónchiriere, la cererea
acestora, cu plata integral„ sau Ón rate a pre˛ului, Ón condi˛iile
Decretului-lege nr. 61/1990 ∫i ale prezentei legi.
De asemenea, vor fi v‚ndute la cerere, Ón condi˛iile
prevederilor alin. 1 ∫i cu respectarea dispozi˛iilor art. 1 alin. 3,
titularilor de contracte de Ónchiriere ∫i locuin˛ele care Ónainte de
6 martie 1945 au apar˛inut regiilor autonome, institu˛iilor ∫i
societ„˛ilor cu capital de stat, mixt sau privat, care ∫i-au Óncetat
existen˛a dup„ aceast„ dat„ sau, dup„ caz, au devenit, prin
reorganizare, unit„˛i economice sau bugetare de stat.
Locuin˛ele care Ónainte de 6 martie 1945 au apar˛inut
societ„˛ilor cu capital privat sau mixt vor fi v‚ndute Ón condi˛iile
de evaluare, de achitare integral„ sau Ón rate a pre˛ului ∫i de
exceptare de la v‚nzare, prev„zute Ón Legea nr. 112/1995.
Evaluarea ∫i v‚nzarea locuin˛elor prev„zute la alin. 1 ∫i 2 ∫i
la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au Óncheiat contracte de
v‚nzare-cump„rare p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
legi, se vor face Ón condi˛iile Decretului-lege nr. 61/1990 ∫i ale
prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la
coeficien˛ii de uzur„ din Decretul nr. 93/1977, la un pre˛ indexat
Ón func˛ie de cre∫terea salariului minim brut pe ˛ar„ la data
cump„r„rii, fa˛„ de cel existent la data intr„rii Ón vigoare a Legii
nr. 85/1992.
Art. 1 alin. 2 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
Beneficiaz„ de prevederile alin. 1 ∫i chiria∫ii care nu sunt
angaja˛ii unit„˛ilor proprietare.
Locuin˛ele de interven˛ie, Ón sensul prezentei legi, sunt cele
destinate caz„rii personalului unit„˛ilor economice sau
bugetare care, prin contractul de munc„, Óndepline∫te activit„˛i
sau func˛ii ce necesit„ prezen˛a, permanent„ sau Ón caz de
urgen˛„, Ón cadrul unit„˛ilor. Aceste locuin˛e nu se v‚nd.
Unit„˛ile economice sau bugetare pot s„ de˛in„ ∫i s„
construiasc„ din fonduri proprii locuin˛e de serviciu, destinate
Ónchirierii salaria˛ilor acestora, cu contract de Ónchiriere
accesoriu la contractul de munc„. Modul de administrare ∫i
eventuala Ónstr„inare a acestor locuin˛e se vor stabili de
consiliile de administra˛ie, respectiv de conducerile unit„˛ilor.
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Locuin˛ele de serviciu din mediul rural, destinate
personalului medical, didactic, altor speciali∫ti sau personalului
Ministerului de Interne, nu se v‚nd.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile art. 20, art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i,
art. 45, 53 ∫i 135 din Constitu˛ie, republicat„, care au
urm„torul con˛inut:
— Art. 20: î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile
∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón
concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu
pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.
(2) Dac„ 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.“;
— Art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i: îProprietatea privat„ este
garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod egal de lege, indiferent de titular.“;
— Art. 45: îAccesul liber al persoanei la o activitate
economic„, libera ini˛iativ„ ∫i exercitarea acestora Ón condi˛iile
legii sunt garantate.“;
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,
dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii.“;
— Art. 135: î(1) Economia Rom‚niei este economie de
pia˛„, bazat„ pe libera ini˛iativ„ ∫i concuren˛„.
(2) Statul trebuie s„ asigure:
a) libertatea comer˛ului, protec˛ia concuren˛ei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
produc˛ie;
b) protejarea intereselor na˛ionale Ón activitatea economic„,
financiar„ ∫i valutar„;
c) stimularea cercet„rii ∫tiin˛ifice ∫i tehnologice na˛ionale, a
artei ∫i protec˛ia dreptului de autor;
d) exploatarea resurselor naturale, Ón concordan˛„ cu
interesul na˛ional;
e) refacerea ∫i ocrotirea mediului Ónconjur„tor, precum ∫i
men˛inerea echilibrului ecologic;
f) crearea condi˛iilor necesare pentru cre∫terea calit„˛ii vie˛ii;
g) aplicarea politicilor de dezvoltare regional„ Ón
concordan˛„ cu obiectivele Uniunii Europene.“
Autorul excep˛iei apreciaz„ c„ prevederile art. 1 ∫i 7 din
Legea nr. 85/1992 Óncalc„ ∫i dispozi˛iile Conven˛iei pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale ∫i
ale art. 1 din primul Protocol adi˛ional la conven˛ie.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea constat„ c„ asupra
constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 1 ∫i 7 din Legea
nr. 85/1992, republicat„, s-a pronun˛at prin numeroase
decizii, precum Decizia nr. 40 din 14 martie 2000,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 242
din 1 iunie 2000, Decizia nr. 164 din 22 mai 2001,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 492
din 23 august 2001, precum ∫i Decizia nr. 278 din 1 iulie
2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 565 din 6 august 2003, statu‚nd c„ aceste dispozi˛ii
sunt constitu˛ionale.
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Cu acele prilejuri Curtea a statuat c„ art. 1 din Legea
nr. 85/1992, republicat„, prevede o trecere Ón proprietatea
de˛in„torilor de locuin˛e, fo∫ti chiria∫i ai acestora, a
locuin˛elor ∫i terenurilor aferente acestor locuin˛e dob‚ndite
prin cump„rare de la unit„˛ile economice sau bugetare de
stat, atribuirea terenurilor f„c‚ndu-se integral sau
propor˛ional cu cota-parte din dreptul de proprietate asupra
construc˛iei respective.
Referitor la dispozi˛iile art. 7 din Legea nr. 85/1992,
republicat„, Curtea a constatat c„ acestea consacr„ o
norm„ de justi˛ie social„, Óntruc‚t dau posibilitatea
chiria∫ilor s„ cumpere locuin˛ele la construirea c„rora au
contribuit direct sau indirect Ón vechiul sistem statal-juridic.
Pe aceast„ baz„ s-a apreciat c„ dispozi˛iile criticate sunt
nu numai conforme literei ∫i spiritului art. 41 ∫i 135 din
Constitu˛ie, republicat„, ci ∫i legitime din punct de vedere
economic, social ∫i moral.
Œn cazul privatiz„rii unit„˛ilor din ale c„ror fonduri a fost
construit„ locuin˛a ce a f„cut obiectul v‚nz„rii, obliga˛ia de
v‚nzare c„tre chiria∫i, prev„zut„ de dispozi˛iile Legii
nr. 85/1992, este — astfel cum a statuat Curtea
Constitu˛ional„ — o obliga˛ie in rem, instituit„ Ón
considerarea obiectului (locuin˛a construit„ din fondurile
unit„˛ii economice sau bugetare), iar nu o obliga˛ie in

personam, reglementat„ Ón considerarea subiectului,
societatea comercial„ ce a luat na∫tere pe calea
privatiz„rii.
Nici sus˛inerea autorului excep˛iei Ón sensul c„ textul de
lege criticat ar contraveni prevederilor constitu˛ionale ale
art. 53, referitoare la restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi
sau al unor libert„˛i, nu poate fi re˛inut„, Óntruc‚t, chiar
dac„ dispozi˛iile art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicat„,
instituie o limitare legal„ a exerci˛iului dreptului de
proprietate al unit„˛ilor economice sau al societ„˛ilor
comerciale asupra acestor locuin˛e, o atare limitare este
conform„ prevederilor constitu˛ionale invocate de autorul
excep˛iei, fiind justificat„ din punct de vedere juridic, social
∫i moral, Óntruc‚t chiria∫ii au contribuit la construirea
acestor locuin˛e, fapt ce a impus statului, pe cale de
consecin˛„, consacrarea legal„, Ón ceea ce Ói prive∫te, a
dreptului de a le cump„ra Ón condi˛ii privilegiate, solu˛ie
legislativ„ care d„ expresie obliga˛iei sale constitu˛ionale de
a asigura condi˛iile necesare pentru cre∫terea calit„˛ii vie˛ii
∫i pentru un trai decent.
At‚t solu˛ia, c‚t ∫i considerentele cuprinse Ón aceste
decizii Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„,
neintervenind elemente noi de natur„ a determina
reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„,
precum ∫i al art. 1—3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA
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Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 7 din Legea nr. 85/1992 privind v‚nzarea de
locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice sau bugetare de
stat, republicat„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îAvicola“ — S.A. din Ia∫i Ón Dosarul nr. 11.543/2003 al
Tribunalului Ia∫i.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 30 septembrie 2004.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent
Mihaela Senia Costinescu
CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 427
din 21 octombrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 38511 alin. 3
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Iuliana Nedelcu
Afrodita Laura Tutunaru

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 38511 alin. 3 din Codul de procedur„

penal„, excep˛ie ridicat„ de Orlandino Riccardi ∫i Viorel
Magdun H‚r∫an Ón Dosarul nr. 445/2004/P al Cur˛ii de Apel
T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, deoarece dreptul la
ap„rare consacrat de art. 24 din Constitu˛ie, precum ∫i de
dispozi˛iile art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale se refer„ la dreptul
oric„rei persoane de a se ap„ra singur„ sau de a fi
asistat„ de un ap„r„tor. Prezen˛a ap„r„torului ales este
suficient„ pentru a asigura dreptul la ap„rare, deoarece
reprezentarea nu este considerat„ de jurispruden˛a Cur˛ii
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Europene a Drepturilor Omului de natur„ a aduce atingere
acestui drept fundamental.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 16 iunie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 445/2004/P, Curtea de Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 38511 alin. 3 din
Codul de procedur„ penal„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de inculpa˛ii Orlandino Riccardi
∫i Viorel Magdun H‚r∫an Ón dosarul cu num„rul de mai
sus, av‚nd drept obiect solu˛ionarea unui recurs formulat
Ómpotriva Óncheierii de ∫edin˛„ din 12 mai 2004, pronun˛at„
de Tribunalul Mure∫.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia sus˛in c„, de∫i potrivit alin. 2 al aceluia∫i
articol 38511 din Codul de procedur„ penal„ îjudecarea
recursului nu poate avea loc dec‚t Ón prezen˛a inculpatului,
c‚nd acesta se afl„ Ón stare de de˛inere“, Ón textul legal
criticat s-a inserat posibilitatea judec„rii recursului Ómpotriva
Óncheierilor privind m„surile preventive Ón lipsa inculpatului
arestat. Or, aceste dispozi˛ii sunt de natur„ a Ónc„lca
dreptul la ap„rare. De altfel, privitor la norma atacat„ se
poate observa c„ exist„ neconcordan˛„ Óntre dreptul intern
∫i cel interna˛ional, Óntruc‚t, potrivit art. 6 pct. 3 lit. b) ∫i c)
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, inculpatul are dreptul nu numai de
a fi asistat de un ap„r„tor ales sau numit din oficiu, ci ∫i
dreptul de a se ap„ra singur ∫i de a dispune de timpul ∫i
Ónlesnirile necesare preg„tirii ap„r„rii.
De asemenea, restr‚ngerea dreptului inculpatului aflat Ón
stare de de˛inere de a se ap„ra singur nu se reg„se∫te
printre situa˛iile expres ∫i limitativ enumerate Ón art. 53 din
Legea fundamental„.
Curtea de Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia penal„ opineaz„
c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece textul legal criticat reprezint„ o garan˛ie cert„ a
respect„rii principiului judec„rii cu celeritate a cauzelor cu
inculpa˛i aresta˛i. Œn aceste hot„r‚ri se verific„ aspecte ce
˛in numai de starea de libertate a inculpatului, iar prezen˛a
acestuia nu este obligatorie, Óntruc‚t temeiurile care
determin„ men˛inerea, prelungirea sau revocarea m„surii
arest„rii preventive rezult„ din probele existente la dosar.
Potrivit art. 24 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 Rom‚niei apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, cu urm„toarea
motivare:
Prevederile art. 38511 alin. 3 din Codul de procedur„
penal„ nu Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale referitoare la
garantarea dreptului la ap„rare prev„zute Ón art. 24,
Óntruc‚t dreptul la ap„rare cuprinde totalitatea drepturilor ∫i
regulilor procedurale care ofer„ persoanei posibilitatea de
a-∫i dovedi nevinov„˛ia ∫i de a fi asistat„ de un avocat.
Prin urmare, dispozi˛iile legale criticate, care derog„ de la
obligativitatea prezen˛ei inculpatului Ón situa˛ia particular„ a
judec„rii recursului Ómpotriva Óncheierilor privind m„surile
preventive, nu aduc atingere dreptului la ap„rare, deoarece
nu afecteaz„ modul Ón care partea Ó∫i poate exercita
mijloacele procesuale puse la dispozi˛ie.
De asemenea, apreciaz„ c„ prevederile legale criticate
nu Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 53 ∫i nici pe
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cele ale art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece textul legal
criticat nu con˛ine dispozi˛ii de natur„ a Ómpiedica p„r˛ile
interesate s„ beneficieze de toate garan˛iile procesualpenale cuprinse Ón lege pentru ap„rarea drepturilor ∫i
intereselor lor legitime. Totodat„, dispozi˛iile referitoare la
judecarea recursului formulat Ómpotriva Óncheierilor instan˛ei
privind m„surile preventive, ∫i nu Ómpotriva hot„r‚rilor prin
care se solu˛ioneaz„ fondul cauzei, sunt justificate de
necesitatea de a evita o prelungire abuziv„ a procesului.
Dispozi˛iile art. 53 din Constitu˛ie nu au inciden˛„ Ón
cauz„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
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 dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, 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„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 385 11 alin. 3 din Codul de procedur„
penal„, care au urm„torul con˛inut: îDispozi˛iile alin. 2 nu
sunt aplicabile Ón judecarea recursului Ómpotriva Óncheierilor
privind m„surile preventive.“
Autorii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛in c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate dispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 20 referitoare la tratatele
interna˛ionale privind drepturile omului, ale art. 24
referitoare la dreptul la ap„rare ∫i ale art. 53 referitoare la
restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i,
precum ∫i ale art. 6 pct. 3 lit. b) ∫i c) din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, Ón privin˛a m„surilor preventive, Codul de
procedur„ penal„ con˛ine dou„ categorii de dispozi˛ii
referitoare la participarea inculpatului la judecarea recursului
Ómpotriva Óncheierilor care stabilesc luarea acestor m„suri.
Astfel, Ón cazurile prev„zute de dispozi˛iile art. 1403
referitoare la calea de atac Ómpotriva Óncheierii pronun˛ate de
instan˛„ Ón cursul urm„ririi penale privind arestarea preventiv„,
art. 149 1 referitoare la arestarea inculpatului Ón cursul
urm„ririi penale, art. 159 referitoare la procedura prelungirii
arest„rii dispuse Ón cursul urm„ririi penale, art. 1609 alin. 6
referitoare la recursul Ómpotriva Óncheierilor privind liberarea
provizorie ∫i art. 160 10 alin. 5 referitoare la revocarea
liber„rii, Codul de procedur„ penal„ prevede c„ la
judecarea recursului Ómpotriva Óncheierilor prin care s-a
dispus cu privire la aceste m„suri preventive este adus ∫i
inculpatul.
A∫adar, Óntruc‚t dispozi˛ia legal„ atacat„ nu se aplic„ ∫i
Ón cazurile men˛ionate, critica formulat„ de autorul excep˛iei
este, referitor la aceste cazuri, neÓntemeiat„.
Œn alte situa˛ii, ∫i anume Ón cazul art. 141 care
reglementeaz„ calea de atac Ómpotriva Óncheierii pronun˛ate
de instan˛„ Ón cursul judec„˛ii privind m„surile preventive, Ón
cazul prev„zut de art. 160a alin. 2 ∫i art. 160b alin. 4 care
reglementeaz„ arestarea inculpatului Ón cursul judec„˛ii ∫i,
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respectiv, verific„ri privind arestarea inculpatului Ón cursul
judec„˛ii, precum ∫i Ón cazul prev„zut de art. 3001, privind
men˛inerea arest„rii inculpatului la primirea dosarului de c„tre
instan˛a de judecat„, Codul de procedur„ penal„ nu
prevede obligativitatea prezen˛ei inculpatului la judecarea
recursului Ómpotriva Óncheierilor pronun˛ate Ón aceste cazuri
sub aspectul m„surilor preventive.
Art. 38511 alin. 3 din Codul de procedur„ penal„, care
formeaz„ obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, intr„ Ón
cea de-a doua categorie de cazuri ∫i, potrivit acestuia,
judecarea recursului poate avea loc ∫i Ón lipsa inculpatului.
Sus˛inerile autorilor excep˛iei, Ón sensul c„ textul de lege
criticat contravine prevederilor constitu˛ionale privind dreptul
la ap„rare, nu poate fi primit„, dat fiind c„ nici Ón cazurile
Ón care se aplic„ acest text de lege inculpatul nu este
privat de acest drept.
Astfel, dispozi˛iile art. 385 11 alin. 3 din Codul de
procedur„ penal„ nu Ómpiedic„ persoana acuzat„ s„ se

apere singur„, s„ recurg„ la asisten˛a unui avocat ales
(a∫a cum s-a procedat Ón spe˛„), respectiv s„ beneficieze
Ón anumite condi˛ii de asisten˛„ judiciar„ gratuit„. Dreptul
inculpatului aflat Ón stare de de˛inere de a fi prezent la
judecata recursului Ómpotriva Óncheierilor privind m„surile
preventive nu este un drept garantat sau ocrotit de Legea
fundamental„ ori de dispozi˛iile interna˛ionale invocate,
deoarece inexisten˛a lui nu este de natur„ a afecta Ón
vreun fel dreptul la ap„rare al acestuia. Derogarea de la
instituirea obligativit„˛ii prezen˛ei inculpatului Ón fa˛a instan˛ei
de judecat„ se constituie Ón norme de procedur„ de natur„
s„ Ól protejeze pe inculpat prin asigurarea celerit„˛ii
judec„˛ii, dispozi˛iile legale criticate fiind astfel conforme ∫i
cu art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, potrivit c„ruia
îCompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„
sunt prev„zute numai prin lege.“
Curtea constat„ c„ art. 53 din Constitu˛ie invocat, de
asemenea, ca fiind Ónc„lcat nu are inciden˛„ Ón cauz„.

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

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 38511 alin. 3 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie
ridicat„ de Orlandino Riccardi ∫i Viorel Magdun H‚r∫an Ón Dosarul nr. 445/2004/P al Cur˛ii de Apel T‚rgu Mure∫ —
Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 21 octombrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

O R D O N A N fi E ™ I H O T √ R ¬ R I A L E G U V E R N U L U I R O M ¬ N I E I
GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor ∫i a Legii nr. 304/2004
privind organizarea judiciar„
Av‚nd Ón vedere c„ la data de 1 ianuarie 2005 urmeaz„ a intra Ón vigoare dispozi˛iile cuprinse Ón Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, referitoare la colegialitatea completelor de judecat„ pentru judecarea Ón prim„
instan˛„ a cauzelor, ceea ce ar conduce la cre∫terea, chiar dublarea num„rului de cauze pe judec„tor,
˛in‚nd seama de imposibilitatea ocup„rii posturilor vacante de judec„tori ∫i personal auxiliar de specialitate,
precum ∫i de timpul necesar pentru specializarea judec„torilor,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciar„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 576 din 29 iunie 2004, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 57 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 57. — (1) Cauzele date, potrivit legii, Ón
competen˛a de prim„ instan˛„ a judec„toriei, tribunalului ∫i
cur˛ii de apel se judec„ de un singur judec„tor.

(2) Apelurile se judec„ Ón complet format din
2 judec„tori. Recursurile se judec„ Ón complet format din
3 judec„tori.
(3) Œn cazul completului format din 2 judec„tori, dac„
ace∫tia nu ajung la un acord asupra hot„r‚rii ce urmeaz„
a se pronun˛a, procesul se judec„ din nou Ón complet de
divergen˛„, Ón condi˛iile legii.
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(4) Completul de divergen˛„ se constituie prin includerea
Ón completul de judecat„ a pre∫edintelui sau a vicepre∫edintelui
instan˛ei ori a judec„torului-inspector sau a pre∫edintelui de
sec˛ie ori a unui alt judec„tor desemnat de pre∫edintele
instan˛ei.“
2. Alineatul (5) al articolului 130 va avea urm„torul
cuprins:
î(5) Dispozi˛iile prezentei legi privind managerii
economici ai instan˛elor ∫i ai parchetelor se aplic„
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005.“
3. Alineatul (2) al articolului 133 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Dispozi˛iile art. 135 din Legea nr. 92/1992 pentru
organizarea judec„toreasc„, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, referitoare la directorii economici, se
abrog„ la data de 1 ianuarie 2005.“
Art. II. — Alineatul (1) al articolului 22 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie
2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
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îArt. 22. — (1) Judec„torii stagiari judec„:
a) cererile privind pensiile de Óntre˛inere, cererile privind
Ónregistr„rile ∫i rectific„rile Ón registrele de stare civil„,
cererile privind popririle, Óncuviin˛area execut„rii silite,
Ónvestirea cu formul„ executorie ∫i luarea unor m„suri
asigur„torii;
b) litigiile patrimoniale av‚nd ca obiect plata unei sume
de bani sau predarea unui bun, Ón cazul Ón care valoarea
obiectului litigiului nu dep„∫e∫te 100 milioane lei;
c) ac˛iunile posesorii;
d) pl‚ngerile Ómpotriva proceselor-verbale de constatare
a contraven˛iilor ∫i de aplicare a sanc˛iunilor contraven˛ionale;
e) soma˛ia de plat„;
f) reabilitarea;
g) constatarea interven˛iei amnistiei ori gra˛ierii;
h) infrac˛iunile prev„zute la art. 279 alin. 2 lit. a) din
Codul de procedur„ penal„.“

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Claudiu ™tefan Seucan,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 124.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucure∫ti
la 20 octombrie 2004 ∫i, respectiv, la Zagreb la 26 octombrie 2004, Óntre Guvernul Rom‚niei
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, la Scrisoarea de Ón˛elegere
dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind acordarea
unui avans, Ón valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru preg„tirea proiectului îEconomia
bazat„ pe cunoa∫tere“, care urmeaz„ s„ fie finan˛at printr-un Ómprumut Ón valoare
de 80 milioane dolari S.U.A., semnat„ la Bucure∫ti la 30 iunie 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8 alin. (2) din Legea nr. 367/2004 pentru
ratificarea Scrisorii de Ón˛elegere dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind
acordarea unui avans, Ón valoare de 2 milioane dolari S.U.A., pentru preg„tirea proiectului îEconomia bazat„ pe
cunoa∫tere“, care urmeaz„ s„ fie finan˛at printr-un Ómprumut Ón valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnat„ la Bucure∫ti
la 30 iunie 2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ amendamentul convenit prin
schimb de scrisori semnate la Bucure∫ti la 20 octombrie
2004 ∫i, respectiv, la Zagreb la 26 octombrie 2004, Óntre
Guvernul Rom‚niei, prin Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, la
Scrisoarea de Ón˛elegere dintre Rom‚nia ∫i Banca

Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind
acordarea unui avans, Ón valoare de 2 milioane dolari S.U.A.,
pentru preg„tirea proiectului îEconomia bazat„ pe
cunoa∫tere“, care urmeaz„ s„ fie finan˛at printr-un Ómprumut
Ón valoare de 80 milioane dolari S.U.A., semnat„ la Bucure∫ti
la 30 iunie 2004, ratificat„ prin Legea nr. 367/2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.106.
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ROM¬NIA
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
20 octombrie 2004
Banca Mondial„
Domnului Anand K. Seth,
director de ˛ar„
Unitatea de fiar„ pentru Europa Central„ ∫i de Sud
Regiunea Europa ∫i Asia Central„

Ref.: Avans pentru preg„tirea proiectului îEconomia bazat„ pe cunoa∫tere“ — Scrisoarea de Ón˛elegere nr. P4090—RO
Amendament la Planul de achizi˛ii, anexa V la scrisoarea de Ón˛elegere*)
Stimate domnule Seth,
Ca urmare a procedurii prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare Ón Rom‚nia, Scrisoarea de Ón˛elegere nr. P4090—RO
men˛ionat„ a fost ratificat„ prin Legea nr. 367 din 15 septembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 871 din 24 septembrie 2004. Datorit„ acestui fapt termenele din Planul de achizi˛ii, anexa V la scrisoarea de
Ón˛elegere, sunt dep„∫ite ∫i trebuie amendate.
Fapt pentru care, pentru a respecta prevederile art. 5 din Scrisoarea de Ón˛elegere nr. P4090—RO, v„ transmitem
solicitarea oficial„ de amendare a Planului de achizi˛ii, anexa V la scrisoarea de Ón˛elegere, dup„ cum urmeaz„:
termenele prev„zute Ón coloana 8 urmeaz„ s„ fie extinse la 30 iunie 2005. V„ comunic„m c„ respectivul amendament
urmeaz„ s„ fie ratificat prin hot„r‚re a Guvernului, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 367/2004.
Œn a∫teptarea sprijinului ∫i Ón˛elegerii dumneavoastr„,
Cu stim„,
Paul Ichim,
secretar de stat
*) Traducere.

BANCA MONDIAL√
BANCA INTERNAfiIONAL√ PENTRU RECONSTRUCfiIE ™I DEZVOLTARE
ASOCIAfiIA DE DEZVOLTARE INTERNAfiIONAL√

26 octombrie 2004
Domnului Paul Ichim,
secretar de stat
Ministerul Finan˛elor Publice
Rom‚nia
Rom‚nia: Avans pentru preg„tirea proiectului îEconomia bazat„ pe cunoa∫tere“ — Scrisoarea de Ón˛elegere
nr. P4090—RO
Amendament la Planul de achizi˛ii, anexa V la scrisoarea de Ón˛elegere*)
Stimate domnule Ichim,
Am primit scrisoarea dumneavoastr„ transmis„ Ón numele Rom‚niei (Œmprumutatul), datat„ 20 octombrie 2004,
pentru amendarea Planului de achizi˛ii, anexa V la scrisoarea de Ón˛elegere, privind avansul pentru preg„tirea proiectului
îEconomia bazat„ pe cunoa∫tere“.
Prin prezenta scrisoare sunt de acord, Ón numele B„ncii Interna˛ionale pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, cu
solicitarea dumneavoastr„ de a amenda Planul de achizi˛ii, anexa V la scrisoarea de Ón˛elegere: extinderea la 30 iunie
2005 a termenelor prev„zute Ón coloana 8.
Cu stim„,
Anand K. Seth,
director de ˛ar„
Unitatea de fiar„ pentru Europa Central„ ∫i de Sud
Regiunea Europa ∫i Asia Central„
Copie:
Excelen˛ei sale,
Mihai Nicolae T„n„sescu,
ministrul finan˛elor publice
Bucure∫ti, Rom‚nia
Domnului Ad Melkert,
director executiv,
Banca Mondial„
*) Traducere.
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