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C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 428
din 21 octombrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 100 alin. 4
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. 100 alin. 4 din Codul de procedur„

penal„, excep˛ie ridicat„ de Parchetul de pe l‚ng„
Tribunalul Olt Ón Dosarul nr. 2.384/2004 al Tribunalului Olt —
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
admitere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, deoarece textul
legal criticat ar trebui analizat din perspectiva principalului
obiectiv al procesului penal, ∫i anume adev„rul. Or,
Ministerul Public este, potrivit art. 131 din Constitu˛ie,
republicat„, reprezentantul intereselor generale ale societ„˛ii
∫i ap„r„torul ordinii de drept. Œn virtutea acestui mandat
procurorii conduc ∫i supravegheaz„ activitatea de cercetare

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.187/13.XII.2004

penal„ a poli˛iei judiciare, ceea ce presupune c„ ace∫tia
trebuie s„ aib„ posibilitatea func˛ional„ de a str‚nge
probele necesare afl„rii adev„rului ∫i identific„rii
persoanelor care au comis infrac˛iuni.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 10 iunie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 2.384/2004, Tribunalul Olt — Sec˛ia penal„ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 100 alin. 4 din Codul de procedur„
penal„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Parchetul de pe l‚ng„
Tribunalul Olt Ón dosarul men˛ionat, av‚nd drept obiect
solu˛ionarea recursului formulat Ómpotriva Óncheierii de
∫edin˛„ pronun˛ate la data de 17 mai 2004 de Judec„toria
Slatina, prin care s-a respins cererea parchetului de
efectuare a unei perchezi˛ii domiciliare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ Ón faza de urm„rire penal„ procurorul
supravegheaz„ activitatea de urm„rire penal„ sau
realizeaz„ efectiv aceast„ activitate Ón condi˛iile art. 209 din
Codul de procedur„ penal„. Œn exercitarea acestui rol poate
cere instan˛ei de judecat„ s„ dispun„ efectuarea unei
perchezi˛ii domiciliare, dac„ sunt suficiente indicii, Ón sensul
c„ aceasta este necesar„ pentru descoperirea ∫i str‚ngerea
probelor utile pentru stabilirea situa˛iei de fapt reale. Potrivit
textului legal criticat, judec„torul se pronun˛„ prin Óncheiere
asupra cererii, Ón camera de consiliu, f„r„ citarea p„r˛ilor
∫i cu participarea procurorului. Aceast„ Óncheiere nu este
supus„ Óns„ c„ilor de atac ordinare, situa˛ie care este de
natur„ a Ónc„lca dispozi˛iile art. 129 din Constitu˛ie,
republicat„.
Œn realitate, autorul excep˛iei nu critic„ redactarea
textului legal invocat, ci forma eliptic„ a acestuia, care nu
permite Ministerului Public ∫i p„r˛ilor interesate s„ conteste
Óncheierea instan˛ei. Propune, de lege ferenda, introducerea
unei norme care s„ permit„ procurorului s„ exercite o cale
de atac Ómpotriva Óncheierii prin care i s-a respins cererea
de efectuare a unei perchezi˛ii domiciliare.
Tribunalul Olt — Sec˛ia penal„ opineaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„, deoarece, de∫i, potrivit
art. 27 din Constitu˛ie, republicat„, domiciliul ∫i re∫edin˛a
sunt inviolabile, perchezi˛ia domiciliar„ poate contribui la
rezolvarea cauzelor penale, importan˛a acesteia, ca
procedeu de investiga˛ie, fiind subliniat„ Ón literatura de
specialitate, unde se arat„ c„ asigur„ procurarea unor
probe indispensabile, iar uneori unice pentru rezolvarea
cauzei. Instan˛a apreciaz„ c„ pentru aceste motive este
necesar ca procurorul s„ aib„ posibilitatea de a exercita
c„i de atac Ómpotriva Óncheierii prin care s-a dispus
respingerea cererii de efectuare a unei perchezi˛ii
domiciliare.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernului. De
asemenea, potrivit art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu
modific„rile ulterioare, s-a solicitat ∫i punctul de vedere al
institu˛iei Avocatul Poporului.
Guvernul Rom‚niei apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece instituirea
regulilor de desf„∫urare a procesului este de competen˛a
exclusiv„ a legiuitorului. Aceast„ solu˛ie decurge din
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 126 alin. (2), potrivit
c„rora îcompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura de

judecat„ sunt prev„zute numai prin lege“. De asemenea,
potrivit art. 129 din Constitu˛ie, republicat„, îÓmpotriva
hot„r‚rilor judec„tore∫ti, p„r˛ile interesate ∫i Ministerul Public
pot exercita c„ile de atac, Ón condi˛iile legii“.
Prin urmare, dispozi˛iile de lege criticate, referitoare la
procedura dispunerii perchezi˛iei domiciliare Ón cursul
urm„ririi penale, nu contravin prevederilor constitu˛ionale
invocate.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile
legale criticate nu Óncalc„ sub nici un aspect regula
constitu˛ional„ potrivit c„reia, Ómpotriva hot„r‚rilor
judec„tore∫ti, p„r˛ile interesate ∫i Ministerul Public pot
exercita c„ile de atac Ón condi˛iile legii. Pe cale de
consecin˛„, c„ile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor,
care poate institui reguli deosebite, Ón considerarea unor
situa˛ii diferite. Œn plus, dispozi˛iile legale criticate se
constituie Ón norme de procedur„ a c„ror reglementare
este, conform art. 126 alin. (2) din Legea fundamental„, de
nivelul legii.
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 Œncheierea 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, republicat„, 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, republicat„, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i
29 din Legea nr. 47/1992, republicat„, s„ solu˛ioneze
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 100 alin. 4 din Codul de procedur„ penal„,
care are urm„torul con˛inut: îPerchezi˛ia domiciliar„ se
dispune Ón cursul urm„ririi penale Ón camera de consiliu, f„r„
citarea p„r˛ilor. Participarea procurorului este obligatorie.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 129, referitoare la folosirea c„ilor de
atac.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
observ„ c„ dispozi˛iile art. 100 alin. 4 din Codul de
procedur„ penal„ reglementeaz„ posibilitatea dispunerii
perchezi˛iei domiciliare Ón cursul primei faze a procesului
penal, ∫i anume Ón faza de urm„rire penal„. Aceasta se
dispune, Ón acord cu prevederile constitu˛ionale ale art. 27
alin. (3), de c„tre judec„tor, Ón condi˛iile ∫i Ón formele
prev„zute de Codul de procedur„ penal„.
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ nu poate fi primit„
critica de neconstitu˛ionalitate sus˛inut„ de autorul excep˛iei,
deoarece prevederile art. 129 din Constitu˛ie, republicat„,
circumscriu legii — Ón spe˛„ Codului de procedur„ penal„ —
condi˛iile Ón care se pot exercita c„ile de atac Ómpotriva
hot„r‚rilor judec„tore∫ti. Or, dispozi˛iile art. 100 alin. 4 din
Codul de procedur„ penal„ se constituie Ón norme de
procedur„ care, Ón virtutea dispozi˛iilor art. 126 alin. (2) din
Legea fundamental„, potrivit c„rora îCompeten˛a instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt prev„zute numai
prin lege“, pot fi stabilite exclusiv de legiuitor.
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate nu critic„ textul
art. 100 alin. 4 din Codul de procedur„ penal„ pentru ceea
ce con˛ine, ci, pentru ceea ce nu prevede, respectiv,

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.187/13.XII.2004
posibilitatea exercit„rii de c„tre procuror a unei c„i de atac
Ómpotriva Óncheierii instan˛ei, prin care s-a respins cererea
de a se dispune efectuarea perchezi˛iei domiciliare,
urm„rind completarea textului Ón acest sens.
Potrivit dispozi˛iilor art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, îCurtea Constitu˛ional„ se pronun˛„
numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la care a fost

3

sesizat„, f„r„ a putea modifica sau completa prevederile
supuse controlului“ ∫i, prin urmare, nu are competen˛a de a
cenzura o redactare eliptic„ a textului legal criticat ∫i nici
de a face propuneri de lege ferenda. Œn sensul acestor
reglement„ri legale, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate apare
ca fiind inadmisibil„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„, precum
∫i al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„, cu majoritate de voturi,
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 ca fiind inadmisibil„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 100 alin. 4 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Olt Ón Dosarul nr. 2.384/2004 al Tribunalului Olt.
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
OPINIE SEPARAT√
Œn dezacord cu solu˛ia de respingere a excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, adoptat„ cu votul majorit„˛ii membrilor
Cur˛ii, opinez c„ art. 100 alin. 4 din Codul de procedur„
penal„ contravine prevederilor art. 131 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
Considerentele sunt urm„toarele:
Œn sistemul Codului de procedur„ penal„, perchezi˛ia
constituie un procedeu de descoperire a mijloacelor
materiale de prob„. Deosebit de important„ Ón investigarea
infrac˛iunilor a c„ror latur„ obiectiv„ se caracterizeaz„ prin
elementul de˛inere, perchezi˛ia asigur„ procurarea probelor
indispensabile stabilirii adev„rului privind s„v‚r∫irea faptei
prev„zute de legea penal„.
Lu‚nd Ón considerare importan˛a perchezi˛iei ca mijloc
procedural de aflare a adev„rului Ón cauzele penale, iar, pe
de alt„ parte, principiul inviolabilit„˛ii domiciliului, Constitu˛ia
Rom‚niei a prev„zut Ón art. 27 alin. (3) c„ perchezi˛ia se
dispune exclusiv de judec„tor ∫i se efectueaz„ Ón condi˛iile
∫i Ón formele prev„zute de lege.
Œn ceea ce prive∫te consacrarea constitu˛ional„ a libert„˛ii
legiuitorului de a reglementa condi˛iile ∫i formele Ón care se
efectueaz„ perchezi˛ia, ca ∫i atribu˛ia legiuitorului de a
stabili prin lege procedura de judecat„ sau condi˛iile de
exercitare a c„ilor de atac, aceasta nu poate fi Ón˛eleas„
ca o recunoa∫tere a libert„˛ii nelimitate de legiferare Ón
aceste materii, ci, ˛in‚nd seama de prevederile art. 1
alin. (5) din Constitu˛ie, republicat„, privind suprema˛ia
Constitu˛iei, ca o definire de atribu˛ii, care trebuie exercitate
Ón deplin„ concordan˛„ cu celelalte norme ∫i principii
prev„zute Ón Legea fundamental„.

Din aceast„ perspectiv„, dispozi˛iile art. 100 alin. 4 din
Codul de procedur„ penal„ sunt neconstitu˛ionale Ón
m„sura Ón care Ónl„tur„ posibilitatea atac„rii de c„tre
procuror a Óncheierii prin care judec„torul respinge cererea
acestuia de efectuare a perchezi˛iei domiciliare, c„ci, potrivit
art. 131 alin. (1) din Constitu˛ie, republicat„, îŒn activitatea
judiciar„, Ministerul Public reprezint„ interesele generale ale
societ„˛ii ∫i ap„r„ ordinea de drept, precum ∫i drepturile ∫i
libert„˛ile cet„˛enilor“, iar exercitarea de c„tre procuror a
acestui rol este cu des„v‚r∫ire imposibil„, Ón cazul Ón care
i se refuz„ dreptul de a ataca Óncheierea de respingere a
cererii de efectuare a perchezi˛iei domiciliare.
Neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iei legale men˛ionate este
cu deosebire evident„ Ón cazul infrac˛iunii de de˛inere de
materii explozive av‚nd ca obiect o cantitate mai mare de
1 kg de trotil (art. 280 alin. 3 din Codul penal), al
infrac˛iunii de de˛inere de droguri de mare risc (art. 2
alin. 2 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului
∫i consumului ilicit de droguri), al infrac˛iunilor privitoare la
regimul armelor ∫i muni˛iilor, materialelor nucleare ∫i al
materiilor radioactive (art. 279 — art. 2791 din Codul penal)
∫i al altor infrac˛iuni cu grad ridicat de pericol public, fapte
care, prin interzicerea exercit„rii de c„tre procuror a c„ilor
de atac Ómpotriva Óncheierii de respingere a cererii de
efectuare a perchezi˛iei, nu ar putea fi urm„rite ∫i
sanc˛ionate, cu riscuri inacceptabile pentru interesul general
al societ„˛ii ∫i pentru ap„rarea ordinii de drept.
Œn consecin˛„, apreciez c„ dispozi˛ia legal„ este
neconstitu˛ional„, Ón m„sura Ón care Ónl„tur„ posibilitatea
atac„rii de c„tre procuror a Óncheierii prin care judec„torul
respinge cererea acestuia de efectuare a perchezi˛iei
domiciliare.

Judec„tor,
Nicolae Cochinescu
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CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 455
din 28 octombrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 361 alin. 1 lit. c)
din Codul de procedur„ penal„, precum ∫i ale art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004
privind statutul magistra˛ilor
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. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„
penal„, precum ∫i ale art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judec„toreasc„, excep˛ie ridicat„ de
Elena Lumini˛a Afr„sinei Ón Dosarul nr. 132/2003 al Œnaltei
Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
La dosar, partea Constantin Cr„snaru a depus o cerere,
prin care solicit„ acordarea unui nou termen de judecat„,
motivat„ de faptul c„, de la termenul anterior, respectiv
12 octombrie 2004, ∫i p‚n„ la data prezentului termen s-a
scurs o perioad„ de timp insuficient„ pentru preg„tirea
ap„r„rii.
Reprezentantul Ministerului Public se opune cererii
formulate de parte, deoarece, potrivit art. 156 din Codul de
procedur„ civil„, Curtea a mai acordat un termen de
judecat„ pentru preg„tirea ap„r„rii Ón data de 12 octombrie
2004.
Curtea respinge cererea formulat„ ∫i acord„ cuv‚ntul pe
fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„. Referitor la dispozi˛iile art. 361 alin. 1 lit. c)
din Codul de procedur„ penal„, arat„ c„, prin deciziile
nr. 77/2003 ∫i nr. 136/1999, Curtea a constatat c„ aceste
prevederi de lege sunt constitu˛ionale ∫i, p‚n„ Ón prezent, nu
au intervenit elemente noi care s„ determine schimbarea
jurispruden˛ei.
Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 91 alin. 2 din Legea
nr. 92/1992, arat„ c„ acestea au fost abrogate Ón mod
expres prin Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor,
iar solu˛ia legislativ„ anterioar„ a fost preluat„ Ón noul act
normativ de dispozi˛iile art. 100 alin. (2) teza a doua. ™i Ón
aceast„ materie solu˛ia ∫i considerentele Deciziei nr. 4/2004
Ó∫i men˛in valabilitatea.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 11 mai 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 132/2003, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de

neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 361 alin. 1 lit. c) din
Codul de procedur„ penal„, precum ∫i ale art. 91 alin. 2 din
Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Elena Lumini˛a Afr„sinei,
recurent„ Ón dosarul cu num„rul de mai sus, av‚nd ca
obiect solu˛ionarea unui recurs declarat Ómpotriva unei
sentin˛e penale prin care inculpata a fost condamnat„ Ón
baza art. 248 ∫i 246 din Codul penal, cu aplicarea art. 33
lit. a) din acela∫i cod.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
referitoare la dispozi˛iile art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de
procedur„ penal„, autoarea excep˛iei sus˛ine c„, prin
excluderea de la calea de atac a apelului a sentin˛elor
pronun˛ate de c„tre cur˛ile de apel, are loc o limitare a
dreptului inculpatului de a exercita numai calea de atac a
recursului. Astfel, se Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale
art. 21 alin. (3) privind dreptul p„r˛ilor la un proces
echitabil, ale art. 129 privind folosirea c„ilor de atac,
precum ∫i ale art. 124 alin. (2), potrivit c„rora justi˛ia este
unic„, impar˛ial„ ∫i egal„ pentru to˛i. De asemenea, este
Ónc„lcat ∫i art. 6 pct. 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale. Arat„ c„
aceast„ restr‚ngere a sferei persoanelor care pot folosi
calea de atac a apelului, dup„ anumite criterii (Ón spe˛„,
dup„ calitatea persoanei), este discriminatorie ∫i nu se
justific„ Óntr-o societate democratic„.
Referitor la dispozi˛iile art. 91 alin. 2 din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„, care dispun
cu privire la necesitatea ob˛inerii avizului ministrului justi˛iei
pentru declan∫area procedurii privind cercetarea, re˛inerea,
arestarea, perchezi˛ionarea sau trimiterea Ón judecat„ a
magistra˛ilor, autoarea excep˛iei consider„ c„ acestea nu
sunt Ón concordan˛„ cu statutul judec„torilor, consacrat de
art. 125 din Constitu˛ie, Óntruc‚t ministrul justi˛iei — ca
membru al guvernului, deci al puterii executive — poate
exercita o anumit„ influen˛„ asupra autorit„˛ii judec„tore∫ti.
Astfel, este afectat ∫i principiul separa˛iei ∫i echilibrul
puterilor Ón stat, reglementat prin normele constitu˛ionale
cuprinse Ón art. 1 alin. (4). Apreciaz„, Ón continuare, c„
implicarea unui exponent al autorit„˛ii executive Ón
raporturile privind puterea judec„toreasc„ înu poate fi o
protec˛ie juridic„ pentru judec„tori“, iar singura autoritate
public„ Ón m„sur„ s„ medieze aceste raporturi, conform
art. 125 alin. (2) ∫i al art. 133 din Constitu˛ie, este Consiliul
Superior al Magistraturii.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„
opineaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„ este
neÓntemeiat„, cu urm„toarea motivare:
Dispozi˛iile art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„
penal„ sunt Ón deplin„ concordan˛„ cu dreptul constitu˛ional
al legiuitorului de a stabili competen˛a ∫i procedura de
judecat„, inclusiv c„ile de atac ∫i condi˛iile exercit„rii
acestora. Mai mult, dispozi˛iile criticate respect„ ∫i
prevederile Conven˛iei pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale, care, Ón art. 2 al Protocolului
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nr. 7 adi˛ional la conven˛ie, prevede dreptul la un dublu
grad de jurisdic˛ie Ón materie penal„.
Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 91 alin. 2 din Legea
nr. 92/1992, se consider„ c„ acestea, prin con˛inutul lor,
reprezint„ tocmai consacrarea principiilor constitu˛ionale
cuprinse Ón art. 124 ∫i 125, precum ∫i garan˛ia legal„ a
respect„rii acestora, astfel realiz‚ndu-se independen˛a ∫i
inamovibilitatea judec„torilor.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i
exprima punctele de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate. De asemenea, Ón conformitate
cu dispozi˛iile art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat
punctul de vedere al institu˛iei Avocatul Poporului.
Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece
dispozi˛iile art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„
penal„ nu Óncalc„ prevederile normelor constitu˛ionale
invocate Ón motivarea excep˛iei. Instituirea prin lege a unor
reguli speciale de procedur„ sau a unor condi˛ii de
exercitare a unor drepturi procedurale, Ón considerarea unor
situa˛ii deosebite, este Ón deplin„ conformitate cu dreptul
exclusiv al legiuitorului de a reglementa cu privire la
desf„∫urarea procesului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti,
f„r„ a se nesocoti, Ón vreun fel, dreptul p„r˛ilor la un
proces echitabil, principiul liberului acces la justi˛ie sau
dreptul constitu˛ional al persoanei de a folosi c„ile legale
de atac. Cu privire la critica de neconstitu˛ionalitate a
art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, pre∫edintele Camerei
Deputa˛ilor arat„ c„ independen˛a justi˛iei, invocat„ de
autoarea excep˛iei Ón argumentarea sa, presupune un statut
special conferit magistra˛ilor, precum ∫i m„suri speciale de
protec˛ie, ∫i se realizeaz„, printre altele, prin instituirea
inamovibilit„˛ii judec„torilor, a∫a cum prev„d normele
constitu˛ionale indicate de acesta. Ministrul justi˛iei joac„ un
rol foarte important Ón selec˛ionarea, preg„tirea ∫i
verificarea cuno∫tin˛elor magistra˛ilor, fiind totodat„
r„spunz„tor de modul Ón care se Ónf„ptuie∫te justi˛ia.
Dreptul s„u de aviz — asupra c„ruia Ó∫i asum„
responsabilitatea personal„ — presupune, Ón spe˛„, doar o
posibilitate suplimentar„ de a cunoa∫te modul Ón care
magistra˛ii Ó∫i Óndeplinesc atribu˛iile, ∫i nu o imixtiune a
puterii executive Ón activitatea judiciar„ a acestora, astfel c„
sunt respectate normele constitu˛ionale invocate.
Guvernul Rom‚niei apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, cu urm„toarea
motivare:
Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 361 alin. 1 lit. c) din
Codul de procedur„ penal„, Guvernul arat„ c„ legiuitorul,
Ón deplin acord cu normele constitu˛ionale ale art. 126
alin. (2) ∫i ale art. 129, poate institui, Ón considerarea unor
situa˛ii deosebite, reguli speciale de procedur„, precum ∫i
modalit„˛i de exercitare a drepturilor procedurale, astfel
Ónc‚t accesul liber la justi˛ie nu Ónseamn„ accesul, Ón toate
cazurile, la toate structurile judec„tore∫ti ∫i la toate c„ile de
atac.
Textul atacat nu restr‚nge exerci˛iul unor drepturi sau al
unor libert„˛i ∫i nici dreptul la un proces echitabil, consacrat
de art. 6 pct. 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, Óntruc‚t nu se poate
sus˛ine c„ excluderea posibilit„˛ii atac„rii cu apel a
anumitor hot„r‚ri judec„tore∫ti este de natur„ s„ aduc„
atingere Ón vreun fel componentelor dreptului la un proces
echitabil.
Œn sf‚r∫it, Guvernul mai arat„ c„ textul de lege criticat
este Ón deplin„ concordan˛„ ∫i cu prevederile art. 2 din
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Protocolul nr. 7 adi˛ional la Conven˛ie, care reglementeaz„
dreptul la un dublu grad de jurisdic˛ie Ón materie penal„.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a art. 91
alin. 2 din Legea nr. 92/1992, Guvernul apreciaz„ c„ este
neÓntemeiat„, deoarece nu se poate sus˛ine c„ avizul
ministrului justi˛iei pentru cercetarea, re˛inerea, arestarea,
perchezi˛ionarea sau trimiterea Ón judecat„ a magistra˛ilor
reprezint„ o ingerin˛„ Ón activitatea de realizare a actului
de justi˛ie, ci constituie tocmai o m„sur„ de protec˛ie legal„
a magistratului Ómpotriva abuzurilor. De altfel, potrivit
art. 10 alin. 1 lit. f) din Codul de procedur„ penal„,
ac˛iunea penal„ este condi˛ionat„ de autorizarea sau de
sesizarea organului competent ori de o alt„ condi˛ie
prev„zut„ de lege. Prin urmare, avizul despre care se face
vorbire Ón textul contestat reprezint„ o condi˛ie prealabil„
pentru punerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale ∫i, deopotriv„,
o m„sur„ favorabil„ magistratului ∫i un filtru necesar pentru
protejarea statutului acestuia.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 361 alin. 1 lit. c) din
Codul de procedur„ penal„ este neÓntemeiat„, deoarece nu
Óncalc„ dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil ∫i nici dreptul
la solu˛ionarea cauzei Óntr-un termen rezonabil. Nu se
poate sus˛ine nici faptul c„ se aduce atingere principiului
potrivit c„ruia justi˛ia este unic„, impar˛ial„ ∫i egal„ pentru
to˛i. Norma de procedur„ nu Ómpiedic„ p„r˛ile s„ exercite
c„ile de atac Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti, Ón condi˛iile
legii.
Referitor la critica de neconstitu˛ionalitate a art. 91
alin. 2 din Legea nr. 92/1992, Avocatul Poporului consider„
c„ aceasta este Óntemeiat„, Óntruc‚t, dup„ revizuirea
Constitu˛iei, dispozi˛iile legale atacate nu mai sunt Ón
concordan˛„ cu spiritul noii Legi fundamentale. Œn acest
context, se constat„ necesitatea modific„rii ∫i complet„rii
actualelor reglement„ri legale care privesc organizarea
judec„toreasc„, stabilindu-se limitele p‚n„ la care se pot
Óntinde atribu˛iile ministrului justi˛iei, ca membru al
Consiliului Superior al Magistraturii. Œn lipsa acestor
dispozi˛ii ∫i pentru a se evita crearea unui vid legislativ,
Avocatul Poporului consider„ c„ se impune aplicarea
direct„ a prevederilor art. 133 ∫i 134 din Constitu˛ie.
Pre∫edintele Senatului nu a comunicat punctul s„u de
vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor, 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. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„
penal„ ∫i ale art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru
organizarea judec„toreasc„, republicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd urm„torul
con˛inut:
Art. 361 alin. (1) lit. c) din Codul de procedur„ penal„:
î(1) Sentin˛ele pot fi atacate cu apel. Nu pot fi atacate cu
apel: […]
c) sentin˛ele pronun˛ate de cur˛ile de apel ∫i Curtea Militar„
de Apel;“
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Art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992:
îMagistra˛ii nu pot fi cerceta˛i, re˛inu˛i, aresta˛i,
perchezi˛iona˛i sau trimi∫i Ón judecat„ f„r„ avizul ministrului
justi˛iei.“
Ulterior datei la care a fost sesizat„ Curtea
Constitu˛ional„, art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru
organizarea judec„toreasc„ a fost abrogat expres prin
art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul magistra˛ilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004.
Prevederea din textul de lege criticat a fost Óns„
preluat„ prin dispozi˛iile art. 100 alin. (2) teza a doua din
legea mai sus amintit„, potrivit c„rora: îJudec„torii,
procurorii ∫i magistra˛ii-asisten˛i pot fi perchezi˛iona˛i, re˛inu˛i
sau aresta˛i preventiv numai cu Óncuviin˛area sec˛iilor
Consiliului Superior al Magistraturii. P‚n„ la constituirea noului
Consiliu Superior al Magistraturii, Óncuviin˛area se acord„ de
c„tre ministrul justi˛iei.“
A∫a fiind, prin prezenta decizie Curtea se va pronun˛a
cu privire la constitu˛ionalitatea acestui din urm„ text de
lege, care are aplicabilitate temporar„, p‚n„ la data de
29 decembrie 2004, c‚nd Ó∫i va Óncepe activitatea noul
Consiliu Superior al Magistraturii, Ón temeiul art. 65 ∫i 72
din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004.
Autoarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„
dispozi˛iile art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„
penal„ Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 21
alin. (3), referitoare la dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil,
ale art. 124 alin. (2), referitoare la unicitatea, impar˛ialitatea
∫i egalitatea justi˛iei, ale art. 129, referitoare la îFolosirea
c„ilor de atac“, precum ∫i ale art. 6 pct. 1 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, referitoare la dreptul oric„rei persoane la un
proces echitabil. Dispozi˛iile art. 100 alin. (2) teza a doua
din Legea nr. 303/2004 sunt, Ón opinia autorului, contrare
prevederilor constitu˛ionale ale art. 1 alin. (4), referitoare la
separa˛ia puterilor Ón stat, ale art. 125 alin. (2), referitoare
la competen˛a Consiliului Superior al Magistraturii de a
sanc˛iona judec„torii, ∫i ale art. 133, referitoare la îRolul ∫i
structura“ Consiliului Superior al Magistraturii.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
I. Œn leg„tur„ cu critica av‚nd ca obiect prevederile
art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„ penal„,
Curtea constat„ c„ nici unul dintre principiile constitu˛ionale
invocate — dreptul la un proces echitabil, unicitatea,
impar˛ialitatea ∫i egalitatea justi˛iei pentru to˛i, accesul
p„r˛ilor la c„ile de atac — nu implic„ reglementarea
uniform„, pentru toate cazurile ∫i pentru to˛i participan˛ii la
proces, a c„ilor de atac Ómpotriva hot„r‚rilor pronun˛ate de
instan˛ele judec„tore∫ti. Œn acest sens, este de observat c„,
potrivit art. 126 alin. (2) din Legea fundamental„, procedura
de judecat„ este prev„zut„ de lege, iar exercitarea c„ilor
de atac se realizeaz„, de asemenea, conform art. 129 îÓn
condi˛iile legii“.
Œn con˛inutul s„u, dispozi˛ia legal„ atacat„ se justific„,
pe de o parte, prin faptul c„ instan˛a de judecat„ care
pronun˛„ o hot„r‚re pe fond — curtea de apel — are o
pozi˛ie Ónalt„ Ón ierarhia instan˛elor judec„tore∫ti, exist‚nd
prin aceasta garan˛ia unei judec„˛i temeinice, efectuat„ de
judec„tori av‚nd o bogat„ experien˛„ profesional„, iar pe
de alt„ parte, potrivit art. 385 6 alin. 3 din Codul de
procedur„ penal„, hot„r‚rea pronun˛at„ de aceste instan˛e
poate fi atacat„ cu recurs ∫i examinat„ de c„tre Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie nu numai Ón limitele motivelor

de casare prev„zute de art. 3859 din acela∫i cod, ci îsub
toate aspectele“. De altfel, Curtea constat„ c„ s-a mai
pronun˛at asupra constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 361 alin. 1
lit. c) din Codul de procedur„ penal„ prin deciziile nr. 77
din 20 februarie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2003, ∫i nr. 267
din 22 iunie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 621 din 8 iulie 2004. Prin aceste
decizii, pentru argumentele expuse, Curtea a respins
excep˛iile de neconstitu˛ionalitate ridicate ca neÓntemeiate.
II. Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea
nr. 303/2004, Curtea constat„ c„ Legea fundamental„
consacr„ principiul independen˛ei judec„torilor ∫i pe cel al
impar˛ialit„˛ii procurorilor Ón exercitarea atribu˛iilor lor.
Garantarea respect„rii acestor principii este asigurat„
prin instituirea inamovibilit„˛ii judec„torilor, prin m„surile de
protec˛ie a magistra˛ilor, prev„zute de titlul III din Legea
nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum ∫i prin
dispozi˛iile speciale ale art. 281 pct. 1 lit. b), ale art. 29 pct. 1
lit. f) ∫i art. 209 alin. 3 ∫i 4 din Codul de procedur„
penal„. Prin urmare, aceste reglement„ri Ól protejeaz„ pe
magistrat prin faptul c„ el nu va fi cercetat de organele
poli˛iei sau de alte organe de cercetare penal„, care, prin
apartenen˛a lor la puterea executiv„, ar putea fi
direc˛ionate politic. De asemenea, magistratul nu va putea
fi chemat Ón judecat„ penal„ prin ac˛iune direct„ introdus„
la instan˛a de judecat„, fiind ferit Ón felul acesta de
eventualele ac˛iuni ∫icanatoare venite din partea unor
persoane r„uvoitoare.
Independen˛a justi˛iei implic„ deci un statut special,
adecvat al magistra˛ilor, menit s„ imprime o valoare de
necontestat actului de justi˛ie, prin protejarea membrilor
corpului magistra˛ilor Ómpotriva subiectivismului ∫i a
ac˛iunilor nejustificate sau abuzive ale organelor de
urm„rire penal„ competente, care le-ar putea afecta
credibilitatea.
Œn acest context, dispozi˛iile tranzitorii ale art. 100
alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind
statutul magistra˛ilor, care condi˛ioneaz„ re˛inerea, arestarea
sau perchezi˛ionarea acestora de avizul ministrului justi˛iei,
instituie o m„sur„ ra˛ional„ de protec˛ie a magistratului,
care reprezint„ o garan˛ie legal„ a consolid„rii principiilor
constitu˛ionale enun˛ate anterior, privitoare la independen˛a
judec„torilor ∫i la impar˛ialitatea procurorilor.
Curtea re˛ine c„ este neÓntemeiat„ ∫i critica potrivit
c„reia avizul ministrului justi˛iei reprezint„ o ingerin˛„ Ón
activitatea de realizare a actului de justi˛ie, deoarece
acesta r„spunde de activitatea judec„torilor ∫i de modul Ón
care se Ónf„ptuie∫te justi˛ia. Conform legii, ministrul justi˛iei
are un rol foarte important Ón selec˛ionarea, preg„tirea ∫i
verificarea cuno∫tin˛elor viitorilor magistra˛i ∫i Ón vederea
admiterii acestora Ón magistratur„. F„r„ s„ intervin„ Ón
activitatea judiciar„ a magistra˛ilor, care sunt independen˛i
∫i inamovibili, ministrul justi˛iei poate ∫i trebuie s„ cunoasc„
modul Ón care ace∫tia Ó∫i Óndeplinesc Óndatoririle. Nu se
poate concepe ca el s„ fie indiferent sau s„ ignore
cazurile Ón care magistra˛ii au s„v‚r∫it ori sunt suspecta˛i c„
au s„v‚r∫it fapte prev„zute de legea penal„. Este evident
c„ orice caz Ón care un magistrat se dovede∫te c„ a
Ónc„lcat legea penal„ arunc„ o umbr„ asupra prestigiului
Óntregii magistraturi. Tocmai de aceea, singurul chemat s„
avizeze urm„rirea penal„ a unui magistrat este ministrul
justi˛iei, iar acest drept de aviz implic„ angajarea
r„spunderii sale personale, persoana interesat„ av‚nd
dreptul de a-l ac˛iona Ón justi˛ie pentru avizarea sau refuzul
de a aviza urm„rirea penal„ a unui magistrat pe care Ól
consider„ vinovat sau, dimpotriv„, nevinovat de s„v‚r∫irea
unei fapte penale.
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™i Ón leg„tur„ cu constitu˛ionalitatea avizului dat de
ministrul justi˛iei cu privire la re˛inerea, arestarea ∫i
perchezi˛ionarea magistra˛ilor, Curtea Constitu˛ional„ s-a
mai pronun˛at, de exemplu, prin deciziile nr. 275 din
24 octombrie 2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 135 din 3 martie 2003, ∫i nr. 4 din
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13 ianuarie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004.
Deoarece nu au intervenit elemente noi care s„
determine schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale,
solu˛ia ∫i argumentele care au fundamentat deciziile mai
sus amintite Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón acest caz.

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, cu majoritate de voturi Ón ceea ce prive∫te dispozi˛iile
art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004,
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. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„ penal„,
precum ∫i ale art. 100 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, excep˛ie ridicat„ de
Elena Lumini˛a Afr„sinei Ón Dosarul nr. 132/2003 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 octombrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

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

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, cu suma de
5.557.118 mii lei, la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
îSubven˛ii“, pentru cheltuieli de personal.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Gheorghe Matache,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.162.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Autoritatea Na˛ional„
pentru Tineret, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2004, cu suma de 3.000.000 mii lei pentru Autoritatea
Na˛ional„ pentru Tineret, la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 34 —
îSubven˛ii“, pentru Agen˛ia Na˛ional„ a Taberelor ∫i
Turismului ™colar ∫i agen˛iile teritoriale.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Cancelariei PrimuluiMinistru pe anul 2004.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
20 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului principal
de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Vasile Rusu
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret,
Daciana S‚rbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.163.
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