PARTEA

Anul 173 (XVII) — Nr. 157

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Mar˛i, 22 februarie 2005

SUMAR
Nr.

Pagina

Nr.

Pagina
DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE

DECRETE
30.

— Decret pentru numirea unui magistrat ...............

1

31.

— Decret pentru numirea unui magistrat ...............

2

32.

— Decret pentru numirea unui magistrat ...............

2

33.

— Decret pentru numirea unui magistrat ...............

3

34.

— Decret pentru numirea unui magistrat ...............

3

35.

— Decret pentru numirea unui magistrat ...............

4

36.

— Decret pentru numirea unui magistrat ...............

4

37.

— Decret pentru numirea unui magistrat ...............

5

Decizia nr. 76 din 8 februarie 2005 referitoare la
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 148 alin. 1 lit. e) ∫i h) din Codul de
procedur„ penal„ .....................................................

5–7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
106.

— Ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor privind eliberarea
de duplicate ale autoriza˛iilor emise de Autoritatea
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor, distruse,
pierdute sau furate ..................................................

8

DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, ale art. 36
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, precum ∫i ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind
organizarea ∫i desf„∫urarea concursului de admitere Ón magistratur„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 262
din 14 decembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor la Judec„toria
Fete∫ti domnul Reghin„ D. Ion.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 17 februarie 2005.
Nr. 30.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, ale art. 36
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, precum ∫i ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind
organizarea ∫i desf„∫urarea concursului de admitere Ón magistratur„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 262
din 14 decembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor la Judec„toria
Pite∫ti domnul Stan Mircea.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 17 februarie 2005.
Nr. 31.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, ale art. 36
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, precum ∫i ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind
organizarea ∫i desf„∫urarea concursului de admitere Ón magistratur„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 262
din 14 decembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor la Judec„toria
Sectorului 1 Bucure∫ti doamna Suciu Alina Raluca.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 17 februarie 2005.
Nr. 32.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 31 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, ale art. 36 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum ∫i
ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea ∫i desf„∫urarea
concursului de admitere Ón magistratur„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 262
din 14 decembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor la Judec„toria
Br„ila domnul Teodorescu Cristian Drago∫.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 17 februarie 2005.
Nr. 33.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 59 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36
alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 9
din 13 ianuarie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Oprea Liliana se nume∫te Ón func˛ia de
judec„tor la Judec„toria Slatina.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 17 februarie 2005.
Nr. 34.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 59 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum ∫i ale
art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 9
din 13 ianuarie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Dumitrescu Paulic„ se nume∫te Ón func˛ia de
judec„tor la Judec„toria Slatina.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 17 februarie 2005.
Nr. 35.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 59 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36
alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 265
din 14 decembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Barbu Silviu-Gabriel, procuror militar inspector
la Parchetul Militar de pe l‚ng„ Curtea Militar„ de Apel, se nume∫te Ón
func˛ia de judec„tor la Tribunalul Bra∫ov.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 17 februarie 2005.
Nr. 36.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 59 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36
alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 236
din 30 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Pintea Mihaela, judec„tor la Judec„toria
Boto∫ani, se nume∫te Ón func˛ia de procuror la Parchetul de pe l‚ng„
Judec„toria Boto∫ani.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 17 februarie 2005.
Nr. 37.

DECIZII

ALE

C U R fi I I

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. 76
din 8 februarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 148 alin. 1 lit. e) ∫i h)
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
Marinela Minc„
Florentina Geangu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 148 alin. 1 lit. e) ∫i h) din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Daniel Ars„nache Ón
Dosarul nr. 6.979/C/2004 al Judec„toriei Arad.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public solicit„ respingerea excep˛iei ca
neÓntemeiat„. Se arat„ c„ textul de lege criticat asigur„
respectarea garan˛iilor constitu˛ionale referitoare la
prezum˛ia de nevinov„˛ie, nefiind Ónc„lcate, astfel cum
sus˛ine autorul excep˛iei, prevederile art. 23 alin. (11) din

Constitu˛ie ∫i nici cele ale Conven˛iei pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 octombrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 6.979/C/2004, Judec„toria Arad a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 148 alin. 1 lit. e) ∫i h) din Codul de
procedur„ penal„. Excep˛ia a fost ridicat„ de inculpatul
Daniel Ars„nache, trimis Ón judecat„, Ón stare de arest
preventiv, pentru s„v‚r∫irea, Ón condi˛iile concursului real de
infrac˛iuni prev„zute de art. 33 lit. a) din Codul penal, a
infrac˛iunii de ultraj prev„zute de art. 239 alin. 3 ∫i 4 din
Codul penal ∫i a infrac˛iunii de ultraj contra bunelor moravuri
∫i tulburarea lini∫tii publice, prev„zut„ de art. 321 alin. 1 din
Codul penal. M„sura arest„rii preventive a fost men˛inut„ de
instan˛„ ∫i Ón cursul judec„˛ii, constat‚ndu-se c„ temeiurile
avute Ón vedere la luarea acestei m„suri subzist„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ dispozi˛iile art. 148 alin. 1 lit. e) ∫i h)
din Codul de procedur„ penal„, care prev„d condi˛ia ca
inculpatul s„ fi s„v‚r∫it o infrac˛iune, Óncalc„ dispozi˛iile
art. 23 alin. (11) din Constitu˛ie. Œn art. 17 alin. 1 din Codul
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penal se prevede c„ infrac˛iunea este fapta care prezint„
pericol social, s„v‚r∫it„ cu vinov„˛ie ∫i prev„zut„ de legea
penal„. Or, stabilirea vinov„˛iei se face numai dup„
judecarea faptei, printr-o hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„.
De aceea, Ón opinia autorului excep˛iei, dispozi˛iile legale
criticate sunt neconstitu˛ionale, deoarece, Ón temeiul lor,
inculpatul este presupus vinovat de s„v‚r∫irea unei
infrac˛iuni, Ónc„lc‚ndu-se astfel prezum˛ia de nevinov„˛ie.
De asemenea, se consider„ c„ motivul prev„zut Ón
art. 148 alin. 1 lit. h) din Codul de procedur„ penal„ ca
îinculpatul s„ fi s„v‚r∫it o infrac˛iune“ contravine ∫i
prevederilor art. 20 din Constitu˛ie, prin aceea c„ Óncalc„
art. 5 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, Óntruc‚t acest motiv nu este
prev„zut printre cazurile Ón care o persoan„ poate fi privat„
de libertatea sa.
Judec„toria Arad consider„ c„ prevederile art. 148
alin. 1 lit. e) ∫i h) din Codul de procedur„ penal„ sunt
constitu˛ionale, deoarece nu contravin dispozi˛iilor art. 23
alin. (11) din Constitu˛ie, referitoare la prezum˛ia de
nevinov„˛ie, precum ∫i, de asemenea, prin aplicarea art. 20
din Legea fundamental„, nici celor ale art. 5 pct. 1 lit. c)
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului
∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de
vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul arat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 148 alin. 1 lit. e) ∫i h) din Codul de
procedur„ penal„ este neÓntemeiat„, av‚nd Ón vedere c„
dispunerea m„surii arest„rii preventive este un mijloc menit
s„ faciliteze desf„∫urarea urm„ririi penale ∫i a procesului
penal Ón general. A∫a fiind, este evident c„ Ón˛elesul atribuit
art. 148 alin. 1 lit. e) ∫i h) nu este acela c„ inculpatului i
se imput„ deja s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni, fapt ce nu poate
fi stabilit dec‚t prin hot„r‚rea de condamnare r„mas„
definitiv„, ci c„ exist„ probe sau indicii considerate
temeinice, Ón raport cu stadiul Ón care se afl„ procesul
penal, despre s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni, pentru ca, pe
acest temei, s„ se poat„ lua m„sura arest„rii preventive.
Se mai men˛ioneaz„ c„ Óns„∫i Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale prevede la
art. 5 pct. 1 lit. c) situa˛ia Ón care persoana a fost arestat„
sau re˛inut„ Ón vederea aducerii sale Ón fa˛a autorit„˛ii
judiciare competente îatunci c‚nd exist„ motive verosimile de
a b„nui c„ a s„v‚r∫it o infrac˛iune [...]“. Œn spiritul conven˛iei,
prezum˛ia de nevinov„˛ie nu exclude arestarea preventiv„.
Œn concluzie, Guvernul arat„, Ón punctul s„u de vedere, c„
garan˛iile pe care Codul de procedur„ penal„ le prevede
pentru respectarea prezum˛iei de nevinov„˛ie sunt Ón
deplin„ concordan˛„ at‚t cu prevederile constitu˛ionale, c‚t
∫i cu normele din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile legale
criticate, stabilind condi˛iile ∫i cazurile Ón care se dispune
arestarea inculpatului, nu contravin Ón nici un mod
reglement„rilor art. 5 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, pentru ca
acestea din urm„ s„ fie aplicate cu prioritate. Œn plus, m„sura
arest„rii preventive este o restr‚ngere a libert„˛ii persoanei,
permis„ de Constitu˛ie prin art. 53, Ón scopul desf„∫ur„rii
instruc˛iei penale, iar condi˛ia ca fapta imputat„ s„ fie
prev„zut„ de legea penal„, ca o infrac˛iune de o anumit„
gravitate, reprezint„ tocmai o garan˛ie Ómpotriva lu„rii arbitrare
a acestei m„suri. Totodat„, arat„ c„ dispozi˛iile art. 148
alin. 1 lit. h) din Codul de procedur„ penal„ sunt Ón
concordan˛„ ∫i cu prevederile art. 23 alin. (11) din
Constitu˛ie, referitoare la prezum˛ia de nevinov„˛ie. Œn

concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia este
neÓntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1
alin. (2) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992,
s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 148 alin. 1 lit. e) ∫i h) din Codul de
procedur„ penal„, potrivit c„rora: îM„sura arest„rii
inculpatului poate fi luat„ dac„ sunt Óntrunite condi˛iile
prev„zute Ón art. 143 ∫i numai Ón vreunul din urm„toarele
cazuri: [...] e) inculpatul a comis din nou o infrac˛iune ori din
datele existente rezult„ necesitatea Ómpiedic„rii s„v‚r∫irii unei
alte infrac˛iuni; h) inculpatul a s„v‚r∫it o infrac˛iune pentru care
legea prevede pedeapsa deten˛iunii pe via˛„ alternativ cu
pedeapsa Ónchisorii sau pedeapsa Ónchisorii mai mare de 4 ani
∫i exist„ probe certe c„ l„sarea sa Ón libertate prezint„ un
pericol concret pentru ordinea public„.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ aceste dispozi˛ii legale
sunt neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile art. 23
alin. (11) din Constitu˛ie, potrivit c„rora, îP‚n„ la r„m‚nerea
definitiv„ a hot„r‚rii judec„tore∫ti de condamnare, persoana
este considerat„ nevinovat„“. Totodat„, prevederile art. 148
alin. 1 lit. h) sunt considerate ca fiind contrare, prin
aplicarea art. 20 din Constitu˛ie, ∫i dispozi˛iilor art. 5 pct. 1
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, care enumer„ cazurile ∫i condi˛iile
Ón care o persoan„ poate fi privat„ de libertate.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„, pentru
considerentele ce urmeaz„:
1. Œn ceea ce prive∫te contrarietatea dispozi˛iilor art. 148
alin. 1 lit. e) ∫i h) din Codul de procedur„ penal„ cu
prevederile din Constitu˛ie privitoare la prezum˛ia de
nevinov„˛ie, autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine
c„ aceasta decurge din condi˛ia cerut„ de lege pentru
luarea m„surii arest„rii inculpatului, aceea ca el s„ fi
s„v‚r∫it o infrac˛iune. Or, termenul îinfrac˛iune“ prev„zut Ón
acest text are Ón˛elesul ar„tat Ón art. 17 alin. 1 din Codul
penal, acela de fapt„ care prezint„ pericol social, s„v‚r∫it„
cu vinov„˛ie ∫i prev„zut„ de legea penal„. Cum stabilirea
vinov„˛iei nu se poate face dec‚t printr-o hot„r‚re de
condamnare definitiv„, dispozi˛iile legale criticate, arat„
autorul excep˛iei, sunt neconstitu˛ionale, deoarece, pe baza
acestora, inculpatul este presupus vinovat de s„v‚r∫irea
unei infrac˛iuni, Ónc„lc‚ndu-se astfel prezum˛ia de
nevinov„˛ie.
Analiz‚nd aceast„ critic„, Curtea constat„ c„ este
nefondat„. Dispozi˛iile art. 148 din Codul de procedur„
penal„, care prev„d cazurile ∫i condi˛iile Ón care poate fi
dispus„ m„sura arest„rii preventive, fiind incluse Ón titlul IV
al P„r˛ii generale a Codului de procedur„ penal„, privitor
la m„surile preventive ∫i alte m„suri procesuale, Ón
capitolul I intitulat îM„surile preventive“, sec˛iunea IV,
denumit„ îArestarea preventiv„“, dezv„luie natura juridic„ a
m„surii procesuale examinate, aceea de mijloc de
dinamizare a urm„ririi penale ∫i a procesului penal Ón
general. Din interpretarea ra˛ional„ a dispozi˛iilor art. 148
alin. 1 lit. e) ∫i h) din Codul de procedur„ penal„ nu
rezult„ c„ inculpatului i se imput„ s„v‚r∫irea unei
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infrac˛iuni, fapt care nu poate fi stabilit dec‚t prin hot„r‚re
judec„toreasc„ de condamnare r„mas„ definitiv„, ci c„
exist„ probe sau indicii considerate ca fiind temeinice, Ón
raport cu stadiul Ón care se afl„ procesul penal, despre
s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni. Folosirea Ón art. 148 alin. 1
lit. e) ∫i h) din Codul de procedur„ penal„ a termenului
îinfrac˛iune“ Ón locul celui de îfapt„ prev„zut„ de legea
penal„“ are o semnifica˛ie pur tehnic„, aceasta desemn‚nd
Óncadrarea faptei, cu privire la care exist„ probe sau indicii
temeinice c„ a fost s„v‚r∫it„ de inculpat, Óntr-un anumit
text de lege, care prevede fapta ca infrac˛iune ∫i o
sanc˛ioneaz„ cu o pedeaps„ de o anumit„ gravitate. De
aceea, nu se poate sus˛ine c„ dispozi˛iile legale examinate
ar fi contrare prevederilor art. 23 alin. (11) din Constitu˛ie
privitoare la prezum˛ia de nevinov„˛ie.
2. Œn motivarea neconstitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 148
alin. 1 lit. h) din Codul de procedur„ penal„, se arat„, de
asemenea, c„ acestea ar fi contrare unor prevederi ale
Conven˛iei pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale. Œn opinia autorului excep˛iei
dispozi˛iile art. 148 alin. 1 lit. h) din Codul de procedur„
penal„ trebuie Ón˛elese ∫i aplicate Ón corela˛ie cu
prevederile art. 5 pct. 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, care
enumer„ la lit. a)—f) cazurile ∫i condi˛iile Ón care o
persoan„ poate fi privat„ de libertatea sa, Ón special cu
prevederile lit. c), conform c„rora unul dintre cazurile Ón
care o persoan„ poate fi privat„ de libertate exist„ îdac„ a
fost arestat sau re˛inut Ón vederea aducerii sale Ón fa˛a
autorit„˛ilor judiciare competente, atunci c‚nd exist„ motive
verosimile de a b„nui c„ a s„v‚r∫it o infrac˛iune sau c‚nd
exist„ motive temeinice de a crede Ón necesitatea de a-l
Ómpiedica s„ s„v‚r∫easc„ o infrac˛iune sau s„ fug„ dup„
s„v‚r∫irea acesteia“. Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
sus˛ine c„ aceste dispozi˛ii din Conven˛ie, care sunt de
strict„ interpretare, sunt Ónc„lcate de cele ale art. 148
alin. 1 lit. h) din Codul de procedur„ penal„, care se
refer„ nu la simple îmotive verosimile de a b„nui c„ a
s„v‚r∫it o infrac˛iune“, ci la condi˛ia ca inculpatul s„ fi
s„v‚r∫it fapta cu forma de vinov„˛ie cerut„ de lege pentru
existen˛a infrac˛iunii. Se arat„, totodat„, c„, Óntruc‚t
no˛iunea de inculpat implic„ lipsa unei hot„r‚ri judec„tore∫ti
de condamnare r„mase definitive, m„sura prelungirii
arest„rii preventive contravine Constitu˛iei, deoarece
echivaleaz„ cu o constatare a vinov„˛iei, de∫i aceasta nu a
fost legal stabilit„.
Analiz‚nd criticile de neconstitu˛ionalitate aduse ∫i sub
aceste aspecte dispozi˛iilor art. 148 alin. 1 lit. h) din Codul
de procedur„ penal„, Curtea constat„ c„ nici acestea nu
pot fi primite. A∫a cum s-a ar„tat mai sus, pe baza
dispozi˛iilor legale criticate, inculpatul nu este considerat
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vinovat de s„v‚r∫irea infrac˛iunii, ci se constat„ numai c„
exist„ probe sau indicii c„ inculpatul a s„v‚r∫it o
infrac˛iune de o anumit„ gravitate, temei suficient pentru a
se putea lua m„sura arest„rii preventive ca mijloc pentru
desf„∫urarea normal„ a procesului penal, astfel cum se
prevede ∫i Ón art. 5 pct. 1 lit. c) din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Pe de alt„ parte, garan˛iile procesuale pe care legea le
ofer„ inculpatului ∫i, Ón special, dreptul acestuia de a se
pl‚nge Ómpotriva m„surii arest„rii preventive atest„
conformitatea dispozi˛iilor legale criticate cu prevederile
art. 23 alin. (2) din Constitu˛ie, care impun ca m„sura
arest„rii preventive s„ se ia numai Ón cazurile ∫i cu
procedura prev„zute de lege.
Curtea Constitu˛ional„ a mai fost sesizat„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 148 alin. 1 lit. h)
din Codul de procedur„ penal„, Ón redactarea anterioar„
modific„rilor aduse prin Legea nr. 281/2003. Astfel, prin
Decizia nr. 26 din 15 februarie 2000, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 232 din 26 mai 2000, s-a
constatat c„ aceste dispozi˛ii nu contravin prevederilor
constitu˛ionale privitoare la prezum˛ia de nevinov„˛ie, ∫i nici
celor din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, referitoare la libertatea persoanei.
Cu acest prilej s-a re˛inut c„ ∫i Ón alte ˛„ri membre ale
Conven˛iei pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale se reg„sesc prevederi
asem„n„toare. De exemplu, Ón art. 144 din Codul de
procedur„ penal„ francez se prevede c„ îdeten˛ia provizorie
poate fi ordonat„ sau prelungit„ Ón materie criminal„ ∫i Ón
materie corec˛ional„, dac„ pedeapsa prev„zut„ de lege este
egal„ sau mai mare de un an Ónchisoare Ón caz de delict
flagrant ori mai mare de doi ani Ónchisoare Ón celelalte cazuri,
Ón situa˛iile Ón care deten˛ia provizorie a persoanei puse sub
urm„rire penal„ este unicul mijloc de a conserva probele sau
indiciile materiale sau de a Ómpiedica fie o presiune asupra
martorilor sau victimelor, fie o concertare frauduloas„ Óntre
persoanele puse sub urm„rire ∫i complici. M„sura arest„rii
preventive se dispune ∫i atunci c‚nd deten˛ia este necesar„
spre a proteja persoana Ón cauz„, pentru a pune cap„t
infrac˛iunii sau pentru a preveni s„v‚r∫irea din nou a acesteia,
precum ∫i pentru a garanta men˛inerea persoanei respective la
dispozi˛ia justi˛iei sau pentru a ap„ra ordinea public„ de
tulburarea cauzat„ prin infrac˛iune“.
Considerentele ∫i solu˛ia Deciziei nr. 26 din 15 februarie
2000 Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i sunt aplicabile ∫i Ón
prezenta cauz„, constat‚ndu-se c„ nu au intervenit
elemente noi care s„ determine schimbarea jurispruden˛ei
sale Ón aceast„ materie.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
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. 148 alin. 1 lit. e) ∫i h) din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„ de Daniel Ars„nache Ón Dosarul nr. 6.979/C/2004 al Judec„toriei Arad.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 8 februarie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
GUVERNUL ROM¬NIEI
AUTORITATEA NAfiIONAL√ PENTRU PROTECfiIA CONSUMATORILOR

ORDIN
privind eliberarea de duplicate ale autoriza˛iilor emise de Autoritatea Na˛ional„
pentru Protec˛ia Consumatorilor, distruse, pierdute sau furate
Av‚nd Ón vedere prevederile:
— Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area,
organizarea/reorganizarea sau func˛ionarea, dup„ caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale ∫i institu˛ii publice, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 233/2001, cu modific„rile ulterioare, coroborat„ cu
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea,
reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe
de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 194/2004, cu modific„rile ulterioare;
— Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i
pietrelor pre˛ioase Ón Rom‚nia, republicat„, cu modific„rile ulterioare;
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor;
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 633/2003 privind Ónfiin˛area pe l‚ng„ Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor a unei activit„˛i finan˛ate integral din venituri proprii,
Ón temeiul art. 4 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 755/2003,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œn cazul distrugerii, pierderii sau furtului
autoriza˛iei pentru efectuarea de opera˛iuni cu metale
pre˛ioase, aliaje ale acestora ∫i pietre pre˛ioase, emis„ de
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor, se va
elibera un duplicat, la cererea persoanelor Óndrept„˛ite
interesate.
Art. 2. — Œn vederea eliber„rii duplicatului, pe l‚ng„
cererea formulat„ Ón acest sens se vor depune la
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor
urm„toarele documente:
a) Ón cazul autoriza˛iei distruse sau pierdute:
— dovada achit„rii anun˛ului de declarare a nulit„˛ii
autoriza˛iei Óntr-un cotidian de larg„ circula˛ie;
b) Ón cazul autoriza˛iei furate:
— dovada achit„rii anun˛ului de declarare a nulit„˛ii
autoriza˛iei, potrivit procedurii prev„zute la lit. a);

— copia certificat„ pentru conformitate de pe reclama˛ia
f„cut„ la poli˛ie.
Art. 3. — Duplicatul va avea Ónscrise pe fa˛„ men˛iunea
îDuplicat“ ∫i pe verso îDocument cu valoare de original“,
semn„tura reprezentantului legal al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor ∫i ∫tampila rotund„.
Art. 4. — Pentru eliberarea duplicatului se percepe o
tax„ Ón valoare de 500.000 lei.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi dus la Óndeplinire de
c„tre Direc˛ia pentru metale pre˛ioase ∫i pietre pre˛ioase ∫i
Direc˛ia economic„ ∫i resurse umane din cadrul Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor.
Art. 6. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
C„t„lin Florin Teodorescu
Bucure∫ti, 11 februarie 2005.
Nr. 106.
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