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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal, excep˛ie
ridicat„ de Silviu Iulian Pamfile Ón Dosarul nr. 3.493/2004
al Cur˛ii de Apel Ploie∫ti — 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 de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, deoarece norma penal„ criticat„ pedepse∫te
fapta s„v‚r∫it„ cu vinov„˛ie, ∫i nu o eroare contractual„.
Dispozi˛iile fundamentale ale art. 45 ∫i ale art. 135 alin. (2)
lit. a) statueaz„ c„ libertatea economic„ ∫i libertatea
contractual„ trebuie s„ se exercite Ón condi˛iile stabilite de
lege, ∫i nu Ón afara acesteia.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 26 ianuarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.493/2004, Curtea de Apel Ploie∫ti — Sec˛ia
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penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 215 alin. 3 ∫i 4 din
Codul penal.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Silviu Iulian Pamfile Ón
dosarul penal cu num„rul de mai sus, av‚nd drept obiect
solu˛ionarea unui recurs.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate sunt
neconstitu˛ionale, deoarece prin incriminarea unor fapte ce
˛in de activitatea comercial„ se instituie o sanc˛iune penal„
ce nesocote∫te libertatea comer˛ului ∫i libertatea
contractual„, Ón condi˛iile Ón care, Ón opinia sa, o eventual„
eroare contractual„ sau neÓndeplinirea unei obliga˛ii
contractuale pot fi sanc˛ionate doar Ón materie civil„. Œntr-o
atare situa˛ie, aplicarea unor sanc˛iuni penale contravine ∫i
dispozi˛iilor din art. 1 al Protocolului nr. 4 adi˛ional la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, referitoare la interdic˛ia priv„rii de libertate a
unei persoane pentru singurul motiv c„ nu este Ón m„sur„
s„ execute o obliga˛ie contractual„.
Curtea de Apel Ploie∫ti — Sec˛ia penal„ opineaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece incriminarea penal„ a Ón∫el„ciunii Ón contracte
sau prin emiterea unui cec, ∫tiind c„ pentru valorificarea
acestuia nu exist„ provizia sau acoperirea necesar„ Ón
scopul ar„tat Ón alin. 1, dac„ s-a pricinuit o pagub„
posesorului cecului, nu reprezint„ o Ónc„lcare a libert„˛ii
comer˛ului sau a libert„˛ii economiei.
Œn toate legisla˛iile europene, Ón∫el„ciunea, frauda sau
escrocheria au fost incriminate ∫i sanc˛ionate ca fapte de
natur„ penal„ Ón scopul protej„rii celor ce-∫i exercit„ cu
bun„-credin˛„ drepturile ∫i libert„˛ile economice, comerciale
ori contractuale.
Potrivit 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 Rom‚niei apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece textul legal
criticat incrimineaz„ infrac˛iunea de Ón∫el„ciune care nu
trebuie confundat„ cu neexecutarea unei obliga˛ii
contractuale. A∫a cum rezult„ din chiar cuprinsul art. 215
alin. 3 din Codul penal, pentru existen˛a laturii obiective
fapta trebuie s„ fi fost s„v‚r∫it„ Ón a∫a fel Ónc‚t, f„r„ aceast„
eroare, cel Ón∫elat nu ar fi Óncheiat contractul Ón condi˛iile
stipulate. Stabilirea existen˛ei tuturor elementelor constitutive
ale infrac˛iunii este Óns„ atributul exclusiv al instan˛ei de
judecat„.
Dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 135 referitoare la
economie trebuie interpretate Ón leg„tur„ cu art. 45
consacrat libert„˛ii economice, Ón sensul c„ ideea garant„rii
accesului neÓngr„dit la libera ini˛iativ„ este privit„ prin
prisma sarcinilor prev„zute la art. 135 alin. (2) ∫i, pe cale
de consecin˛„, nu se poate re˛ine Ónc„lcarea de c„tre
textul legal criticat a acestor prevederi fundamentale.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece prevederile
art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal nu Óngr„desc
libertatea economic„ ∫i nici libertatea comer˛ului ∫i nu
sanc˛ioneaz„ neÓndeplinirea unei obliga˛ii contractuale, ci
Ón∫el„ciunea practicat„ la Óncheierea ori executarea unui
contract, ca atentat la bunurile persoanei prin am„gire.
Aceast„ infrac˛iune este prev„zut„ Ón toate legisla˛iile
penale.

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. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal, cu
urm„torul con˛inut: îInducerea sau men˛inerea Ón eroare a
unei persoane cu prilejul Óncheierii sau execut„rii unui
contract, s„v‚r∫it„ Ón a∫a fel Ónc‚t, f„r„ aceast„ eroare, cel
Ón∫elat nu ar fi Óncheiat sau executat contractul Ón condi˛iile
stipulate, se sanc˛ioneaz„ cu pedeapsa prev„zut„ Ón alineatele
precedente, dup„ distinc˛iile acolo ar„tate.
Emiterea unui cec asupra unei institu˛ii de credit sau unei
persoane, ∫tiind c„ pentru valorificarea lui nu exist„ provizia
sau acoperirea necesar„, precum ∫i fapta de a retrage, dup„
emitere, provizia, Ón totul sau Ón parte, ori de a interzice trasului
de a pl„ti Ónainte de expirarea termenului de prezentare, Ón
scopul ar„tat Ón alin. 1, dac„ s-a pricinuit o pagub„ posesorului
cecului, se sanc˛ioneaz„ cu pedeapsa prev„zut„ Ón alin. 2.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 11 ∫i ale art. 20, prin raportare la
art. 1 din Protocolul nr. 4 adi˛ional la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
precum ∫i ale art. 45 referitoare la Libertatea economic„ ∫i
ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitu˛ie referitoare la
asigurarea de c„tre statul rom‚n a libert„˛ii comer˛ului.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, asupra constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 215
alin. 3 ∫i 4 din Codul penal, s-a mai pronun˛at, prin
raportare la art. 20 din Constitu˛ie, prin Decizia nr. 173 din
4 noiembrie 1999, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 624 din 21 decembrie 1999, Ón
sensul respingerii acesteia. Cu acel prilej, Curtea a re˛inut
c„ at‚t alin. 3, c‚t ∫i alin. 4 al art. 215 din Codul penal
incrimineaz„ Ón∫el„ciunea ca o grav„ fapt„ antisocial„
contra patrimoniului, const‚nd Ón Ón∫elarea Óncrederii
participan˛ilor la raporturile juridice patrimoniale, fapt absolut
intolerabil Ón cadrul acestora. De altfel, Ón toate sistemele
de drept Ón∫el„ciunea ori escrocheria este o fapt„
incriminat„ ∫i sever sanc˛ionat„.
Cele statuate prin decizia men˛ionat„ Ó∫i men˛in
valabilitatea, Óntruc‚t Ón prezenta cauz„ nu au intervenit
elemente noi care s„ justifice schimbarea jurispruden˛ei
Cur˛ii.
Cu privire la Ónc„lcarea dispozi˛iilor constitu˛ionale ale
art. 45 referitoare la Libertatea economic„ ∫i ale art. 135
alin. (2) lit. a) referitoare la asigurarea de c„tre statul
rom‚n a libert„˛ii comer˛ului, Curtea re˛ine c„, a∫a cum
rezult„ din chiar con˛inutul textului criticat, elementul
material al infrac˛iunii de Ón∫el„ciune are drept premis„ o
ac˛iune ∫i, respectiv, o omisiune care induce
cocontractantul Óntr-o eroare determinant„ la Óncheierea ori
executarea actului. Dac„ eroarea nu ar fi existat, contractul
nu s-ar fi Óncheiat sau executat Ón condi˛iile respective. Prin
urmare, nu poate fi confundat„ infrac˛iunea de Ón∫el„ciune

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 478/7.VI.2005
cu neexecutarea unei obliga˛ii contractuale. De aceea,
invocarea dispozi˛iilor constitu˛ionale men˛ionate, precum ∫i
a celor ale art. 11 din Pactul interna˛ional cu privire la
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drepturile civile ∫i politice, privitoare la interzicerea
sanc˛ion„rii penale a neexecut„rii unei obliga˛ii contractuale,
este total nepertinent„.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de
Silviu Iulian Pamfile Ón Dosarul nr. 3.493/2004 al Cur˛ii de Apel Ploie∫ti — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 aprilie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

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

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 225
din 21 aprilie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Nicoleta Grigorescu
Florentina Geangu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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 Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 55/2004, excep˛ie ridicat„ de Ionel R„dulescu Ón
Dosarul nr. 2.425/P/2004 al Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia
penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public, f„c‚nd referire la
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie, pune
concluzii de respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ca neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 decembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.425/P/2004, Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Ionel R„dulescu Ón
dosarul men˛ionat av‚nd ca obiect solu˛ionarea recursului
declarat de acesta Ómpotriva Œncheierii de ∫edin˛„ din data
de 7 decembrie 2004, pronun˛at„ de Judec„toria Pite∫ti,

prin care s-a respins cererea de recuzare a completului de
judecat„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ prevederile legale criticate, potrivit c„rora alin. 7
al art. 52 din Codul de procedur„ penal„ se abrog„,
urm‚nd ca Óncheierea instan˛ei de judecat„ prin care s-a
respins cererea de recuzare s„ poat„ fi atacat„ numai o
dat„ cu sentin˛a sau decizia recurat„, sunt contrare
dispozi˛iilor constitu˛ionale privind dreptul la ap„rare.
Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia penal„, exprim‚ndu-∫i opinia
asupra
excep˛iei,
apreciaz„
c„
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t, îprin
intrarea Ón vigoare a dispozi˛iilor legale criticate, nu se
aduce atingere dreptului la ap„rare al persoanei care a
formulat o cerere de recuzare, ci s-a avut Ón vedere
necesitatea elimin„rii neÓnt‚rziate a posibilit„˛ii de exercitare
abuziv„ a drepturilor procesuale, care ar impieta asupra
desf„∫ur„rii Ón condi˛ii normale a procesului penal“.
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 apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, deoarece prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 55/2004 legiuitorul a realizat o unitate de
reglementare Ón materie penal„ ∫i civil„, consacr‚nd o
solu˛ie legislativ„ similar„ celei prev„zute Ón art. 34 din
Codul de procedur„ civil„. Se arat„, totodat„, c„ dispozi˛iile
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 55/2004 se
circumscriu domeniului de reglementare a procedurii de
judecat„, care, potrivit dispozi˛iilor art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, este atributul exclusiv al legiuitorului.
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Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Faptul c„, prin
dispozi˛iile legale criticate, se elimin„ calea de atac a
recursului Ómpotriva Óncheierii prin care s-a respins cererea
de recuzare nu este de natur„ s„ aduc„ atingere dreptului
la ap„rare. Exercitarea c„ilor de atac Ómpotriva Óncheierilor
o dat„ cu hot„r‚rea prin care s-a solu˛ionat fondul cauzei
ofer„ p„r˛ilor suficiente garan˛ii procesuale pentru ap„rarea
drepturilor, libert„˛ilor ∫i intereselor lor legitime. Se arat„,
totodat„, c„ textele legale criticate sunt norme de
procedur„ ∫i reprezint„ op˛iuni ale legiuitorului, conforme cu
prevederile art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie.
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), 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 Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 55 din
25 iunie 2004 pentru modificarea Codului de procedur„
penal„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 592 din 1 iulie 2004, av‚nd urm„torul cuprins:
îArticol unic — Alineatul 7 al articolului 52 din Codul de
procedur„ penal„, republicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se abrog„.“
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorul excep˛iei ca
fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile art. 24 din
Constitu˛ie, potrivit c„rora: î(1) Dreptul la ap„rare este
garantat. (2) Œn tot cursul procesului, p„r˛ile au dreptul s„ fie
asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, se constat„
c„ asupra constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 55/2004, Ón raport cu alte
prevederi din Legea fundamental„ dec‚t cele invocate de
autorul excep˛iei de fa˛„, Curtea s-a mai pronun˛at prin

Decizia nr. 555 din 16 decembrie 2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 145 din
17 februarie 2005, precum ∫i, mai recent, prin Decizia
nr. 181 din 29 martie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 403 din 12 mai 2005, statu‚nd c„
acest act normativ este constitu˛ional. Cu acel prilej, s-a
re˛inut c„ «recursul constituie una dintre c„ile de atac
prev„zute de lege, cu privire la care Constitu˛ia statueaz„,
Ón art. 129, c„ se poate exercita, îÓn condi˛iile legii“. Deplina
competen˛„ Ón ceea ce prive∫te stabilirea acestor condi˛ii
revine legiuitorului, Ón acest sens fiind prevederile
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“. Abrogarea, prin actul
normativ criticat, a dispozi˛iilor procedural penale care
reglementau recursul Ómpotriva Óncheierii de respingere a
recuz„rii s-a realizat, a∫adar, de c„tre legiuitor Ón temeiul
prerogativelor sale constitu˛ionale, fiind determinat„ de
ra˛iuni de politic„ penal„, respectiv de înecesitatea elimin„rii
neÓnt‚rziate a posibilit„˛ii de exercitare abuziv„ a drepturilor
procesuale, care impieteaz„ asupra desf„∫ur„rii Ón condi˛ii
normale a procesului penal ∫i poate conduce la punerea Ón
libertate a unor infractori periculo∫i“, astfel cum se
men˛ioneaz„ Ón mod expres Ón preambulul Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 55/2004. A∫a fiind, actul normativ
criticat nu numai c„ nu aduce atingere prevederilor
constitu˛ionale, ci constituie o aplicare a acestora,
legiuitorul fiind preocupat de asigurarea exigen˛elor unui
proces echitabil, prin Ómpiedicarea exercit„rii abuzive a
drepturilor procesuale ∫i prin asigurarea celerit„˛ii procesului
penal (solu˛ionarea cauzei Óntr-un termen rezonabil fiind
una dintre exigen˛e)». Aceste considerente Ó∫i p„streaz„
valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„.
Œn spe˛„, faptul c„ Óncheierea prin care s-a respins
cererea de recuzare nu poate fi atacat„ separat cu recurs
nu aduce nici o atingere dreptului la ap„rare, consacrat de
prevederile art. 24 din Constitu˛ie, c‚t„ vreme dispozi˛iile
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 55/2004 nu Ónl„tur„
Ón nici un mod posibilitatea p„r˛ilor de a-∫i angaja un
ap„r„tor, de a fi asistate de acesta ∫i de a se prevala de
toate garan˛iile procesuale prev„zute de lege. Dimpotriv„,
Ón temeiul prevederilor art. 361 alin. 2 ∫i ale art. 3851
alin. 2 din Codul de procedur„ penal„, partea interesat„
are la dispozi˛ie c„ile de atac Ómpotriva hot„r‚rii
judec„tore∫ti prin care se solu˛ioneaz„ fondul cauzei,
put‚nd s„ Ó∫i exercite pe deplin dreptul la ap„rare.

Fa˛„ de cele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 55/2004, excep˛ie
ridicat„ de Ionel R„dulescu Ón Dosarul nr. 2.425/P/2004 al Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 21 aprilie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind intrarea Ón vigoare a unor tratate semnate de Rom‚nia cu alte state
Œn temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit c„ruia prin ordin al ministrului
afacerilor externe se face cunoscut„ intrarea Ón vigoare a tratatelor interna˛ionale Óncheiate de Rom‚nia cu alte state,
care se public„, f„r„ plat„, Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
constat‚nd c„ Rom‚nia a Óndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea Ón vigoare a tratatelor
interna˛ionale enumerate mai jos,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Art. 1. — La data de 25 aprilie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Azerbaidjan privind cooperarea Ón combaterea traficului ilicit
de stupefiante, substan˛e psihotrope ∫i precursori, semnat
la Bucure∫ti la 11 octombrie 2004, ratificat de Parlamentul
Rom‚niei prin Legea nr. 86 din 7 aprilie 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 311 din
13 aprilie 2005.
Art. 2. — La data de 3 iunie 2005 va intra Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Azerbaidjan privind colaborarea ∫i asisten˛a reciproc„ Ón
domeniul vamal, semnat la Bucure∫ti la 11 octombrie 2004,
aprobat de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 2.402 din
21 decembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 43 din 13 ianuarie 2005.
Art. 3. — La data de 15 februarie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Chile privind eliminarea regimului de vize, semnat
la Bucure∫ti la 11 octombrie 2004, aprobat de Guvernul
Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 2.092 din 24 noiembrie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.159 din 8 decembrie 2004.
Art. 4. — La data de 19 martie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul-cadru de cooperare tehnic„, ∫tiin˛ific„ ∫i tehnologic„
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Chile,
semnat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998, aprobat
de Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 1.259 din
7 decembrie 2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 659 din 15 decembrie 2000.
Art. 5. — La data de 20 mai 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Chile privind cooperarea Ón domeniul prevenirii ∫i combaterii
consumului ilegal ∫i a traficului ilicit de stupefiante ∫i
substan˛e psihotrope, semnat la Bucure∫ti la 11 octombrie
2004, ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 87
din 7 aprilie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 310 din 13 aprilie 2005.

Art. 6. — La data de 7 mai 2005 a intrat Ón vigoare
Conven˛ia dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Cipru privind cooperarea Ón domeniul sanitar veterinar,
semnat„ la Bucure∫ti la 7 aprilie 2003, aprobat„ de
Guvernul Rom‚niei prin Hot„r‚rea nr. 945 din 14 august
2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 603 din 26 august 2003.
Art. 7. — La data de 13 ianuarie 2005 a intrat Ón
vigoare Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Islamice Iran privind promovarea ∫i protejarea
reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie
2003, ratificat de Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 442
din 27 octombrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 783 din 6 noiembrie 2003.
Art. 8. — La data de 21 iunie 2005 va intra Ón vigoare
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Slovace privind naviga˛ia pe c„ile navigabile interioare,
semnat la Bratislava la 5 martie 2003, ratificat de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 63 din 24 martie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 285 din 31 martie 2004.
Art. 9. — La data de 21 aprilie 2005 a intrat Ón vigoare
Acordul dintre Rom‚nia ∫i Regatul Spaniei privind protec˛ia
informa˛iilor clasificate Ón domeniul ap„r„rii, semnat la
Bucure∫ti la 3 martie 2004, ratificat de Parlamentul
Rom‚niei prin Legea nr. 363 din 15 septembrie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 863
din 22 septembrie 2004.
Art. 10. — La data de 13 ianuarie 2005 a intrat Ón
vigoare Memorandumul de Ón˛elegere dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Suediei privind schimb„rile
climatice, semnat la Bucure∫ti la 9 aprilie 2003, ratificat de
Parlamentul Rom‚niei prin Legea nr. 587 din 15 decembrie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.240 din 22 decembrie 2004.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 706.
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A C T E A L E C O N S I L I UL U I S U P E R I O R A L M A G I S T R A T U R I I
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere
∫i examenul de absolvire a Institutului Na˛ional al Magistraturii
Œn temeiul art. 133 alin. (5) ∫i (7) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 24 alin. (1) ∫i al art. 39 alin. (1) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 106 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor,
v„z‚nd Adresa nr. 1.393/2005 a Institutului Na˛ional al Magistraturii,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t „ r „ ∫ t e:
Art. I. — Regulamentul privind concursul de admitere ∫i
examenul de absolvire a Institutului Na˛ional al Magistraturii,
aprobat prin Hot„r‚rea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 158/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 5, alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — (1) Pre∫edintele Consiliului Superior al
Magistraturii nume∫te, la propunerea Institutului Na˛ional al
Magistraturii, comisia de admitere, comisiile de elaborare a
subiectelor ∫i comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor.“
2. La articolul 5, alineatul (5) va avea urm„torul cuprins:
î(5) Contesta˛iile vor fi solu˛ionate prin hot„r‚re de
comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor.“
3. Dup„ articolul 5, Ón cadrul sec˛iunii a III-a, se
introduce un subtitlu cu denumirea îDispozi˛ii generale
privind desf„∫urarea concursului.“
4. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Examinarea candida˛ilor se face Ón dou„
etape.
(2) Prima etap„ const„ Ón verificarea cuno∫tin˛elor
juridice prin sus˛inerea unei probe eliminatorii tip gril„ la
urm„toarele materii;
a) drept civil;
b) drept procesual civil;
c) drept penal;
d) drept procesual penal.
(3) A doua etap„ const„ Ón sus˛inerea a 3 probe:
a) o prob„ scris„ const‚nd Ón rezolvarea unor spe˛e de
drept civil, drept procesual civil, drept penal ∫i drept
procesual penal;
b) un test de verificare a ra˛ionamentului logic const‚nd
Ón verificarea capacit„˛ii de analiz„ ∫i sintez„, a
ra˛ionamentului logic, prin rezolvarea unui test-gril„ cu
100 de Óntreb„ri;
c) un interviu const‚nd Ón chestionarea oral„ a
candida˛ior Ón scopul identific„rii aptitudinilor, motiva˛iilor ∫i
elementelor de etic„ specifice profesiei de magistrat.
(4) Comisia de elaborare a subiectelor este constituit„
din magistra˛i, cadre universitare din Ónv„˛„m‚ntul superior
acreditat sau din Institutul Na˛ional al Magistraturii,
speciali∫ti Ón materiile de concurs.“

5. La articolul 7, alineatele (2), (3), (4) ∫i (5) vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) De˛inerea oric„ror aparate electronice ∫i de
comunicare Ón sala de concurs este interzis„. La proba
eliminatorie este interzis„ de˛inerea Ón sala de concurs a
oric„ror surse de informare. Œnc„lcarea acestor dispozi˛ii
atrage eliminarea din concurs. La proba scris„ const‚nd Ón
spe˛e candida˛ii au dreptul s„ aib„ asupra lor coduri sau
alte acte normative, care vor putea fi consultate Ón timpul
examenului.
(3) Candida˛ii care nu se afl„ Ón sal„ Ón momentul
deschiderii plicului cu subiecte pentru probele scrise pierd
dreptul de a mai sus˛ine proba respectiv„.
(4) Œn vederea elabor„rii lucr„rilor scrise, candida˛ii
primesc coli de h‚rtie tip, av‚nd ∫tampila Consiliului
Superior al Magistraturii, ∫i folosesc numai cerneal„ sau pix
de culoare neagr„.
(5) Œnainte de comunicarea subiectelor pentru probele
scrise candida˛ii Ó∫i Ónscriu numele ∫i prenumele, jude˛ul de
domiciliu ∫i num„rul legitima˛iei primite la intrarea Ón sala
de concurs pe col˛ul foii ce urmeaz„ a fi sigilat.“
6. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Corectarea lucr„rilor se face conform
baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor,
pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afi∫eaz„
la sf‚r∫itul probelor scrise.
(2) Pe timpul corect„rii col˛ul lucr„rii nu se desigileaz„.
Notele acordate se Ónscriu Ón borderou sub semn„tura celor
care le-au acordat ∫i apoi pe lucrare, de c„tre pre∫edintele
comisiei de admitere, dup„ care se introduc Ón baza de
date a comisiei de admitere. Dup„ efectuarea acestor
opera˛iuni se desface col˛ul sigilat al lucr„rii ∫i se coreleaz„
num„rul lucr„rii cu numele candidatului. La proba scris„
const‚nd Ón rezolvarea unor spe˛e, precum ∫i la testul de
verificare a ra˛ionamentului logic col˛ul lucr„rii nu se
desigileaz„ dec‚t dup„ sus˛inerea interviului de c„tre to˛i
candida˛ii.
(3) Rezultatele ob˛inute la fiecare prob„ se afi∫eaz„ la
sediul Institutului Na˛ional al Magistraturii, al Consiliului
Superior al Magistraturii ∫i la sediile tribunalelor, respectiv
ale parchetelor de pe l‚ng„ acestea, ∫i se aduc la
cuno∫tin˛„ public„ pe pagina de Internet a Consiliului
Superior al Magistraturii ∫i pe cea a Institutului Na˛ional al
Magistraturii.“
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7. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Nota ob˛inut„ la concurs reprezint„ media
rezultat„ din adunarea notelor de la fiecare dintre cele trei
probe din etapa a doua, calculat„ Ón raport cu urm„toarea
pondere: proba de verificare a cuno∫tin˛elor juridice 80%,
proba de verificare a ra˛ionamentului logic 10%, interviul
10%.
(2) Pe baza acestei note din etapa a doua se
Óntocme∫te tabelul de clasificare a candida˛ilor, care se
transmite pentru afi∫are la sediul Institutului Na˛ional al
Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii ∫i
la sediile tribunalelor ∫i parchetelor de pe l‚ng„ acestea ∫i
se public„ pe pagina de Internet a Consiliului Superior al
Magistraturii ∫i pe cea a Institutului Na˛ional al Magistraturii.
(3) Pentru admiterea la Institutul Na˛ional al
Magistraturii, candidatul trebuie s„ ob˛in„ media general„
de cel pu˛in 7 (∫apte), dar nu mai pu˛in de nota 5 (cinci)
la fiecare dintre cele patru materii de la proba scris„
const‚nd Ón rezolvarea unor spe˛e.
(4) Departajarea candida˛ilor cu note egale se face Ón
ordinea descresc„toare a mediilor de la examenul de
licen˛„ ∫i apoi Ón ordinea descresc„toare a mediilor
aritmetice ob˛inute Ón facultate la disciplinele de concurs
enumerate Ón art. 6 alin. (2) lit. a)—d).“
8. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Candida˛ii care sunt admi∫i vor fi
programa˛i pentru a se prezenta la vizita medical„
efectuat„ de o comisie medical„ numit„ prin ordin comun
al ministrului justi˛iei ∫i al ministrului s„n„t„˛ii.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii, prin inspectorii
generali, va verifica Óndeplinirea de c„tre candida˛ii admi∫i
a condi˛iei bunei reputa˛ii prev„zute la art. 13 alin. (2) lit. c)
din Legea nr. 303/2004.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii valideaz„
rezultatele concursului ∫i hot„r„∫te cu privire la Óndeplinirea
condi˛iilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2).
(4) Consiliul Superior a Magistraturii stabile∫te lista
definitiv„ a candida˛ilor declara˛i admi∫i la Institutul Na˛ional
al Magistraturii, pe care o comunic„ potrivit art. 8 alin. (3).“
9. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Locurile scoase la concurs la Institutul
Na˛ional al Magistraturii vor fi ocupate, conform art. 9
alin. (4), de candida˛ii declara˛i admi∫i.“
10. Dup„ articolul 11 se introduce un subtitlu cu
denumirea îProba eliminatorie“.
11. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Prima prob„, eliminatorie, const„ Ón
solu˛ionarea unui test-gril„ cu 100 de Óntreb„ri, c‚te 25
pentru fiecare dintre disciplinele de concurs men˛ionate la
art. 6 alin. (2) lit. a)—d).
(2) Lucr„rile se noteaz„ cu «Admis» sau «Respins», Ón
func˛ie de punctajul ob˛inut de candidat.
(3) La testul-gril„ fiecare r„spuns corect valoreaz„ un
punct. Sunt declara˛i admi∫i Ón etapa a II-a candida˛ii care
au ob˛inut minimum 80 de puncte.“
12. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — (1) Candida˛ii nemul˛umi˛i de punctajul
ob˛inut la proba eliminatorie pot depune contesta˛ie la
Consiliul Superior al Magistraturii sau la tribunalele,
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respectiv parchetele de pe l‚ng„ acestea la care s-au
Ónscris, Ón termen de 48 de ore de la data afi∫„rii
rezultatelor. Contesta˛iile care se depun la tribunale sau la
parchetele de pe l‚ng„ acestea se transmit imediat dup„
Ónregistrare, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Œn vederea solu˛ion„rii contesta˛iilor, col˛ul lucr„rii se
va sigila din nou.
(3) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de c„tre comisia de
contesta˛ii numit„ conform art. 5 alin. (1), Ón termen de
3 zile de la expirarea termenului prev„zut la alin. (1).“
13. Dup„ articolul 13 se introduce un subtitlu cu
denumirea îEtapa a doua. Proba scris„ const‚nd Ón
rezolvarea unor spe˛e“.
14. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Cu o zi Ónainte de desf„∫urarea probei
scrise const‚nd Ón rezolvarea unor spe˛e, comisia de
elaborare a subiectelor stabile∫te c‚te trei variante de
subiecte pentru fiecare materie.
(2) Subiectele vor fi puse Ón plicuri separate, sigilate,
care vor fi desf„cute Ón ziua concursului, dup„ intrarea Ón
sal„ a candida˛ilor, Ón prezen˛a unor observatori ∫i dup„
verificarea lor prealabil„ de c„tre unul dintre candida˛i.
Despre toate aceste opera˛iuni se va face men˛iune Ón
procesul-verbal.
(3) Prin tragere la sor˛i vor fi stabilite subiectele pentru
lucr„rile scrise, care vor fi multiplicate ∫i predate delega˛ilor
din s„lile de examen.
(4) Delegatul comunic„ subiectele ∫i ora c‚nd Óncepe ∫i
c‚nd se Óncheie proba.
(5) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probelor scrise, Ón s„lile
de concurs au acces numai membrii comisiei de admitere
∫i delega˛ii care supravegheaz„ desf„∫urarea concursului.“
15. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Timpul destinat pentru elaborarea
lucr„rilor scrise este cel stabilit de c„tre comisia de
elaborare a subiectelor. La expirarea timpului stabilit pentru
proba scris„ candidatul pred„ lucrarea sub semn„tur„, iar
delegatul care a supravegheat desf„∫urarea concursului
men˛ioneaz„ Ón borderou num„rul de pagini al lucr„rii
respective ∫i aplic„ ∫tampila Consiliului Superior al
Magistraturii.
(2) Delegatul care a supravegheat desf„∫urarea
concursului pred„ lucr„rile comisiei de admitere, care le
numeroteaz„ ∫i le Ónscrie Ón borderoul centralizator.
(3) Pentru fiecare sal„ de concurs se Óntocme∫te un
borderou separat ∫i un proces-verbal tipizat.
(4) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probei scrise este
interzis„ p„r„sirea s„lii de concurs de c„tre candida˛i.
P„r„sirea temporar„ a s„lii de concurs se face numai Ón
cazuri excep˛ionale, cu Ónso˛itor.
(5) Frauda sau tentativa de fraud„, dovedit„, atrage
eliminarea din concurs. Œn aceste cazuri responsabilul de
sal„ consemneaz„ Ón procesul-verbal faptele ∫i m„surile
luate, iar lucrarea se anuleaz„ cu men˛iunea «Fraud„».
Procesul-verbal se comunic„ pre∫edintelui comisiei de
admitere ∫i candidatului respectiv.“
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16. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Nota acestei probe reprezint„ media
artimetic„ a notelor ob˛inute la fiecare dintre cele patru
materii men˛ionate Ón art. 6 alin. (2) lit. a)—d).
(2) Candida˛ii nemul˛umi˛i de nota ob˛inut„ pot depune
contesta˛ie la Consiliul Superior al Magistraturii sau la
tribunalele, respectiv parchetele de pe l‚ng„ acestea, la
care s-au Ónscris, Ón termen de 48 de ore de la data
afi∫„rii rezultatelor. Contesta˛iile care se depun la tribunale
sau la parchetele de pe l‚ng„ acestea se transmit imediat
dup„ Ónregistrare, prin fax, la Consiliul Superior al
Magistraturii.
(3) Œn vederea solu˛ion„rii contesta˛iilor, col˛ul lucr„rii se
va sigila din nou.
(4) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de c„tre comisia de
contesta˛ii numit„ conform art. 5 alin. (1), Ón termen de
5 zile de la expirarea termenului prev„zut la alin. (2).“
17. Dup„ articolul 16 se introduce un subtitlu cu
denumirea îTestul de verificare a ra˛ionamentului logic“.
18. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — (1) Proba const„ Ón solu˛ionarea unui testgril„ cu 100 de Óntreb„ri.
(2) Fiecare r„spuns corect valoreaz„ 0,1 puncte.“
19. Dup„ articolul 17 se introduce un nou articol,
articolul 171, cu urm„torul cuprins:
îArt. 17 1. — (1) Candida˛ii nemul˛umi˛i de punctajul
ob˛inut pot depune contesta˛ie la Consiliul Superior al
Magistraturii sau la tribunalele, respectiv parchetele de pe
l‚ng„ acestea, la care s-au Ónscris, Ón termen de 48 de
ore de la data afi∫„rii rezultatelor. Contesta˛iile care se
depun la tribunale sau la parchetele de pe l‚ng„ acestea

se transmit imediat dup„ Ónregistrare, prin fax, la Consiliul
Superior al Magistraturii.
(2) Œn vederea solu˛ion„rii contesta˛iilor, col˛ul lucr„rii se
va sigila din nou.
(3) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de c„tre comisia de
contesta˛ii numit„ conform art. 5 alin. (1), Ón termen de
3 zile de la expirarea termenului prev„zut la alin. (1).“
20. Dup„ articolul 17 se introduce un subtitlu cu
denumirea îInterviul“.
21. Dup„ articolul 17 1 se introduce un nou articol,
articolul 172, cu urm„torul cuprins:
îArt. 172. — (1) Candida˛ii sus˛in un interviu Ón fa˛a
comisiei de elaborare a subiectelor, numit„ de pre∫edintele
Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea
Institutului Na˛ional al Magistraturii, Ón conformitate cu art. 5
alin. (1).
(2) Nota ob˛inut„ la aceast„ prob„ reprezint„ media
aritmetic„ a notelor acordate de membrii comisiei de
admitere, Ón conformitate cu baremul afi∫at la sf‚r∫itul
acestei probe. Nota astfel acordat„ este definitiv„.“
Art. II. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i pe pagina de Internet a
Consiliului Superior al Magistraturii.
Art. III. — Regulamentul privind concursul de admitere
∫i examenul de absolvire a Institutului Na˛ional al
Magistraturii, aprobat prin Hot„r‚rea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 158/2004, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie
2004, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta
hot„r‚re, va fi republicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor dr. Dan Lupa∫cu
Bucure∫ti, 25 mai 2005.
Nr. 193.
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