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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Suediei
privind cooperarea Ón combaterea criminalit„˛ii organizate, a traficului ilicit de stupefiante,
substan˛e psihotrope ∫i precursori, a traficului de fiin˛e umane, terorismului
∫i a altor infrac˛iuni grave, semnat la Bucure∫ti la 10 mai 2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea
Ón combaterea criminalit„˛ii organizate, a traficului ilicit de

stupefiante, substan˛e psihotrope ∫i precursori, a traficului
de fiin˛e umane, terorismului ∫i a altor infrac˛iuni grave,
semnat la Bucure∫ti la 10 mai 2004.

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 168.
ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea Ón combaterea criminalit„˛ii organizate,
a traficului ilicit de stupefiante, substan˛e psihotrope ∫i precursori, a traficului de fiin˛e umane, terorismului
∫i a altor infrac˛iuni grave
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Suediei, denumite Ón continuare p„r˛i,
apreciind importan˛a Ónt„ririi ∫i dezvolt„rii cooper„rii Ón domeniul combaterii criminalit„˛ii,
consider‚nd c„ o astfel de cooperare ar trebui s„ aib„ loc de o manier„ c‚t mai eficient„, ˛in‚nd totodat„ cont
de cerin˛ele de natur„ legislativ„,
fiind ghidate de principiile egalit„˛ii, reciprocit„˛ii ∫i beneficiilor mutuale,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

1. P„r˛ile vor coopera, Ón conformitate cu legisla˛ia
na˛ional„ a acestora, Ón combaterea infrac˛iunilor, precum
criminalitatea organizat„, traficul ilicit de stupefiante,
substan˛e psihotrope ∫i precursori, traficul de fiin˛e umane,
terorismul ∫i alte infrac˛iuni grave, a c„ror prevenire,
descoperire ∫i solu˛ionare necesit„ m„suri comune luate de
autorit„˛ile competente ale ambelor p„r˛i.
2. P„r˛ile Ó∫i vor comunica reciproc prin canale
diplomatice autorit„˛ile competente pentru implementarea
prezentului acord.
ARTICOLUL 2

1. Cooperarea dintre p„r˛i va Ónsemna transmiterea de
informa˛ii operative necesare pentru urm„rirea ∫i
identificarea persoanelor, precum ∫i alte m„suri care sunt
Ón consonan˛„ cu obiectivele prezentului acord ∫i cu
angajamentele p„r˛ilor prin alte acorduri interna˛ionale ∫i
sub auspiciul legisla˛iei fiec„rui stat.
2. Autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor vor colabora, Ón
plus, prin intermediul schimburilor de experien˛„ ∫i al
speciali∫tilor ∫i prin furnizarea reciproc„ de informa˛ii

legislative ∫i informa˛ii privind situa˛ia ∫i tendin˛ele
criminalit„˛ii Ón statele acestora.
3. Acest acord nu prive∫te chestiuni legate de clauza de
asisten˛„ legal„ Ón cazurile penale sau de extr„dare.
ARTICOLUL 3

1. Cererile de furnizare a informa˛iilor sau alte m„suri Ón
conformitate cu acest acord vor fi transmise de autorit„˛ile
comunicate, Ón conformitate cu art. 1 din prezentul acord.
2. M„surile prev„zute Ón prezentul acord pot fi
implementate prin mijloace de contact la nivel local, ca
urmare a Ón˛elegerii care se va Óncheia Óntre autorit„˛ile mai
sus men˛ionate.
3. Dac„ autoritatea care prime∫te o cerere de furnizare
a informa˛iilor nu are atribu˛ii Ón domeniu, aceasta va
transmite cererea f„r„ Ónt‚rziere autorit„˛ii competente din
statul solicitat, inform‚nd de Óndat„ Ón acest sens
autoritatea din statul solicitant.
ARTICOLUL 4

Oricare dintre p„r˛i poate s„ refuze Óndeplinirea unei
cereri dac„ se apreciaz„ c„ r„spunz‚nd unei astfel de
cereri ar putea aduce atingere suveranit„˛ii ∫i securit„˛ii
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ARTICOLUL 8

statului p„r˛ii sau dac„ aceasta contravine dispozi˛iilor
legale sau altor interese fundamentale ale statului.
Œn asemenea cazuri refuzul va fi notificat f„r„ Ónt‚rziere
p„r˛ii solicitante, iar motivele refuzului vor fi precizate.

1. Dac„ este necesar, autorit„˛ile competente ale
p„r˛ilor, conform art. 1 alin. 2, pot Óncheia acorduri Óntre
ele Ón scopul implement„rii prevederilor prezentului acord.
2. Astfel de acorduri vor intra Ón vigoare de la data
semn„rii, dac„ autorit„˛ile semnatare nu decid altfel.

ARTICOLUL 5

1. Informa˛iile ∫i documentele care au fost primite sub
auspiciul acestui acord nu vor fi utilizate f„r„
consim˛„m‚ntul p„r˛ii solicitate Ón alte scopuri dec‚t cele
stipulate Ón cerere ∫i acceptate de partea solicitat„.
2. Transmiterea c„tre un stat ter˛ a datelor transmise Ón
conformitate cu prezentul acord este posibil„ doar pe baza
consim˛„m‚ntului scris al autorit„˛ii competente a p„r˛ii care
le-a transmis.

ARTICOLUL 9

Schimbul de date personale, Ón conformitate cu
prezentul acord, va face obiectul legisla˛iei na˛ionale a
p„r˛ilor ∫i al Conven˛iei europene pentru protec˛ia
persoanelor Ómpotriva prelucr„rii automate a datelor
(Strasbourg, 28 ianuarie 1981).

1. Prezentul acord va intra Ón vigoare Ón termen de
30 de zile de la data primirii ultimei notific„ri schimbate de
p„r˛i, prin care acestea se informeaz„ reciproc, Ón scris,
prin canale diplomatice cu privire la Óndeplinirea
procedurilor legale interne necesare pentru intrarea Ón
vigoare a acestuia.
2. Prezentul acord se Óncheie pentru o perioad„ de timp
nedeterminat„ ∫i va r„m‚ne Ón vigoare pe o perioad„ de
6 luni de la data la care una dintre p„r˛i a primit o
notificare Ón scris, prin canale diplomatice, privind inten˛ia
celeilalte p„r˛i de a denun˛a acordul.
3. Prevederile art. 6 vor fi respectate chiar ∫i dup„
ie∫irea din vigoare a prezentului acord, dac„ este cazul.
4. Prezentul acord poate fi modificat prin
consim˛„m‚ntul reciproc, transmis Ón scris, al p„r˛ilor.
Modific„rile vor intra Ón vigoare Ón conformitate cu
procedura stipulat„ la alin. 1.
Semnat la Bucure∫ti la 10 mai 2004, Ón dou„ exemplare
originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, suedez„ ∫i englez„,
toate textele fiind egal autentice. Œn caz de divergen˛e de
interpretare, textul Ón limba englez„ va prevala.

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Adrian N„stase,
prim-ministru al Guvernului Rom‚niei

Pentru Guvernul Regatului Suediei,
Göran Persson,
prim-ministru al Guvernului Regatului Suediei

ARTICOLUL 6

1. Fiecare parte, ac˛ion‚nd Ón conformitate cu legisla˛ia
sa na˛ional„, se va asigura c„ este respectat gradul de
secretizare Ón ceea ce prive∫te informa˛iile primite de la
cealalt„ parte. Informa˛iile primite de una dintre p„r˛i pot fi
f„cute publice doar cu acordul p„r˛ii care le furnizeaz„.
2. Fiecare parte, ac˛ion‚nd Ón conformitate cu legisla˛ia
sa na˛ional„, va asigura nivelul de secretizare pe care Ól
cere cealalt„ parte.
ARTICOLUL 7

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Suediei
privind cooperarea Ón combaterea criminalit„˛ii organizate,
a traficului ilicit de stupefiante, substan˛e psihotrope
∫i precursori, a traficului de fiin˛e umane, terorismului
∫i a altor infrac˛iuni grave, semnat la Bucure∫ti
la 10 mai 2004
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea Ón
combaterea criminalit„˛ii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substan˛e
psihotrope ∫i precursori, a traficului de fiin˛e umane, terorismului ∫i a altor
infrac˛iuni grave, semnat la Bucure∫ti la 10 mai 2004, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 iunie 2005.
Nr. 490.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 80/2001
privind stabilirea unor m„suri pentru asigurarea, temporar, a locuin˛elor de serviciu
necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administra˛iei publice centrale ∫i institu˛iilor publice
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor m„suri
pentru asigurarea, temporar, a locuin˛elor de serviciu
necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale ∫i institu˛iilor publice, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 717/2001, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Locuin˛a de serviciu se pune la dispozi˛ie
beneficiarului, complet dotat„, inclusiv cu mobilier. Chiria,
cheltuielile de Óntre˛inere a locuin˛elor de serviciu ∫i
amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a
mobilierului, se suport„ de institu˛iile publice Ón care Ó∫i

desf„∫oar„ activitatea beneficiarii, Ón limita unei sume de
12.000.000 lei lunar.
(2) Chiria pentru locuin˛ele de serviciu se stabile∫te Ón
conformitate cu prevederile cap. III din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor
∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu destina˛ia de locuin˛e,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 241/2001, cu modific„rile ulterioare.
(3) Prevederile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i pentru locuin˛ele de protocol.“
2. La articolul 6, dup„ alineatul (2) se introduce alineatul (3)
cu urm„torul cuprins:
î(3) Œn cazul Ón care chiria∫ul se adreseaz„ instan˛elor
judec„tore∫ti cu solicitarea de a cump„ra locuin˛a aflat„
sub inciden˛a prezentei legi, Ónceteaz„ de drept contractul
de Ónchiriere pentru acea locuin˛„.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 181.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 80/2001
privind stabilirea unor m„suri pentru asigurarea, temporar,
a locuin˛elor de serviciu necesare unor categorii de personal
din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administra˛iei publice centrale ∫i institu˛iilor publice
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
m„suri pentru asigurarea, temporar, a locuin˛elor de serviciu necesare unor
categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administra˛iei publice centrale ∫i institu˛iilor publice ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 iunie 2005.
Nr. 504.
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ACTE ALE BIROURILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAﬁILOR ™I SENATULUI
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind numirea Ón func˛ia de adjunct al Avocatului Poporului
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind
organizarea ∫i func˛ionarea institu˛iei Avocatul Poporului, republicat„,
la propunerea Avocatului Poporului,
cu avizul comisiilor juridice ale celor dou„ Camere ale Parlamentului
Rom‚niei,
birourile permanente ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului adopt„
prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de adjunct al Avocatului
Poporului domnul Eremia Mihail Constantin.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de birourile permanente ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului Ón ∫edin˛a comun„ din data de 7 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 7 iunie 2005.
Nr. 2.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 238
din 10 mai 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 861 alin. 3 din Codul penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Marilena 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. 861 alin. 3 din Codul penal,
excep˛ie ridicat„ de Florin B„ncianu Ón Dosarul

nr. 1.070/P/2004 al Cur˛ii de Apel Constan˛a — 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 25 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.070/P/2004, Curtea de Apel Constan˛a —
Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 861 alin. 3 din
Codul penal, excep˛ie ridicat„ de Florin B„ncianu Ón cadrul
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judec„rii apelului penal declarat Ómpotriva Sentin˛ei nr. 568
din 9 septembrie 2004, pronun˛at„ de Tribunalul Constan˛a.
Autorul excep˛iei a fost trimis Ón judecat„ pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii prev„zute de art. 2 alin. (2) din Legea
nr. 143/2000 privind combaterea traficului ∫i consumului
ilicit de droguri, infrac˛iune pedepsit„ cu Ónchisoare de la
10 la 12 ani.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ dispozi˛ia legal„ criticat„ contravine prevederilor
constitu˛ionale ale art. 16, referitoare la egalitatea Ón
drepturi, ale art. 124, privind Ónf„ptuirea justi˛iei, ale
art. 125, care reglementeaz„ statutul judec„torilor, precum
∫i celor ale art. 126, privind instan˛ele judec„tore∫ti. Se
sus˛ine c„ textul criticat instituie un regim discriminatoriu
pentru destinatarii legii penale care s„v‚r∫esc infrac˛iuni
inten˛ionate pentru care legea prevede pedeapsa Ónchisorii
mai mare de 15 ani. Œn opinia autorului excep˛iei, ceea ce
trebuie s„ primeze nu este pedeapsa prev„zut„ de lege,
ci aceea stabilit„ de judec„tor Ón func˛ie de pericolul social
concret al faptei, de persoana f„ptuitorului ∫i de celelalte
criterii generale de individualizare a pedepsei prev„zute de
Codul penal. Or, pentru a proceda la o just„ individualizare
a pedepsei, judec„torul trebuie Ón mod necesar s„ aib„ la
Óndem‚n„ ∫i controlul suveran asupra modalit„˛ilor de
executare a acesteia. At‚ta timp c‚t capacitatea
judec„torului de a proceda la individualizarea pedepsei este
Óngr„dit„ de limit„ri in abstracto venind din partea
legiuitorului, se produce o iremediabil„ contradic˛ie Óntre
scopul represiunii penale ∫i capacitatea actului de justi˛ie
de a realiza acest scop, fiind astfel Ónc„lcate dispozi˛iile
cuprinse Ón art. 124 din Legea fundamental„, privind
Ónf„ptuirea justi˛iei.
Curtea de Apel Constan˛a — Sec˛ia penal„ arat„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
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 consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Se arat„ c„ textul atacat nu contravine
art. 16 din Constitu˛ie, deoarece nu se Óncalc„ nici unul
dintre criteriile egalit„˛ii Ón drepturi cuprinse Ón art. 4
alin. (2) din Legea fundamental„, iar egalitatea Óntre
cet„˛eni nu presupune o identitate de tratament juridic. Nu
sunt Ónc„lcate nici dispozi˛iile art. 124 din Constitu˛ie,
deoarece regimul execut„rii pedepselor constituie o
problem„ de politic„ penal„ pe care legiuitorul este
singurul Óndrept„˛it s„ o solu˛ioneze, individualizarea
judiciar„ a pedepsei f„c‚ndu-se Ón mod obligatoriu Ón
cadrul individualiz„rii legale. De asemenea, apreciaz„ c„
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 125 ∫i 126 nu au
inciden˛„ Ón cauz„.
Avocatul Poporului consider„ c„ textul de lege criticat
este constitu˛ional. Œn acest sens arat„ c„ limitarea legal„
a aplic„rii suspend„rii execut„rii pedepsei sub
supraveghere nu Óncalc„ sub nici un aspect principiul
egalit„˛ii Ón drepturi a cet„˛enilor. Se apreciaz„ c„ regimul
execut„rii pedepselor constituie o problem„ de politic„
penal„ pe care organul legislativ este abilitat s„ o
solu˛ioneze Ón func˛ie de Ómprejur„rile concrete existente la

un anumit moment. Prin textul de lege criticat s-a urm„rit
instituirea unui tratament penal mai sever pentru acele
categorii de infrac˛iuni apreciate de legiuitor ca fapte cu un
grad de pericol social ridicat. Totodat„, apreciaz„ c„
dispozi˛iile art. 125 ∫i 126 din Constitu˛ie, invocate de
asemenea Ón motivarea excep˛iei, nu au inciden˛„ Ón
cauz„.
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 art. 86 1 alin. 3 din Codul penal, care au
urm„torul cuprins: îSuspendarea execut„rii pedepsei sub
supraveghere nu poate fi dispus„ Ón cazul infrac˛iunilor
inten˛ionate pentru care legea prevede pedeapsa Ónchisorii mai
mare de 15 ani, precum ∫i Ón cazul infrac˛iunilor prev„zute la
art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 ∫i 2 ∫i art. 2671 alin. 1 ∫i 2.
Suspendarea execut„rii pedepsei sub supraveghere poate fi
dispus„ Ón cazul infrac˛iunii de furt calificat prev„zute la art. 209
alin. 3, dac„ pedeapsa aplicat„ este Ónchisoarea de cel mult
2 ani.“
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorul excep˛iei ca
fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile
constitu˛ionale ale art. 16, referitoare la egalitatea Ón
drepturi, ale art. 124, privind Ónf„ptuirea justi˛iei, ale
art. 125, care reglementeaz„ statutul judec„torilor, precum
∫i cele ale art. 126, privind instan˛ele judec„tore∫ti.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, se constat„
c„ art. 861 alin. 3 din Codul penal reglementeaz„ limitativ
cazurile Ón care nu se poate dispune suspendarea
execut„rii pedepsei sub supraveghere. Aceste cazuri
privesc infrac˛iunile îinten˛ionate pentru care legea prevede
pedeapsa Ónchisorii mai mare de 15 ani, precum ∫i Ón cazul
infrac˛iunilor prev„zute la art. 182, art. 183, art. 197 alin. 1 ∫i 2
∫i art. 2671 alin. 1 ∫i 2“. Œn teza a doua a alin. 3 al art. 861
legiuitorul a prev„zut o excep˛ie de la cazurile men˛ionate
mai sus, ∫i anume: îSuspendarea execut„rii pedepsei sub
supraveghere poate fi dispus„ Ón cazul infrac˛iunii de furt
calificat prev„zute la art. 209 alin. 3, dac„ pedeapsa aplicat„
este Ónchisoarea de cel mult 2 ani.“ Prin aceste
reglement„ri legiuitorul a restr‚ns aplicarea m„surii de
individualizare a pedepsei const‚nd Ón suspendarea
execut„rii pedepsei sub supraveghere, Ón sensul c„
aceasta nu mai poate fi dispus„ Ón cazul persoanelor care
au s„v‚r∫it cu inten˛ie infrac˛iunile men˛ionate Ón textul de
lege. Legiuitorul a exclus astfel de la beneficiul m„surii
prev„zute Ón art. 86 1 alin. 3 din Codul penal pe acei
infractori care au s„v‚r∫it infrac˛iuni inten˛ionate grave sau
infrac˛iunile de violen˛„ prev„zute Ón art. 182, art. 183,
art. 197 alin. 1 ∫i 2 ∫i art. 2671 alin. 1 ∫i 2 din Codul
penal, Ón scopul evit„rii riscului la care societatea s-ar
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expune prin l„sarea Ón libertate a anumitor categorii de
condamna˛i.
Asupra constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 861 alin. 3 din
Codul penal Curtea s-a mai pronun˛at prin numeroase
decizii, dintre care men˛ion„m: Decizia nr. 116 din 15 iunie
2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 341 din 21 iulie 2000, Decizia nr. 131 din 6 iulie 2000,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 393
din 23 august 2000, precum ∫i Decizia nr. 240 din 27 mai
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 562 din 24 iunie 2004. Curtea Constitu˛ional„ a respins
toate excep˛iile de neconstitu˛ionalitate av‚nd ca obiect
dispozi˛iile de lege Ón discu˛ie, subliniind c„ suspendarea
execut„rii pedepsei sub supraveghere este creat„ de
legiuitor ∫i pus„ la dispozi˛ia instan˛ei ca mijloc de
individualizare judiciar„ a execut„rii pedepsei. Ea confer„
inculpatului numai o voca˛ie, iar nu un drept de a beneficia
de aceast„ m„sur„. Fiind o crea˛ie a legiuitorului, este
firesc ca acesta s„ determine nu numai condi˛iile, dar ∫i
sfera de inciden˛„ a acestei m„suri, respectiv s„ exclud„
de la aceast„ m„sur„ persoanele care au s„v‚r∫it
infrac˛iuni deosebit de grave sau infrac˛iuni de violen˛„ care
v„desc o periculozitate aparte a infractorului.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea autorului excep˛iei Ón
sensul c„ dispozi˛iile de lege criticate sunt contrare
principiului egalit„˛ii Ón drepturi, prin Decizia nr. 240 din
27 mai 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 562 din 24 iunie 2004, Curtea Constitu˛ional„
a statuat c„, îde∫i prin prevederile [...] art. 861 alin. 3 din
Codul penal legiuitorul a restr‚ns aplicarea m„surii de
individualizare a pedepsei, Ón sensul c„ nu poate fi dispus„
Ón cazul persoanelor care au s„v‚r∫it, cu inten˛ie,
infrac˛iunile men˛ionate de acest text de lege, aceasta nu
contravine Óns„ prevederilor constitu˛ionale ale art. 16,
deoarece limitarea legal„ a aplic„rii suspend„rii sub
supraveghere nu Óncalc„ nici unul dintre criteriile egalit„˛ii
Ón drepturi. Drepturile fundamentale reprezint„ o constant„
a personalit„˛ii cet„˛eanului, o ∫ans„ egal„ acordat„
fiec„rui individ ∫i, din aceast„ cauz„, principiul egalit„˛ii
cuprinde egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor
publice, iar nu egalitatea de tratament juridic aplicat unei
categorii de cet„˛eni Ón compara˛ie cu alta. Œn aceast„
situa˛ie este evident c„ regimul pedepselor constituie o
problem„ de politic„ penal„, pe care organul legislativ este
singurul Óndrept„˛it s„ o solu˛ioneze Ón func˛ie de
Ómprejur„rile existente la un moment dat Ón domeniul
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criminalit„˛ii. Prin m„surile instituite Ón condi˛iile art. 861
alin. 3 din Codul penal s-a urm„rit Ón exclusivitate
instituirea unui tratament penal mai sever pentru acele
categorii de infrac˛iuni apreciate de legiuitor ca fapte cu un
grad de pericol ridicat. Œn asemenea condi˛ii Ónc„lcarea
principiului egalit„˛ii s-ar putea pune Ón discu˛ie numai dac„
reglementarea unei astfel de m„suri ar crea discrimin„ri
Óntre cet„˛eni, potrivit criteriilor stabilite de legiuitorul
constituant. Dispozi˛iile art. 16 din Constitu˛ie vizeaz„
egalitatea Ón drepturi Óntre cet„˛eni Ón ceea ce prive∫te
recunoa∫terea Ón favoarea acestora a unor drepturi ∫i
libert„˛i fundamentale, nu ∫i identitatea de tratament juridic
asupra aplic„rii unor m„suri, indiferent de natura lor. Œn
felul acesta se justific„ nu numai admisibilitatea unui regim
juridic diferit fa˛„ de anumite categorii de persoane, dar ∫i
necesitatea lui“.
Œn ceea ce prive∫te Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 124
alin. (2) din Constitu˛ie, potrivit c„rora îJusti˛ia este unic„,
impar˛ial„ ∫i egal„ pentru to˛i“, Curtea a re˛inut, prin decizia
men˛ionat„ mai sus, c„ acestea trebuie corelate cu
dispozi˛iile alin. (1) ∫i (3) ale aceluia∫i articol, potrivit c„rora
îJusti˛ia se Ónf„ptuie∫te Ón numele legii“ ∫i îJudec„torii sunt
independen˛i ∫i se supun numai legii“. Din aceast„
perspectiv„, sus˛inerea autorului excep˛iei potrivit c„reia
judec„torul ar trebui s„ fac„ o individualizare a modului de
executare a pedepsei, f„r„ limit„rile in abstracto impuse de
lege, apare ca neÓntemeiat„. Suspendarea execut„rii
pedepsei sub supraveghere fiind o crea˛ie a legiuitorului,
este firesc ca acesta s„ determine nu numai condi˛iile, dar
∫i sfera de inciden˛„ a acestor m„suri, respectiv s„
exclud„ de la aceste m„suri persoanele care au s„v‚r∫it
infrac˛iuni deosebit de grave sau infrac˛iuni de violen˛„ care
v„desc o periculozitate aparte a infractorului.
Aceste argumente care au fundamentat solu˛ia de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor
art. 861 alin. 3 din Codul penal Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón
prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au intervenit elemente noi care
s„ justifice schimbarea acestei jurispruden˛e a Cur˛ii
Constitu˛ionale.
C‚t prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 861 alin. 3 din Codul penal fa˛„ de art. 125 privind
îStatutul judec„torilor“ ∫i art. 126 referitor la îInstan˛ele
judec„tore∫ti“ din Legea fundamental„, se constat„ c„
acestea nu au relevan˛„ Ón cauz„.

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 art. 861 alin. 3 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de Florin
B„ncianu Ón Dosarul nr. 1.070/P/2004 al Cur˛ii de Apel Constan˛a — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 10 mai 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind unele m„suri pentru accelerarea procesului de implementare a reglement„rilor
privind ajutorul de stat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Ajutoarele de stat sub form„ de schem„ sau
ajutoare individuale, prev„zute Ón proiecte de acte normative
sau Ón proiecte de acte administrative — legi, ordonan˛e de
urgen˛„, ordonan˛e, hot„r‚ri ale Guvernului, hot„r‚ri ale
consiliilor locale, contracte de privatizare, alte contracte
administrative etc. — se notific„ Consiliului Concuren˛ei ∫i se
acord„ numai dup„ autorizarea lor de c„tre acesta.
(2) Actele administrative emise ∫i contractele administrative
Óncheiate, prin care se acord„ ajutoare de stat f„r„ respectarea
obliga˛iei de notificare, precum ∫i de ob˛inere a autoriz„rii
potrivit dispozi˛iilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sunt lovite de nulitate.
(3) Consiliul Concuren˛ei poate solicita instan˛elor de
judecat„ competente constatarea acestei nulit„˛i, precum ∫i
recuperarea/rambursarea ajutoarelor de stat ilegale.
Art. 2. — (1) Furnizorii de ajutor de stat, orice alte
organisme care administreaz„ surse ale statului sau ale
colectivit„˛ilor locale au obliga˛ia s„ ˛in„ o eviden˛„ specific„
privind toate ajutoarele de stat acordate, Ón conformitate cu
prevederile Legii nr. 143/1999, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale reglement„rilor adoptate de Consiliul
Concuren˛ei Ón aplicarea acestei legi.
(2) Eviden˛a specific„ prev„zut„ la alin. (1) trebuie s„
asigure toate informa˛iile necesare:
a) Óntocmirii corecte ∫i complete a notific„rii inten˛iei de
acordare a unor ajutoare de stat noi, precum ∫i a modific„rii
ajutoarelor de stat existente;
b) Óntocmirii raport„rilor privind ajutoarele de stat transmise
Consiliului Concuren˛ei, Ón conformitate cu prevederile
regulamentelor specifice adoptate de acesta;

c) urm„ririi ∫i controlului utiliz„rii ajutoarelor de stat
acordate, precum ∫i Óndeplinirii obiectivelor avute Ón vedere la
autorizarea acestora.
Art. 3. — (1) Furnizorii de ajutor de stat, orice alte organisme
care administreaz„ surse ale statului sau ale colectivit„˛ilor locale
au obliga˛ia de a raporta datele ∫i informa˛iile prev„zute Ón
Regulamentul privind procedurile de raportare ∫i monitorizare a
ajutoarelor de stat, pus Ón aplicare prin Ordinul pre∫edintelui
Consiliului Concuren˛ei nr. 94/2004, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 443 din 18 mai 2004.
(2) Datele ∫i informa˛iile prev„zute la alin. (1) vor fi
raportate, dup„ caz, la termenele prev„zute Ón regulamentul
specific sau conform solicit„rilor Consiliului Concuren˛ei.
Art. 4. — Autorit„˛ile administra˛iei publice au obliga˛ia de a
informa Consiliul Concuren˛ei cu privire la existen˛a oric„rui
ajutor de stat ilegal sau interzis de care au luat cuno∫tin˛„.
Art. 5. — (1) Constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu
amend„ de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei urm„toarele
fapte:
a) neÓndeplinirea obliga˛iei de ˛inere a eviden˛ei specifice
prev„zute la art. 2 ∫i ˛inerea incorect„ sau incomplet„ a acesteia;
b) nerespectarea termenelor de raportare prev„zute la art. 3;
c) refuzul sau omisiunea transmiterii de date ∫i informa˛ii,
precum ∫i furnizarea c„tre Consiliul Concuren˛ei a unor date ∫i
informa˛ii incomplete ∫i/sau incorecte.
(2) Contraven˛iilor prev„zute la alin. (1) li se aplic„
prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 6. — Constatarea contraven˛iilor prev„zute la art. 5 ∫i
aplicarea sanc˛iunilor sunt de competen˛a inspectorilor de
concuren˛„ Ómputernici˛i de Consiliul Concuren˛ei.
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