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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 130/2004 privind unele m„suri
pentru v‚nzarea de c„tre societ„˛ile comerciale, companiile ∫i societ„˛ile na˛ionale
din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale ∫i al industriei de ap„rare,
precum ∫i de c„tre al˛i agen˛i economici din subordinea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
a locuin˛elor pe care ace∫tia le au Ón patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor
de Ónchiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de munc„ la ace∫ti agen˛i economici
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 130 din 9 decembrie 2004 privind unele
m„suri pentru v‚nzarea de c„tre societ„˛ile comerciale,
companiile ∫i societ„˛ile na˛ionale din sectorul energiei,
petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale ∫i al
industriei de ap„rare, precum ∫i de c„tre al˛i agen˛i
economici din subordinea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului a locuin˛elor pe care ace∫tia le au Ón patrimoniu
personalului propriu, titularilor contractelor de Ónchiriere sau
pensionarilor cu ultimul loc de munc„ la ace∫ti agen˛i
economici, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.216 din 17 decembrie 2004, cu urm„toarele
modific„ri:
1. Titlul ordonan˛ei de urgen˛„ va avea urm„torul
cuprins:
,,O R D O N A N ﬁ √ D E U R G E N ﬁ √
privind unele m„suri pentru v‚nzarea de c„tre
societ„˛ile comerciale, companiile ∫i societ„˛ile
na˛ionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor
naturale, resurselor minerale ∫i al industriei de ap„rare,
precum ∫i de c„tre al˛i agen˛i economici din subordinea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului a locuin˛elor
pe care ace∫tia le au Ón patrimoniu personalului propriu,
titularilor contractelor de Ónchiriere, pensionarilor
sau disponibiliza˛ilor cu ultimul loc de munc„
la ace∫ti agen˛i economici“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Societ„˛ile comerciale, companiile ∫i
societ„˛ile na˛ionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor
naturale, resurselor minerale ∫i al industriei de ap„rare,
precum ∫i al˛i agen˛i economici din subordinea Ministerului

Economiei ∫i Comer˛ului, Ón baza aprob„rii de c„tre
adunarea general„ a ac˛ionarilor sau, dup„ caz, a
consiliului de administra˛ie, pot vinde locuin˛ele pe care le
au Ón patrimoniu personalului propriu — salaria˛i care sunt
titulari ai contractelor de Ónchiriere —, disponibiliza˛ilor cu
ultimul loc de munc„ la ace∫ti agen˛i economici, care sunt
titluari ai contractelor de Ónchiriere la data disponibiliz„rii,
sau pensionarilor cu ultimul loc de munc„ la ace∫ti agen˛i
economici.“
3. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 2. — (1) Titularii contractelor de Ónchiriere pot
cump„ra numai o locuin˛„ pe care o de˛in Ón baza unui
contract de Ónchiriere valabil Óncheiat.“
4. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Œn situa˛ia Ón care locuin˛ele nu sunt
cump„rate de chiria∫i ∫i au devenit disponibile ca urmare a
eliber„rii acestora, pot fi v‚ndute prin licita˛ie public„, Ón
condi˛iile legii, numai dac„ nu pot fi Ónchiriate altor angaja˛i
ai societ„˛ii, disponibiliza˛ilor sau pensionarilor cu ultimul loc
de munc„ la societate, la cererea acestora.“
5. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 6 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Locuin˛ele cump„rate cu plata Ón rate Ón
condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„ nu pot fi
Ónstr„inate prin acte Óntre vii timp de 5 ani de la data
Óncheierii contractului de v‚nzare-cump„rare, dac„ Ón acest
interval pre˛ul a fost achitat integral.
(2) Locuin˛elor dob‚ndite Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e
de urgen˛„ nu li se pot schimba structura ∫i destina˛ia
p‚n„ la achitarea integral„ a pre˛ului, f„r„ autorizarea
prealabil„ a consiliului de administra˛ie al societ„˛ii.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, Ón condi˛iile art. 77 alin. (2), 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, 23 iunie 2005.
Nr. 189.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 130/2004
privind unele m„suri pentru v‚nzarea de c„tre societ„˛ile comerciale, companiile ∫i societ„˛ile
na˛ionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale ∫i al industriei
de ap„rare, precum ∫i de c„tre al˛i agen˛i economici din subordinea Ministerului Economiei
∫i Comer˛ului a locuin˛elor pe care ace∫tia le au Ón patrimoniu personalului propriu, titularilor
contractelor de Ónchiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de munc„ la ace∫ti agen˛i economici
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) ∫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 „:
economici din subordinea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului a locuin˛elor pe care ace∫tia le au Ón patrimoniu
personalului propriu, titularilor contractelor de Ónchiriere sau
pensionarilor cu ultimul loc de munc„ la ace∫ti agen˛i
economici ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 130/2004 privind
unele m„suri pentru v‚nzarea de c„tre societ„˛ile
comerciale, companiile ∫i societ„˛ile na˛ionale din sectorul
energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale ∫i
al industriei de ap„rare, precum ∫i de c„tre al˛i agen˛i

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 21 iunie 2005.
Nr. 521.
´
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 31/2005 pentru aprobarea
Contractului de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii — Programul
de dezvoltare a infrastructurii Ón ora∫ele mici ∫i mijlocii din Rom‚nia (SAMTID), faza I,
semnat la Bucure∫ti la 28 februarie 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a infrastructurii Ón ora∫ele mici ∫i mijlocii din Rom‚nia
Guvernului nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea (SAMTID), faza I, semnat la Bucure∫ti la 28 februarie
Contractului de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i Banca 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
European„ de Investi˛ii — Programul de dezvoltare a nr. 399 din 11 mai 2005.
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
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 192.

NICOLAE V√C√ROIU

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 31/2005
pentru aprobarea Contractului de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii —
Programul de dezvoltare a infrastructurii Ón ora∫ele mici ∫i mijlocii din Rom‚nia (SAMTID), faza I,
semnat la Bucure∫ti la 28 februarie 2005
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 privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 31/2005 pentru
aprobarea Contractului de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i
Banca European„ de Investi˛ii — Programul de dezvoltare

a infrastructurii Ón ora∫ele mici ∫i mijlocii din Rom‚nia
(SAMTID), faza I, semnat la Bucure∫ti la 28 februarie
2005, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 21 iunie 2005.
Nr. 524.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2005 pentru ratificarea Acordului
de compensare dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
privind Proiectul de privatizare a societ„˛ilor comerciale filiale de distribu˛ie ∫i furnizare
a energiei electrice îElectrica Banat“ — S.A. ∫i îElectrica Dobrogea“ — S.A., semnat la Bucure∫ti
la 20 aprilie 2005, Ón leg„tur„ cu garan˛ia par˛ial„ de risc acordat„ de Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i aprobarea acordurilor care compun garan˛ia par˛ial„ de risc
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 32 din 28 aprilie 2005 pentru ratificarea
Acordului de compensare dintre Rom‚nia ∫i Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind
Proiectul de privatizare a societ„˛ilor comerciale filiale de
distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice îElectrica Banat“ —

S.A. ∫i îElectrica Dobrogea“ — S.A., semnat la Bucure∫ti
la 20 aprilie 2005, Ón leg„tur„ cu garan˛ia par˛ial„ de risc
acordat„ de Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare ∫i aprobarea acordurilor care compun garan˛ia
par˛ial„ de risc, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 395 din 10 mai 2005.

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, 23 iunie 2005.
Nr. 193.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2005 pentru
ratificarea Acordului de compensare dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind Proiectul de privatizare a societ„˛ilor comerciale
filiale de distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice îElectrica Banat“ — S.A. ∫i îElectrica
Dobrogea“ — S.A., semnat la Bucure∫ti la 20 aprilie 2005, Ón leg„tur„ cu garan˛ia par˛ial„
de risc acordat„ de Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i aprobarea
acordurilor care compun garan˛ia par˛ial„ de risc
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 privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2005 pentru
ratificarea Acordului de compensare dintre Rom‚nia ∫i
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
privind Proiectul de privatizare a societ„˛ilor comerciale filiale
de distribu˛ie ∫i furnizare a energiei electrice îElectrica

Banat“ — S.A. ∫i îElectrica Dobrogea“ — S.A., semnat la
Bucure∫ti la 20 aprilie 2005, Ón leg„tur„ cu garan˛ia par˛ial„
de risc acordat„ de Banca Interna˛ional„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i aprobarea acordurilor care
compun garan˛ia par˛ial„ de risc, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 21 iunie 2005.
Nr. 525.
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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 272
din 26 mai 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 141 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Iuliana Nedelcu
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. 141 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie
ridicat„ de C„lin Lauren˛iu Pop Ón Dosarul nr. 7.069/2004 al
Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipse∫te autorul excep˛iei, 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„,
f„c‚nd referire la jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 15 decembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 7.069/2004, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 141 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de C„lin Lauren˛iu Pop Ón
dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se sus˛ine,
Ón esen˛„, c„ statuarea prin textul criticat asupra posibilit„˛ii
atac„rii cu recurs exclusiv a Óncheierilor date la judecarea Ón
fond ∫i Ón apel a cauzei penale, prin care s-a dispus cu
privire la o m„sur„ preventiv„, ∫i excluderea posibilit„˛ii
exercit„rii aceleia∫i c„i de atac Ón vederea verific„rii legalit„˛ii
Óncheierilor cu acela∫i obiect, date la judecarea Ón recurs a
cauzei penale, contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 16,
privind egalitatea Ón drepturi, ale art. 21, privind accesul liber
la justi˛ie, ale art. 23, privind libertatea individual„, ∫i ale
art. 24, privind dreptul la ap„rare. Se arat„ c„ î[...] nu are
relevan˛„ ce fel de instan˛„ solu˛ioneaz„ pentru prima dat„
[...]“ o astfel de cerere, iar îÓn toate cazurile trebuie s„ existe
o cale de atac Ómpotriva acestei solu˛ii“.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„, deoarece textul de lege criticat nu limiteaz„ Ón
nici un fel accesul la o jurisdic˛ie superioar„ ∫i nu Óncalc„
dreptul la ap„rare sau egalitatea Ón drepturi, av‚nd Ón vedere
posibilitatea inculpatului sau procurorului de a ataca separat cu
recurs Óncheierile date Ón prim„ instan˛„ ∫i Ón apel. Totodat„,
se arat„ c„ art. 141 din Codul de procedur„ penal„ se refer„
la c„i de atac Ómpotriva unor m„suri procesuale provizorii, ∫i
nu la c„i de atac care privesc hot„r‚ri judec„tore∫ti, acestea
din urm„ fiind avute Ón vedere de art. 2 din Protocolul
adi˛ional nr. 7 la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale, privind dreptul unei persoane de
a cere examinarea condamn„rii de o jurisdic˛ie superioar„.

Se mai precizeaz„ c„ reglementarea c„ilor de atac constituie
atributul exclusiv al legiuitorului, precum ∫i faptul c„ o garan˛ie
a respect„rii legalit„˛ii Ón materie sunt prevederile art. 160b din
Codul de procedur„ penal„, potrivit c„rora Ón cursul judec„˛ii
se verific„ periodic legalitatea ∫i temeinicia arest„rii.
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 ridicat„ este neÓntemeiat„.
Se arat„ c„ normele criticate nu creeaz„ nici o discriminare
Ón folosirea c„ilor de atac, iar faptul c„ legiuitorul nu a
prev„zut o cale de atac Ón sensul celor ar„tate de autorul
excep˛iei nu este contrar Constitu˛iei, c‚t„ vreme art. 129 din
Legea fundamental„ statueaz„ c„ acestea se exercit„ numai
Ón condi˛iile stabilite de lege. De asemenea, arat„ c„ nici
normele constitu˛ionale, nici cele cuprinse Ón conven˛iile
interna˛ionale privind drepturile omului nu stabilesc dreptul la
exercitarea c„ilor de atac Ómpotriva Óncheierilor privind m„surile
preventive. Astfel, dispozi˛iile art. 2 din Protocolul adi˛ional
nr. 7 la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale invocate de autorul excep˛iei stabilesc
dreptul la un recurs efectiv pentru cauzele Ón care se atac„ o
hot„r‚re de condamnare, a∫adar o hot„r‚re prin care s-a
solu˛ionat cauza Ón fond. Œn opinia Guvernului, sunt lipsite de
temei ∫i sus˛inerile privind Ónc„lcarea, prin textul criticat, a
accesului liber la justi˛ie, a libert„˛ii individuale ∫i a dreptului
la ap„rare, art. 141 din Codul de procedur„ penal„
reglement‚nd tocmai calea de atac a recursului Ómpotriva
Óncheierii prin care instan˛a de judecat„ a dispus luarea,
revocarea, Ónlocuirea sau Óncetarea unei m„suri preventive. Œn
punctul de vedere exprimat Ón cauz„ se face referire ∫i la
garan˛ia reglementat„ Ón materie de dispozi˛iile art. 160b din
Codul de procedur„ penal„, privind obliga˛ia verific„rii periodice
de c„tre instan˛„ a legalit„˛ii ∫i temeiniciei arest„rii preventive.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile art. 141 din
Codul de procedur„ penal„ sunt constitu˛ionale. Arat„ c„
aceste prevederi legale se aplic„ Ón mod egal tuturor
inculpa˛ilor Ómpotriva c„rora au fost dispuse m„suri preventive,
f„r„ discrimin„ri pe criterii arbitrare, neput‚nd fi re˛inut„, prin
urmare, critica formulat„ Ón raport de art. 4 alin. (2) ∫i art. 16
din Constitu˛ie. Art. 141 din Codul de procedur„ penal„ nu
Óncalc„ nici art. 21 din Constitu˛ie, Óntruc‚t accesul liber la
justi˛ie nu Ónseamn„ accesul, Ón toate cazurile, la toate
structurile judec„tore∫ti ∫i la toate c„ile de atac, iar no˛iunea
de îproces echitabil“ nu implic„, imperios, existen˛a mai multor
grade de jurisdic˛ie. Œn opinia Avocatului Poporului, textul de
lege criticat nu contravine nici art. 24 din Constitu˛ie, Óntruc‚t
nu Óngr„de∫te sub nici un aspect dreptul inculpatului de a fi
asistat de un avocat ales sau numit din oficiu, Ón tot cursul
procesului penal. Totodat„, se arat„ c„ legiuitorul a stabilit
calea de atac Ómpotriva Óncheierii pronun˛ate de instan˛„ Ón
cursul judec„˛ii privind m„surile preventive, Ón deplin„
concordan˛„ cu prevederile art. 23 alin. (7) ∫i ale art. 129 din
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Constitu˛ie, criticile formulate sub acest aspect fiind lipsite
temei.
Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia
neconstitu˛ionalitate ridicat„.

de
de
au
de

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„.
Curtea constat„ c„, de∫i a fost sesizat„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 141 din Codul de
procedur„ penal„, Ón realitate, a∫a cum rezult„ din motivarea
excep˛iei, critica de neconstitu˛ionalitate prive∫te numai
dispozi˛iile alineatului 1 al acestui articol. A∫a fiind, Curtea
urmeaz„ s„ se pronun˛e asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 141 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„, potrivit c„rora îŒncheierea dat„ Ón prim„
instan˛„ ∫i Ón apel, prin care se dispune luarea, revocarea,
Ónlocuirea, Óncetarea sau men˛inerea unei m„suri preventive ori
prin care se constat„ Óncetarea de drept a arest„rii preventive,
poate fi atacat„ separat, cu recurs, de procuror sau de inculpat.
Termenul de recurs este de 24 de ore ∫i curge de la pronun˛are,
pentru cei prezen˛i, ∫i de la comunicare, pentru cei lips„.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ textul de lege criticat Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 16, privind egalitatea
Ón drepturi, Ón art. 21, privind accesul liber la justi˛ie, Ón
art. 23, privind libertatea individual„, ∫i Ón art. 24, care
reglementeaz„ dreptul la ap„rare.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„, Curtea
constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i urmeaz„ s„ fie
respins„.
Curtea re˛ine c„ nu exist„ nici o contradic˛ie Óntre
dispozi˛iile art. 141 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„ ∫i
ale art. 16 din Constitu˛ie, c‚t„ vreme dispozi˛iile legale
criticate se aplic„ Ón mod egal tuturor persoanelor aflate Ón
ipoteza normei, f„r„ nici o discriminare Ón raport de criteriile
egalit„˛ii Ón drepturi stabilite de art. 4 din Constitu˛ie.

Textul de lege ce face obiectul excep˛iei nu aduce nici o
atingere liberului acces la justi˛ie, prev„zut de art. 21 din
Constitu˛ie, ci, dimpotriv„, d„ expresie acestui drept,
reglement‚nd posibilitatea atac„rii separat cu recurs, de c„tre
procuror sau de c„tre inculpat, a Óncheierii date Ón prim„
instan˛„ ∫i Ón apel, prin care se dispune luarea, revocarea,
Ónlocuirea, Óncetarea sau men˛inerea unei m„suri preventive ori
prin care se constat„ Óncetarea de drept a arest„rii preventive.
De asemenea, prevederile art. 141 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„ nu contravin art. 24 din Constitu˛ie, Óntruc‚t
nu Óngr„desc sub nici un aspect dreptul inculpatului de a fi
asistat de un avocat ales sau numit din oficiu, Ón tot cursul
procesului penal.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea Ón sensul Ónc„lc„rii, prin
normele ce fac obiectul excep˛iei, a libert„˛ii individuale,
Curtea constat„ c„ s-a mai pronun˛at asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 141 alin. 1 din Codul
de procedur„ penal„, Ón raport de critici similare, prin Decizia
nr. 458 din 28 octombrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I nr. 60 din 18 ianuarie 2005. Cu acel
prilej, resping‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate invocat„,
Curtea a re˛inut c„, îpotrivit art. 23 alin. (7) din Legea
fundamental„, «Óncheierile instan˛ei privind m„sura arest„rii
preventive sunt supuse c„ilor de atac prev„zute de lege».
Rezult„ c„ op˛iunea legiuitorului de a nu fi prev„zut o astfel
de cale de atac ∫i Ómpotriva Óncheierii de men˛inere a m„surii
arest„rii preventive, dat„ la judecarea Ón recurs a cauzei
penale, nu poate fi considerat„ neconstitu˛ional„, deoarece,
potrivit art. 129 din Constitu˛ie, «Ómpotriva hot„r‚rilor
judec„tore∫ti, p„r˛ile interesate ∫i Ministerul Public pot exercita
c„ile de atac, Ón condi˛iile legii». Este atributul exclusiv al
legiuitorului de a institui c„ile de atac ∫i condi˛iile Ón care
acestea pot fi exercitate“. S-a re˛inut totodat„ c„ îaceste
dispozi˛ii se refer„ la o hot„r‚re care nu solu˛ioneaz„ fondul
cauzei, ci care prive∫te o m„sur„ procesual„ provizorie, chiar
dac„ aceasta este privativ„ de libertate. Inculpatul sau
Ónvinuitul poate cere punerea sa Ón libertate provizorie sub
control judiciar sau pe cau˛iune, conform art. 5 alin. 5 din
Codul de procedur„ penal„, Ón tot cursul procesului penal, iar
dac„ nu mai exist„ temei care s„ justifice men˛inerea m„surii
preventive, aceasta trebuie revocat„ din oficiu sau la cerere,
potrivit art. 139 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„“.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi care s„ determine
reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii, at‚t solu˛ia, c‚t ∫i
considerentele deciziei mai sus men˛ionate sunt valabile ∫i Ón
prezenta cauz„.

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) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge ca neÓntemeiat„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 141 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„ de C„lin Lauren˛iu Pop Ón Dosarul nr. 7.069/2004 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 26 mai 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta
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DECIZII
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PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Rujan Ion Cristinel Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct
al Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Av‚nd Ón vedere Adresa nr. 807.128 din 20 iunie 2005 a Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, prin care au
fost comunicate rezultatele ∫i procesele-verbale Óncheiate Ón urma concursului organizat Ón perioada 15—16 iunie 2005
pentru ocuparea func˛iei publice vacante corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici de secretar general adjunct
din cadrul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 17 alin. (1) lit. b) ∫i al art. 54
alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Primul-Ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, domnul Rujan Ion Cristinel se nume∫te Ón

func˛ia public„ de secretar general adjunct al Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 22 iunie 2005.
Nr. 365.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei Gavril„ Georgeta Ón func˛ia public„ de secretar general
al Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Av‚nd Ón vedere Adresa nr. 807.165 din 20 iunie 2005 a Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, prin care au
fost comunicate rezultatele ∫i procesele-verbale Óncheiate Ón urma concursului organizat Ón perioada 15—16 iunie 2005
pentru ocuparea func˛iei publice vacante corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici de secretar general din
cadrul Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 17 alin. (1) lit. b) ∫i al art. 54
alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Primul-Ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, doamna Gavril„ Georgeta se nume∫te Ón

func˛ia public„ de secretar general al Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 22 iunie 2005.
Nr. 366.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei Mucic„ Delia Ruxandra Ón func˛ia public„ de secretar general
al Ministerului Culturii ∫i Cultelor
Av‚nd Ón vedere Adresa nr. 807.128 din 20 iunie 2005 a Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, prin care au
fost comunicate rezultatele ∫i procesele-verbale Óncheiate Ón urma concursului organizat Ón perioada 15—16 iunie 2005
pentru ocuparea func˛iei publice vacante corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici de secretar general din
cadrul Ministerului Culturii ∫i Cultelor,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 17 alin. (1) lit. b) ∫i al art. 54
alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Primul-Ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, doamna Mucic„ Delia Ruxandra se

nume∫te Ón func˛ia public„ de secretar general al
Ministerului Culturii ∫i Cultelor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 22 iunie 2005.
Nr. 367.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei B‚ra Gina Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct
al Ministerului Finan˛elor Publice
Av‚nd Ón vedere Adresa nr. 807.128 din 20 iunie 2005 a Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, prin care au
fost comunicate rezultatele ∫i procesele-verbale Óncheiate Ón urma concursului organizat Ón perioada 15—16 iunie 2005
pentru ocuparea func˛iei publice vacante corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici de secretar general adjunct
din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 17 alin. (1) lit. b) ∫i al art. 54
alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Primul-Ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, doamna B‚ra Gina se nume∫te Ón func˛ia

public„ de secretar general adjunct al Ministerului
Finan˛elor Publice.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 22 iunie 2005.
Nr. 368.
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