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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 5 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 133/2000
privind Ónv„˛„m‚ntul universitar ∫i postuniversitar de stat cu tax„,
peste locurile finan˛ate de la bugetul de stat
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
(4) Criteriile ∫i standardele de performan˛„ au Ón vedere
Art. I. — Articolul 5 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 133/2000 privind Ónv„˛„m‚ntul universitar ∫i num„rul de credite, media general„ sau ponderat„ la finele
postuniversitar de stat cu tax„, peste locurile finan˛ate de anului anterior, precum ∫i alte criterii stabilite de senatul
la bugetul de stat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al universitar. Fac excep˛ie studen˛ii care Óndeplinesc condi˛iile
Rom‚niei, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000, pentru a primi burse sociale.
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 441/2001, publicat„
(5) Studen˛ii care au pierdut locurile finan˛ate de la
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 411 din bugetul de stat pot continua studiile cu tax„.
25 iulie 2001, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
(6) Ocuparea locurilor r„mase disponibile se face Ón baza
îArt. 5. — (1) Statutul de student cu tax„ se p„streaz„ clasific„rii studen˛ilor cu tax„, Ón raport cu gradul de
Ón condi˛iile stabilite de senatul universitar. Cuantumul taxei Óndeplinire a criteriilor ∫i standardelor de performan˛„, stipulate
pentru fiecare an de studiu se anun˛„ cu cel pu˛in 15 zile Ón contractul individual de finan˛are a studiilor universitare.
Ónainte de Ónceperea anului universitar.
(7) Œn cazul transferului unui student care ocup„ un loc
(2) Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior evalueaz„ la
finan˛at
de la bugetul de stat, acesta va de˛ine acela∫i
Ónceputul fiec„rui an universitar locurile finan˛ate de la bugetul
de stat r„mase disponibile, pentru a fi ocupate de studen˛ii statut dac„ Óndepline∫te criteriile ∫i standardele de
Ónscri∫i cu tax„, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„. performan˛„ specifice universit„˛ii la care se transfer„.
(3) Locurile finan˛ate de la bugetul de stat r„m‚n Ambele institu˛ii vor comunica ministerului de profil
disponibile Ón m„sura Ón care studen˛ii care le ocup„, cu schimbarea intervenit„, pentru a se opera transferul
excep˛ia cazurilor sociale, nu Óndeplinesc criteriile ∫i resurselor financiare corespunz„toare.
(8) Œn organizarea forma˛iunilor de studiu nu se face
standardele de performan˛„ stabilite de senatul universitar,
prev„zute Óntr-un contract individual de finan˛are a studiilor distinc˛ie Óntre cele dou„ categorii de studen˛i.“
Art. II. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare Óncep‚nd cu
universitare, Óncheiat, respectiv prelungit, anual, Óntre
institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior ∫i student.
anul I din anul universitar 2005—2006.
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

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

ADRIAN N√STASE

TEODOR VIOREL MELE™CANU

Bucure∫ti, 11 iulie 2005.
Nr. 224.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 133/2000
privind Ónv„˛„m‚ntul universitar ∫i postuniversitar de stat
cu tax„, peste locurile finan˛ate de la bugetul de stat
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 art. 5 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 133/2000 privind Ónv„˛„m‚ntul
universitar ∫i postuniversitar de stat cu tax„, peste locurile finan˛ate de la
bugetul de stat ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 iulie 2005.
Nr. 601.



MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 630/19.VII.2005
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) ∫i (3) ale art. III
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2005
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 30
din 28 aprilie 2005 privind modificarea alin. (2) ∫i (3) ale art. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 11 iulie 2005.
Nr. 226.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea
alin. (2) ∫i (3) ale art. III din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
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 respingerea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) ∫i (3) ale
art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2005 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 iulie 2005.
Nr. 603.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 45
din 1 iunie 2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 464 din 1 iunie 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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 11 iulie 2005.
Nr. 227.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea
unor prevederi din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
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 respingerea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 iulie 2005.
Nr. 604.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului
a Conven˛iei dintre Rom‚nia ∫i Marele Ducat de Luxemburg
Ón domeniul securit„˛ii sociale, semnat„ la Bucure∫ti
la 18 noiembrie 2004
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 166 din 23 iunie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Conven˛ia
dintre Rom‚nia ∫i Marele Ducat de Luxemburg Ón domeniul securit„˛ii
sociale, semnat„ la Bucure∫ti la 18 noiembrie 2004, ∫i se dispune publicarea
prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 iulie 2005.
Nr. 607.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 293
din 9 iunie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
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 art. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„ de Viorel Dobra Ón Dosarul nr. 323/2004 al
Judec„toriei Brad.
La apelul nominal r„spunde partea Societatea Comercial„
îMercur“ — S.A., prin Ómputernicit Ana Maria Marta, lipsind
celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal
Óndeplinit„.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón Dosarul nr. 128 D/2005,
av‚nd ca obiect aceea∫i excep˛ie, ridicat„ de Cosmin Balc„cean
Ón Dosarul nr. 163/2005 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia I
penal„. La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.

Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea dosarelor.
Partea prezent„, precum ∫i reprezentantul Ministerului
Public sunt de acord cu conexarea dosarelor.
Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, dispune
conexarea Dosarului nr. 128 D/2005 la Dosarul nr. 36 D/2005,
care a fost primul Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul p„r˛ii
prezente, care las„ la aprecierea Cur˛ii solu˛ionarea excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate.
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 Óncheierile din 10 ianuarie 2005 ∫i 31 ianuarie 2005,
pronun˛ate Ón dosarele nr. 323/2004 al Judec„toriei Brad ∫i
nr. 163/2005 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„,
Curtea Constitu˛ional„ a fost sesizat„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 1 din Codul
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de procedur„ penal„. Excep˛ia a fost ridicat„ de inculpatul
Viorel Dobra, trimis Ón judecat„ pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunilor
la protec˛ia muncii ∫i distrugere din culp„, ∫i, respectiv, de
petentul Cosmin Balc„cean Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect
pl‚ngerea Ómpotriva rezolu˛iei parchetului de neÓncepere a
urm„ririi penale.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ textul de lege criticat Óncalc„ dispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 21 care garanteaz„ accesul liber la
justi˛ie, deoarece permite atacarea Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti doar a unui num„r limitat de acte ale
procurorului. De asemenea, se sus˛ine ∫i Ónc„lcarea dispozi˛iilor
art. 51 alin. (4) ∫i art. 52 alin. (1) din Constitu˛ie, prin aceea
c„ înu prev„d posibilitatea ca persoana v„t„mat„ a c„rei
pl‚ngere nu a fost solu˛ionat„ de procuror s„ se adreseze cu
pl‚ngere instan˛ei“. Se apreciaz„ c„, pentru reglementarea
acestei situa˛ii, ar fi înecesar„ modificarea art. 2781 alin. 1 din
Codul de procedur„ penal„, prin introducerea prevederii
exprese ca lipsa unei solu˛ii la oricare din modurile de
sesizare a procurorului s„ poat„ fi atacat„ la instan˛„“.
Judec„toria Brad arat„ c„ dispozi˛iile art. 2781 alin. 1 din
Codul de procedur„ penal„ îcontravin prevederilor art. 51
alin. (4) ∫i art. 52 alin. (1) din Constitu˛ie Ón m„sura Ón care nu
consacr„ dreptul persoanei ale c„rei interese au fost v„t„mate
prin nesolu˛ionarea de c„tre procuror a pl‚ngerii formulate
conform art. 221 ∫i art. 222 din Codul de procedur„ penal„,
de a se adresa cu pl‚ngere Ón fa˛a instan˛ei, Ón condi˛iile Ón
care, potrivit art. 337 din Codul de procedur„ penal„, ini˛iativa
extinderii procesului penal cu privire la alte persoane apar˛ine
Ón exclusivitate procurorului“.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„ consider„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate invocat„ este neÓntemeiat„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
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„. Œn acest sens arat„ c„ dispozi˛iile art. 2781
alin. 1 din Codul de procedur„ penal„, care reglementeaz„
tocmai posibilitatea formul„rii pl‚ngerii la instan˛a de judecat„
Ómpotriva acelor acte prin care procurorul solu˛ioneaz„ cauza
penal„ f„r„ ca aceasta s„ mai ajung„ Ón fa˛a instan˛ei,
respectiv Ómpotriva rezolu˛iei de clasare, de scoatere de sub
urm„rire penal„ sau de Óncetare a urm„ririi penale, date de
procuror, nu Óngr„desc accesul liber la justi˛ie al petentului ∫i
nici drepturile p„r˛ii v„t„mate reglementate de art. 51 ∫i 52 din
Legea fundamental„ (dreptul de peti˛ionare, respectiv dreptul
persoanei v„t„mate de o autoritate public„).
Avocatul Poporului, invoc‚nd jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie, apreciaz„ c„ textul de lege criticat
nu Óngr„de∫te liberul acces la justi˛ie, ci, dimpotriv„, asigur„
realizarea acestui drept Ón acord cu prevederile art. 21 din
Constitu˛ie. De asemenea, apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate nu aduc atingere prevederilor art. 51 alin. (4) din
Legea fundamental„, deoarece stabilirea de c„tre legiuitor, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, a
unor reguli speciale de sesizare a instan˛elor de judecat„
pentru atacarea rezolu˛iilor sau a ordonan˛elor procurorului de
netrimitere Ón judecat„ nu este de natur„ s„ aduc„ atingere
sub nici un aspect dreptului de peti˛ionare. Se arat„, totodat„,
c„ nu poate fi re˛inut„ nici critica Ón raport de prevederile
constitu˛ionale ale art. 52 alin. (1), Óntruc‚t acestea 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 Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite 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. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„,
potrivit c„rora, îDup„ respingerea pl‚ngerii f„cute conform
art. 275—278, Ómpotriva rezolu˛iei de neÓncepere a urm„ririi
penale sau a ordonan˛ei ori, dup„ caz, a rezolu˛iei de clasare, de
scoatere de sub urm„rire penal„ sau de Óncetare a urm„ririi
penale, date de procuror, persoana v„t„mat„, precum ∫i orice alte
persoane ale c„ror interese legitime sunt v„t„mate pot face
pl‚ngere Ón termen de 20 de zile de la data comunic„rii de c„tre
procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 ∫i 278, la instan˛a
c„reia i-ar reveni, potrivit legii, competen˛a s„ judece cauza Ón
prim„ instan˛„“.
Autorii excep˛iei consider„ c„ aceste dispozi˛ii sunt contrare
prevederilor constitu˛ionale ale art. 21 alin. (1) ∫i (2), art. 51
alin. (4) ∫i art. 52 alin. (1), av‚nd urm„torul cuprins:
— Art. 21 alin. (1) ∫i (2): î(1) Orice persoan„ se poate
adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“;
— Art. 51 alin. (4): îAutorit„˛ile publice au obliga˛ia s„
r„spund„ la peti˛ii Ón termenele ∫i Ón condi˛iile stabilite potrivit
legii.“;
— Art. 52 alin. (1): îPersoana v„t„mat„ Óntr-un drept al s„u
ori Óntr-un interes legitim, de o autoritate public„, printr-un act
administrativ sau prin nesolu˛ionarea Ón termenul legal a unei
cereri, este Óndrept„˛it„ s„ ob˛in„ recunoa∫terea dreptului pretins
sau a interesului legitim, anularea actului ∫i repararea pagubei.“
Examin‚nd excep˛ia astfel cum a fost formulat„, se
constat„ c„, Ón jurispruden˛a sa, Curtea Constitu˛ional„ s-a
mai pronun˛at asupra constitu˛ionalit„˛ii art. 2781 alin. 1 din
Codul de procedur„ penal„, Ón acest sens fiind, de exemplu,
Decizia nr. 452 din 28 octombrie 2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.043 din 11 noiembrie 2004,
∫i Decizia nr. 27 din 25 ianuarie 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 154 din 22 februarie 2005.
Cu acele prilejuri, resping‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ca neÓntemeiat„, Curtea a re˛inut c„ dispozi˛iile alin. 1
al art. 278 1 din Codul de procedur„ penal„, care
reglementeaz„ tocmai posibilitatea formul„rii pl‚ngerii la
instan˛a de judecat„ Ómpotriva actelor prin care procurorul
solu˛ioneaz„ cauza penal„ f„r„ ca aceasta s„ mai ajung„ Ón
fa˛a instan˛ei, respectiv Ómpotriva îrezolu˛iei de neÓncepere a
urm„ririi penale sau a ordonan˛ei, ori, dup„ caz, a rezolu˛iei de
clasare, de scoatere de sub urm„rire penal„ sau de Óncetare a
urm„ririi penale, date de procuror“, asigur„ exercitarea efectiv„ a
dreptului de acces la justi˛ie, Ón conformitate cu prevederile
art. 8 din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului.
Faptul c„ Ón sfera actelor Ómpotriva c„rora partea poate
face pl‚ngere Ón temeiul art. 2781 din Codul de procedur„
penal„ nu sunt prev„zute, Ón mod expres, ∫i alte acte ale
procurorului nu reprezint„ o problem„ de constitu˛ionalitate, de
competen˛a Cur˛ii Constitu˛ionale. Curtea a statuat Ón acest
sens Ón mod constant Ón jurispruden˛a sa c„ înu se poate
substitui legiuitorului pentru ad„ugarea unor noi prevederi celor
instituite“ (Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995),
îea nu Ó∫i poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de
a modifica o norm„ juridic„“, spre a Óndeplini rolul de
îlegislator pozitiv“ (Decizia nr. 27 din 12 martie 1996,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 85 din
26 aprilie 1996).
De altfel, a∫a cum a re˛inut Curtea Ón jurispruden˛a mai
sus amintit„, prin astfel de critici se vizeaz„ extinderea
dispozi˛iilor legale criticate ∫i la alte situa˛ii neprev„zute Ón
text, Ón sensul de a se permite atacarea la instan˛ele
judec„tore∫ti nu doar a rezolu˛iilor ∫i ordonan˛elor procurorului
de netrimitere Ón judecat„, ci ∫i a altor acte sau m„suri ale
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procurorului. Acceptarea acestei critici ar echivala cu
transformarea instan˛ei de contencios constitu˛ional Óntr-un
legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constitu˛ie,
potrivit c„ruia Parlamentul este unica autoritate legiuitoare
a ˛„rii.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea privind Ónc„lcarea, prin textul
de lege criticat, a dispozi˛iilor art. 51 alin. (4) din Legea
fundamental„, aceasta este nefondat„, Óntruc‚t instituirea unor
reguli speciale de sesizare a instan˛elor judec„tore∫ti pentru
atacarea rezolu˛iilor sau a ordonan˛elor procurorului de
netrimitere Ón judecat„ nu este de natur„ s„ aduc„ atingere
sub nici un aspect dreptului de peti˛ionare. De altfel, dreptul
de peti˛ionare se concretizeaz„ Ón cereri, reclama˛ii, sesiz„ri ∫i
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propuneri Ón leg„tur„ cu rezolvarea unor probleme personale
sau de grup ce nu presupun calea justi˛iei, la care autorit„˛ile
publice au obliga˛ia de a r„spunde Ón termenele ∫i condi˛iile
stabilite potrivit legii, Ón timp ce pl‚ngerile Ómpotriva rezolu˛iilor
sau ordonan˛elor procurorului de netrimitere Ón judecat„ se
rezolv„ dup„ reguli specifice activit„˛ii de judecat„, Ón cadrul
procesului penal.
Referitor la criticile de neconstitu˛ionalitate ale art. 2781
alin. 1 din Codul de procedur„ penal„ Ón raport cu prevederile
constitu˛ionale ale art. 52 alin. (1), se constat„ c„ acestea
sunt nerelevante pentru solu˛ionarea excep˛iei, textul
constitu˛ional invocat neav‚nd inciden˛„ Ón 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) ∫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. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie
ridicat„ de Viorel Dobra Ón Dosarul nr. 323/2004 al Judec„toriei Brad ∫i de Cosmin Balc„cean Ón Dosarul nr. 163/2005 al
Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 9 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate privat„ situate
pe amplasamentul lucr„rii îReabilitare DN 24 Óntre km 46+000 ∫i km 51+000 din cadrul etapei a III-a
de reabilitare a drumurilor na˛ionale pe teritoriul comunei Tutova din jude˛ul Vaslui“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate
public„ de interes na˛ional îReabilitare DN 24 Óntre
km 46+000 ∫i km 51+000 din cadrul etapei a III-a de
reabilitare a drumurilor na˛ionale pe teritoriul comunei
Tutova din jude˛ul Vaslui“, prev„zut Ón anexa nr. 1*) care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a bunurilor imobile proprietate privat„, situate
pe amplasamentul lucr„rii prev„zute la art. 1, prin
Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitatea sa
de expropriator Ón numele statului rom‚n.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Se aprob„ suma global„ estimat„ de
144.923.002 lei, finan˛at„ din contribu˛ia Guvernului
Rom‚niei la Ómprumutul acordat de Banca European„ de
Investi˛ii prin Acordul de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca
European„ de Investi˛ii ∫i Administra˛ia Na˛ional„ a

Drumurilor din Rom‚nia (AND) pentru finan˛area Proiectului
de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la
Luxemburg la 21 iulie 1998 ∫i la Bucure∫ti la 24 iulie 1998,
ratificat prin Legea nr. 34/1999, ca just„ desp„gubire
pentru bunurile imobile ce constituie amplasamentul lucr„rii
prev„zut la art. 1, din prevederile anuale aprobate Ón
bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului cu aceast„ destina˛ie.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Finan˛elor Publice, Ón termen de 15 zile de la
intrarea Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar
deschis pe numele Companiei Na˛ionale de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A., pentru lucrarea de
utilitate public„ prev„zut„ la art. 1, Ón vederea efectu„rii
desp„gubirilor Ón cadrul procedurilor de expropriere.
Art. 5. — Planurile de situa˛ie cu amplasamentul lucr„rii,
delimitarea suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse
exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se
aduc la cuno∫tin˛„ public„, prin afi∫are la sediul consiliilor
locale implicate din jude˛ul Vaslui.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i

a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 658.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate
pe amplasamentul lucr„rii îReabilitare DN 17 Óntre km 116+000 ∫i km 183+000 din cadrul
etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor na˛ionale pe teritoriul localit„˛ilor Poiana Stampei,
Vatra Dornei, Iacobeni ∫i Pojor‚ta din jude˛ul Suceava“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate
public„ de interes na˛ional îReabilitare DN 17 Óntre
km 116+000 ∫i km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de
reabilitare a drumurilor na˛ionale pe teritoriul localit„˛ilor
Poiana Stampei, Vatra Dornei, Iacobeni ∫i Pojor‚ta din
jude˛ul Suceava“, prev„zut Ón anexa nr. 1*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„, situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zut la art. 1, prin Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia —
S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitatea sa de expropriator
Ón numele statului rom‚n.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Se aprob„ suma global„ estimat„ de
5.756.567.040 lei, finan˛at„ din contribu˛ia Guvernului
Rom‚niei la Ómprumutul acordat de Banca European„ de
Investi˛ii prin Contractul de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i
Banca European„ de Investi˛ii ∫i Administra˛ia Na˛ional„ a
Drumurilor din Rom‚nia (AND) pentru finan˛area Proiectului

de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la
Bucure∫ti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea
nr. 527/2001, ca just„ desp„gubire pentru imobilele ce
constituie amplasamentul lucr„rii prev„zut la art. 1, din
prevederile anuale aprobate Ón bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului cu aceast„
destina˛ie.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Finan˛elor Publice, Ón termen de 15 zile de la
intrarea Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar
deschis pe numele Companiei Na˛ionale de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A., pentru lucrarea de
utilitate public„ prev„zut„ la art. 1, Ón vederea efectu„rii
desp„gubirilor Ón cadrul procedurilor de expropriere.
Art. 5. — Planurile de situa˛ie cu amplasamentul lucr„rii,
delimitarea suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse
exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se
aduc la cuno∫tin˛„ public„, prin afi∫are la sediul consiliilor
locale implicate din jude˛ul Suceava.
Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i
a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 659.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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