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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 30 din Legea apãrãrii naþionale a României nr. 45/1994
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Articolul 30 din Legea apãrãrii naþionale

”Art. 30. Ñ Organele militare teritoriale au în compu-

a României nr. 45/1994, publicatã în Monitorul Oficial al

nere: centre militare judeþene, Centrul Militar al Municipiului

României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificãrile

Bucureºti ºi centre militare ale sectoarelor municipiului

ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Bucureºti.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 38.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 30
din Legea apãrãrii naþionale a României nr. 45/1994
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea art. 30 din
Legea apãrãrii naþionale a României nr. 45/1994 ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 14 ianuarie 2002.
Nr. 46.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea serviciilor comunitare pentru cadastru ºi agriculturã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 13
din 26 iulie 2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea serviciilor comunitare pentru cadastru ºi agriculturã, adoptatã în temeiul art. 1 pct. IV.8 din Legea
nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 461 din 13 august 2001, cu urmãtoarele modificãri:
1. Formula introductivã va avea urmãtorul cuprins:
”În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României
ºi ale art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe, având în vedere
prevederile art. VI din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 70/2001 pentru modificarea ºi completarea Legii cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.Ò
2. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Îndrumarea tehnico-metodologicã a serviciilor comunitare pentru cadastru ºi agriculturã prevãzute la alin. (1)

se asigurã de oficiile judeþene de cadastru, geodezie ºi
cartografie, de direcþiile generale judeþene pentru agriculturã
ºi industrie alimentarã ºi de direcþiile sanitar-veterinare
judeþene.Ò
3. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Serviciile comunitare pentru cadastru ºi agriculturã
îndeplinesc ºi alte atribuþii stabilite prin lege sau însãrcinãri
primite de la autoritãþile administraþiei publice locale.Ò
4. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ (1) Consiliile locale ale comunelor, oraºelor
ºi municipiilor pot înfiinþa societãþi comerciale pentru preluarea ºi valorificarea produselor agroalimentare de la
producãtorii individuali, de la exploataþiile agricole asociative ºi de la exploataþiile familiale. Asemenea societãþi
comerciale se pot înfiinþa ºi prin asocierea între mai
multe consilii locale.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 39.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea serviciilor comunitare pentru cadastru
ºi agriculturã
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor comunitare pentru cadastru ºi agriculturã ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 ianuarie 2002.
Nr. 47.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 29/2001
pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului de Interne
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
”Art. 21 1 . Ñ (1) Pentru îndeplinirea atribuþiilor
prevãzute la art. 17 lit. b 1 ) ºi în limitele acestora,
Ministerul de Interne este autorizat sã deþinã ºi sã utilizeze
mijloacele tehnice specifice pentru obþinerea, prelucrarea,
verificarea, stocarea ºi valorificarea de informaþii ºi sã
desfãºoare activitãþi de culegere de informaþii, deschis
ºi/sau acoperit, în condiþiile legii.
É...........................................................................................
(3) Folosirea unor persoane fizice sub acoperire se face
în baza aprobãrii date de Parchetul de pe lângã Curtea
Supremã de Justiþie. Organizarea acestei activitãþi se face
prin ordin al ministrului de interne, pentru o perioadã determinatã.
(4) Ministerul de Interne poate solicita de la autoritãþi
publice, de la persoane fizice sau juridice informaþii, date
ºi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuþiilor
stabilite prin lege, în limitele art. 17 lit. b1).Ò

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 29 din 26 februarie 2001 pentru completarea
Legii nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului de Interne, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, cu urmãtoarele modificãri:
1. La articolul unic punctul 1, articolul 17 litera b1) va
avea urmãtorul cuprins:
”b 1 ) organizeazã ºi desfãºoarã, prin structuri de
informaþii specializate, activitatea de obþinere, prelucrare,
verificare, stocare ºi valorificare a informaþiilor în domeniul
misiunilor, patrimoniului ºi personalului ministerului, apãrarea
secretului de stat ºi de serviciu în cadrul instituþiei, precum
ºi prevenirea ºi descoperirea infracþiunilor, identificarea factorilor de risc ºi ameninþãrilor la adresa ordinii publice;Ò
2. La articolul unic punctul 2, articolul 211 alineatele (1),
(3) ºi (4) vor avea urmãtorul cuprins:

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 40.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea
Legii nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului de Interne
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului de Interne ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 ianuarie 2002.
Nr. 48.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 120/2000
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 95/1999
cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcþiune, aflate în administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale, ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea,
scoaterea ºi împrospãtarea produselor din rezervele proprii ale forþelor destinate apãrãrii naþionale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 120 din 30 iunie 2000 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din
funcþiune, aflate în administrarea Ministerului Apãrãrii
Naþionale, ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 122/1998 privind
acumularea, scoaterea ºi împrospãtarea produselor din
rezervele proprii ale forþelor destinate apãrãrii naþionale,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 312 din 5 iulie 2000, cu urmãtoarele modificãri:
1. Titlul ordonanþei de urgenþã va avea urmãtorul
cuprins:
”ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcþiune, aflate în administrarea
instituþiilor publice de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã, ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 122/1998
privind acumularea, scoaterea ºi împrospãtarea produselor din rezervele proprii ale forþelor destinate apãrãrii
naþionaleÒ
2. La articolul I, partea introductivã va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. I. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 95
din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor
scoase din funcþiune, aflate în administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale, publicatã în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 286 din 22 iunie 1999, aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 28/2001, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:Ò
3. La articolul I punctul 1, articolul 1 litera a) va avea
urmãtorul cuprins:
”a) prin licitaþie, selecþie de oferte sau negociere directã,
conform legii, organizatã prin regulamentul elaborat de fiecare instituþie publicã de apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã ºi aprobat de Guvern;Ò
4. La articolul II, partea introductivã va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. II. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 122 din
28 august 1998 privind acumularea, scoaterea ºi
împrospãtarea produselor din rezervele proprii ale
forþelor destinate apãrãrii naþionale, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din
29 august 1998, aprobatã prin Legea nr. 50/1999, se
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:Ò
5. La articolul II punctul 3, articolul 20 1 va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 20 1 . Ñ Instituþiile publice de apãrare, ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã vor supune spre aprobare
Guvernului regulamentul elaborat de fiecare dintre acestea
privind valorificarea bunurilor prevãzute la art. 9 lit. c), în
termen de 15 zile de la adoptarea legii de aprobare
a prezentei ordonanþe.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 42.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 120/2000
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 95/1999
cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcþiune, aflate în administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale, ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea,
scoaterea ºi împrospãtarea produselor din rezervele proprii ale forþelor destinate apãrãrii naþionale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 120/2000 pentru
modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor
scoase din funcþiune, aflate în administrarea Ministerului

Apãrãrii Naþionale, ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 122/1998
privind acumularea, scoaterea ºi împrospãtarea produselor
din rezervele proprii ale forþelor destinate apãrãrii naþionale
ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 ianuarie 2002.
Nr. 50.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 87/2000
privind rãspunderea producãtorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului
n r . 8 7 d i n 2 9 august 2000 privind rãspunderea
producãtorilor pentru pagubele generate de produsele
defectuoase, adoptatã în temeiul art. 1 lit. R pct. 3 din

Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 421 din 1 septembrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 43.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 87/2000 privind rãspunderea producãtorilor
pentru pagubele generate de produsele defectuoase
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 87/2000 privind rãspunderea producãtorilor pentru pagubele
generate de produsele defectuoase ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 14 ianuarie 2002.
Nr. 51.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 53/2000 pentru unele mãsuri privind soluþionarea cererilor
referitoare la acordarea de despãgubiri pentru daunele morale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 53
din 19 mai 2000 pentru unele mãsuri privind soluþionarea cererilor referitoare
la acordarea de despãgubiri pentru daunele morale, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 decembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 45.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele mãsuri
privind soluþionarea cererilor referitoare la acordarea
de despãgubiri pentru daunele morale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele mãsuri privind soluþionarea
cererilor referitoare la acordarea de despãgubiri pentru daunele morale ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 ianuarie 2002.
Nr. 53.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Anexa nr. 1 Ñ Judecãtoriile, parchetele ºi localitãþile de
reºedinþã ale acestora Ñ la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259
din 30 septembrie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
Ñ La judeþul Constanþa, dupã Judecãtoria Mangalia se introduce
”Judecãtoria Cernavodã, localitatea de reºedinþã oraºul CernavodãÒ.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 decembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 46.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1
la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru completarea anexei nr. 1 la
Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 ianuarie 2002.
Nr. 54.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietãþii de Stat
de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare
de 50 miliarde lei Societãþii Comerciale ”ComtimÒ Ñ S.A.
Timiºoara
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 66
din 19 mai 1999 privind autorizarea Fondului Proprietãþii de Stat de a
acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei
Societãþii Comerciale ”ComtimÒ Ñ S.A. Timiºoara, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 20 mai 1999.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 decembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 47.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea
Fondului Proprietãþii de Stat de a acorda un sprijin financiar
nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei
Societãþii Comerciale ”ComtimÒ Ñ S.A. Timiºoara
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietãþii de
Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei
Societãþii Comerciale ”ComtimÒ Ñ S.A. Timiºoara ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 ianuarie 2002.
Nr. 55.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 126/2001 privind stingerea obligaþiilor bugetare
ale agenþilor economici din sectorul producþiei de apãrare,
din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 126
din 11 octombrie 2001 privind stingerea obligaþiilor bugetare ale agenþilor
economici din sectorul producþiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 659 din 19 octombrie 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 16 ianuarie 2002.
Nr. 50.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea
obligaþiilor bugetare ale agenþilor economici din sectorul
producþiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie
parcuri industriale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaþiilor bugetare ale
agenþilor economici din sectorul producþiei de apãrare, din patrimoniul cãrora
se constituie parcuri industriale ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 ianuarie 2002.
Nr. 58.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 328
din 27 noiembrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997
privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Lucian Stângu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Laurenþiu Cristescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor

impozite indirecte, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”Romfar GroupÒ Ñ S.R.L. Piteºti în Dosarul
nr. 994/2000/F-C al Curþii de Apel Piteºti Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
La apelul nominal rãspund Societatea Comercialã
”Romfar GroupÒ Ñ S.R.L. Piteºti, prin avocat, ºi Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice ºi Controlului Financiar de
Stat Argeº, prin consilier juridic, lipsind celelalte pãrþi, faþã
de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Societãþii Comerciale ”Romfar GroupÒ Ñ
S.R.L., având cuvântul, aratã, referindu-se la faptul cã dispoziþiile legale criticate au fost abrogate, cã excepþia poate
fi soluþionatã deoarece abrogarea textului criticat nu ºterge
efectele produse în vremea când era în vigoare. Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 14/1999 este un act normativ
prin care s-a impus plata retroactivã a accizelor la carburanþi.
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De asemenea, la data ridicãrii excepþiei de neconstituþionalitate, 12 aprilie 2000, ordonanþa criticatã era în vigoare. De
aceea considerã cã admisibilitatea oricãrei cereri în justiþie
trebuie analizatã în funcþie de cadrul legal existent la data
formulãrii sale. Or, la data formulãrii excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 14/1999 acestea erau în vigoare ºi erau, în
opinia autorului, neconstituþionale, în înþelesul art. 2 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, republicatã.
Reprezentantul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice ºi
Controlului Financiar de Stat Argeº aratã cã unitatea pe
care o reprezintã solicitã respingerea excepþiei pentru motivele depuse la dosar de Ministerul Finanþelor Publice.
Reprezentantul Ministerului Public aratã cã, dupã data
sesizãrii Curþii Constituþionale, dispoziþiile criticate au fost
abrogate ºi, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, nu mai pot face obiectul controlului de constituþionalitate. Este o regulã de procedurã, iar regulile de
procedurã trebuie respectate întocmai. Considerã cã soluþia
este respingerea excepþiei ca devenitã inadmisibilã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 aprilie 2000, Curtea de Apel
Piteºti Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ
a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor
ºi al altor impozite indirecte, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”Romfar GroupÒ Ñ S.R.L. Piteºti în
Dosarul nr. 994/2000/F-C al acelei instanþe.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia invocã încãlcarea dispoziþiilor constituþionale ale
art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii. Se susþine
cã prin art. I pct. 1 din ordonanþa de urgenþã criticatã ”a
fost modificat art. 14 din Ordonanþa de urgenþã nr. 82/1997
în ceea ce priveºte metodologia de calcul, în sensul cã
Çpentru carburanþii auto se datoreazã bugetului de stat
accize, stabilite în lei pe tona de produs finitÈÒ. Or, în opinia autorului sesizãrii, ”Organele de control ale Gãrzii financiare au avut la bazã o ordonanþã neconstituþionalã, atunci
când au stabilit cã societatea noastrã ar datora bugetului
de stat suma de 617.369.940 lei, reprezentând accize pentru carburanþii comercializaþi din stocul existent la
2.03.1999Ò.
Curtea de Apel Piteºti Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ, exprimându-ºi opinia, considerã cã
excepþia este neîntemeiatã, ”deoarece Ordonanþa nu a
prevãzut o aplicare retroactivãÒ ºi deci nu se încalcã art. 15
alin. (2) din Constituþie. Potrivit opiniei instanþei ”calcularea
accizelor în sume fixe asupra produselor aflate în stoc ºi
pentru care s-au plãtit accize potrivit legii fiscale anterioare
nu înseamnã retroactivitate, ci aplicarea imediatã a legii
fiscale noiÒ. Conform opiniei instanþei, întrucât ”valoarea
accizelor se recupereazã de la consumatori prin cuprinde-

rea ei în preþul produselor, ordonanþa modificatoare a accizelor nu a creat o situaþie mai grea comercianþilor de combustibili auto care aveau plãtite accizele pentru cantitãþile
aflate în stoc, întrucât obligaþia plãþii diferenþei de accize a
fost stabilitã la momentul livrãrii stocurilor inventariate
[art. II alin. (3)]Ò.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este inadmisibilã, întrucât
ordonanþa criticatã nu mai era în vigoare la data sesizãrii
Curþii Constituþionale, fiind abrogatã potrivit art. 57 alin. (2)
din Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, astfel cum a
fost formulat, îl constituie dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor
ºi al altor impozite indirecte, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 87 din 2 martie 1999. Ordonanþa
criticatã are urmãtorul cuprins:
”Art. I. Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29
decembrie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 196/1998, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 14. Ñ Pentru carburanþii auto se datoreazã bugetului
de stat accize, stabilite în lei pe tona de produs finit, prevãzute
în anexa nr. 1 la prezenta ordonanþã de urgenþã.ÈÒ
La punctul 2 al art. I din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 14/1999 se prevãd poziþiile 9, 10, 11 din
anexa nr. 1 ”Lista cuprinzând taxele speciale de consumaþie (accize)Ò, cãrora li s-au fixat valorile accizelor/tonã,
pentru: 9. Benzinã premium, regular ºi normalã;
10. Benzinã fãrã plumb; 11. Motorinã auto (combustibil
pentru motoare Diesel).
”Art. II. (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe
de urgenþã agenþii economici importatori, precum ºi agenþii economici care desfãºoarã activitate de comercializare a carburanþilor auto vor proceda la inventarierea stocurilor de astfel de
produse.
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(2) O copie de pe listele de inventariere, valorificate conform prevederilor legale în materie ºi certificate de conducerea
agenþilor economici în cauzã, va fi depusã în termen de douã
zile la organele fiscale teritoriale în a cãror razã teritorialã
aceºtia îºi desfãºoarã activitatea.
(3) Sumele reprezentând diferenþele dintre valoarea accizelor, determinatã pe baza sumelor fixe stabilite prin prezenta
ordonanþã de urgenþã, ºi valoarea accizelor achitate fie în
vamã, fie la achiziþionarea de pe piaþa internã a carburanþilor
auto se fac venit la bugetul de stat, momentul datorãrii acestora fiind data livrãrii stocurilor inventariate.
(4) Acestor sume cuvenite bugetului de stat li se aplicã prevederile cap. IV ÇDispoziþii comune ºi finaleÈ din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 82/1997, cu modificãrile ulterioare.Ò
Curtea constatã cã, ulterior ridicãrii excepþiei de neconstituþionalitate, prin Ordonanþa Guvernului nr. 27 din
30 ianuarie 2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 42 din 31 ianuarie 2000, începând cu data de
15 februarie 2000 au fost abrogate prevederile Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul
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accizelor ºi al altor impozite indirecte, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 196/1998, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 417 din 5 noiembrie 1998.
În consecinþã, având în vedere dispoziþiile art. 23 alin. (1)
din Legea nr. 47/1992, republicatã, conform cãrora ”Curtea
Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa
instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea unei legi
sau ordonanþe ori a unor dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare, de care depinde soluþionarea cauzeiÒ,
Curtea urmeazã sã facã aplicarea dispoziþiilor alin. (6) al
aceluiaºi articol ºi sã respingã, ca devenitã inadmisibilã,
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Susþinerea autorului excepþiei cã admisibilitatea acesteia
trebuia analizatã în funcþie de cadrul legal existent la data
formulãrii sale nu poate fi primitã, având în vedere caracterul imperativ al dispoziþiilor art. 23 alin. (1) ºi (6) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, precum ºi faþã de
dispoziþiile art. 145 alin. (2) din Constituþie, care stabilesc
cã deciziile Curþii Constituþionale ”au putere numai pentru
viitorÒ.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul prevederilor art. 144 lit. c) ºi ale art. 145 alin. (2) din Constituþie,
precum ºi al art. 1Ñ3, ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 23 ºi ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al
impozitelor indirecte, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Romfar GroupÒ Ñ S.R.L. Piteºti în Dosarul
nr. 994/2000/F-C al Curþii de Apel Piteºti Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 27 noiembrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Laurenþiu Cristescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 337
din 29 noiembrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 205, 206 ºi 207 din Codul penal
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Lucian Stângu
Ioan Vida
Iuliana Nedelcu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 205, 206 ºi 207 din Codul penal,
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excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Editura Atac la
PersoanãÒ Ñ S.A. din Bucureºti în Dosarul nr. 13.602/1999
al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, considerând cã
dispoziþiile art. 205, 206 ºi 207 din Codul penal nu contravin prevederilor art. 20 ºi ale art. 23 alin. (8) din
Constituþie ºi nici celor ale art. 11 pct. 1 din Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului ºi ale art. 6 pct. 2 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, invocate, de asemenea, în motivarea
excepþiei. Totodatã aratã cã nu poate fi primitã susþinerea
privind încãlcarea dispoziþiilor art. 23 alin. (8) din
Constituþie, referitoare la prezumþia de nevinovãþie, deoarece proba veritãþii permite inculpatului sã facã dovada veridicitãþii afirmaþiilor sau informaþiilor publicate în condiþiile
existenþei unui interes legitim care astfel a fost apãrat. Se
invocã în final jurisprudenþa Curþii Constituþionale, ºi anume
Decizia nr. 272 din 20 decembrie 2000 ºi Decizia nr. 56 din
22 februarie 2001, prin care au fost respinse excepþiile de
neconstituþionalitate referitoare la aceleaºi dispoziþii legale.
Întrucât nu au fost invocate elemente noi de naturã a
determina o reconsiderare a acestei jurisprudenþe, se solicitã respingerea excepþiei.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 august 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 13.602/1999, Judecãtoria Sectorului 1
Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 205, 206 ºi 207 din
Codul penal, excepþii ridicate de Societatea Comercialã
”Editura Atac la PersoanãÒ Ñ S.A. din Bucureºti.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile art. 205, 206 ºi 207 din
Codul penal contravin prevederilor art. 20 ºi ale art. 23
alin. (8) din Constituþie, ale art. 11 paragraful 2 din
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului ºi ale art. 6
pct. 2 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, întrucât Ñ contrar prevederilor
Legii fundamentale ºi actelor normative internaþionale
menþionate Ñ instituie o prezumþie de vinovãþie în sarcina
inculpatului. Inculpatului nu i se îngãduie sã rãstoarne
aceastã prezumþie de vinovãþie decât în cazul în care
poate proba un interes legitim, a cãrui apreciere este însã
lãsatã la liberul arbitru al instanþei de judecatã.
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti, exprimându-ºi opiniile asupra excepþiilor de neconstituþionalitate, apreciazã
cã acestea sunt neîntemeiate. Se considerã cã, referitor la
art. 205 ºi 206, ”din modul în care sunt redactate aceste
texte nu rezultã în vreun fel cã existenþa vreunuia din
elementele constitutive ale acestor infracþiuni ar fi ab initio
prezumatã, fiind deci necesarã, în considerarea prezumþiei
de nevinovãþie ce acþioneazã în favoarea inculpatului, dove-

direa fiecãruia din aceste elementeÒ. În privinþa excepþiei de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 207 din Codul penal,
instanþa considerã, de asemenea, cã este neîntemeiatã,
invocându-se în acest sens ºi jurisprudenþa Curþii
Constituþionale.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru
a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiilor de
neconstituþionalitate ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor a comunicat punctul
sãu de vedere în sensul cã prevederile art. 205, 206 ºi
207 din Codul penal nu contravin dispoziþiilor constituþionale
invocate ºi, în consecinþã, excepþia de neconstituþionalitate
este neîntemeiatã.
Guvernul, în punctele sale de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã sub
toate aspectele. Astfel, se considerã cã ”dispoziþiile art. 207
din Codul penal nu încalcã principiul prezumþiei de nevinovãþie, consacrat atât în Constituþie, cât ºi în Codul de
procedurã penalã, deoarece în cadrul procesului acest principiu acþioneazã, probele sunt administrate, dar în final
instanþa are posibilitatea acordatã de lege de a considera
cã fapta respectivã nu constituie infracþiune, deoarece interesul legitim care a stat la baza sãvârºirii ei înlãturã pericolul social al faptei. Proba veritãþii este prin urmare o cauzã
care înlãturã caracterul penal al faptei prin înlãturarea
trãsãturii esenþiale a pericolului social al acesteiaÒ. Totodatã
se considerã cã nici dispoziþiile art. 205 ºi 206 din Codul
penal nu încalcã prezumþia de nevinovãþie consacratã de
Constituþie ºi de documentele internaþionale invocate.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Preºedintelui Camerei Deputaþilor, punctul de vedere al
Guvernului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, prevederile din Legea fundamentalã invocate, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþiile de neconstituþionalitate ridicate.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 205, 206 ºi 207 din Codul penal, care au
urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 205: ”Atingerea adusã onoarei ori reputaþiei unei
persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace,
ori prin expunerea la batjocurã, se pedepseºte cu închisoare
de la o lunã la 2 ani sau cu amendã.
Aceeaºi pedeapsã se aplicã ºi în cazul când se atribuie unei
persoane un defect, boalã sau infirmitate care, chiar reale de-ar
fi, nu ar trebui relevate.
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Acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea prealabilã
a persoanei vãtãmate.
Împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã.Ò;
Ñ Art. 206: ”Afirmarea ori imputarea în public, prin orice
mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoanã,
care, dacã ar fi adevãratã, ar expune acea persoanã la o
sancþiune penalã, administrativã sau disciplinarã ori dispreþului
public, se pedepseºte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendã. Acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea
prealabilã a persoanei vãtãmate.
Împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã.Ò;
Ñ Art. 207: ”Proba veritãþii celor afirmate sau imputate
este admisibilã, dacã afirmarea sau imputarea a fost sãvârºitã
pentru apãrarea unui interes legitim. Fapta cu privire la care
s-a fãcut proba veritãþii nu constituie infracþiunea de insultã sau
calomnie.Ò
Textele constituþionale invocate de autorul excepþiei ca
fiind încãlcate au urmãtoarea redactare:
Ñ Art. 20: ”(1) Dispoziþiile constituþionale privind drepturile
ºi libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în concordanþã cu Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele
ºi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacã existã neconcordanþe între pactele ºi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România
este parte, ºi legile interne, au prioritate reglementãrile
internaþionale.Ò;
Ñ Art. 23 alin. (8): ”Pânã la rãmânerea definitivã a
hotãrârii judecãtoreºti de condamnare, persoana este consideratã nevinovatã.Ò
Autorul excepþiei a mai invocat ºi încãlcarea art. 11 pct. 1
din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, potrivit
cãruia ”Orice persoanã acuzatã de sãvârºirea unei infracþiuni
este prezumatã nevinovatã pânã când vinovãþia sa va fi doveditã, în mod legal, în cursul unui proces public, în cadrul cãruia
i s-au asigurat toate garanþiile necesare apãrãrii saleÒ, precum
ºi a art. 6 pct. 2 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale, care prevede: ”Orice
persoanã acuzatã de o infracþiune este prezumatã nevinovatã
pânã ce vinovãþia sa va fi legal stabilitã.Ò
1. Examinând excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 205 ºi 206 din Codul penal, Curtea constatã
cã nu pot fi reþinute criticile formulate, având în vedere
urmãtoarele considerente:
Infracþiunile de insultã, prevãzutã în art. 205, ºi de
calomnie, prevãzutã în art. 206 din Codul penal, constituie
infracþiuni contra demnitãþii, prin care sunt sancþionate
penal cuvintele, gesturile, precum ºi alte mijloace prin care
se aduce atingere onoarei ori reputaþiei unei persoane sau
se afirmã în public fapte determinate, care, dacã ar fi
adevãrate, ar expune acea persoanã la sancþiuni (penale,
administrative, disciplinare) ori dispreþului public.
Curtea constatã cã incriminarea acestor fapte nu contravine în nici un mod prezumþiei de nevinovãþie, consacratã
atât de art. 23 alin. (8) din Constituþie, cât ºi de art. 11
pct. 1 din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului ºi de
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale prin art. 6 pct. 2. Trãsãturile esenþiale ale
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infracþiunii, prevãzute la art. 17 din Codul penal (pericolul
social al faptei, sãvârºirea cu vinovãþie ºi legalitatea incriminãrii), existã ºi în cazul celor douã infracþiuni, deoarece
numai sãvârºirea lor cu vinovãþie poate atrage rãspunderea
penalã a fãptuitorului. Calitatea de inculpat a celui chemat
în judecatã nu reprezintã o încãlcare a prezumþiei de nevinovãþie, ci defineºte, potrivit art. 23 din Codul de procedurã
penalã, doar ”persoana împotriva cãreia s-a pus în miºcare
acþiunea penalãÒ. Prin urmare, persoana chematã în judecatã penalã, inculpatul, nu este consideratã vinovatã pânã
la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreºti de condamnare. În speþã, instanþa de judecatã este obligatã, potrivit
art. 62 din Codul de procedurã penalã, ”sã lãmureascã
cauza sub toate aspectele, pe bazã de probeÒ, deoarece, conform art. 66 din acelaºi cod ”Învinuitul sau inculpatul nu este
obligat sã probeze nevinovãþia saÒ, iar ”În cazul când existã
probe de vinovãþie [É] are dreptul sã probeze lipsa lor de
temeinicieÒ. Prezumþia de nevinovãþie, consacratã prin art. 23
alin. (8) din Constituþie ºi prin textele din tratatele
internaþionale, invocate de autorul excepþiei ca o garanþie a
libertãþii individuale, constituie unul dintre principiile fundamentale ale procesului penal.
Curtea reþine, de asemenea, cã dispoziþiile art. 205 ºi
206 nu instituie ”o prezumþie de vinovãþieÒ, astfel cum se
susþine de cãtre autorul excepþiei ºi, prin urmare, nu
derogã de la principiul constituþional invocat. În cazul acestor infracþiuni vinovãþia rezultã din însãºi sãvârºirea faptelor
prevãzute de textele de lege criticate (res in se ibsa dolum
habet), iar în cazurile în care vinovãþia nu ar rezulta ex re
instanþa are obligaþia de a stabili intenþia fãptuitorului luând
în considerare, pe baza probelor administrate în acest
scop, toate circumstanþele legate de persoanã, obiceiuri,
timp ºi altele.
2. Referitor la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 207 din Codul penal Curtea constatã cã este
neîntemeiatã, întrucât proba veritãþii nu constituie o cauzã
de înlãturare a vinovãþiei, respectiv a intenþiei de a aduce
atingere onoarei unei persoane, ci o cauzã specialã care
înlãturã caracterul penal al faptelor de insultã sau de
calomnie. Existenþa unui interes legitim justificã aprecierea
faptelor menþionate ca nefiind periculoase din punct de
vedere social.
Curtea reþine, pentru aceste considerente, cã nici prin
instituirea posibilitãþii autorului de a dovedi adevãrul
afirmaþiilor sau al imputãrilor fãcute ºi nici prin restrângerea
în limitele interesului legitim a acestei posibilitãþi art. 207
din Codul penal nu înfrânge prezumþia de nevinovãþie, consacratã prin art. 23 alin. (8) din Constituþie, prin art. 11
pct. 1 din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, precum ºi prin art. 6 pct. 2 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
De altfel, Curtea Constituþionalã s-a mai pronunþat cu
privire la constituþionalitatea dispoziþiilor art. 207 din Codul
penal, respingând excepþia de neconstituþionalitate a acestor dispoziþii. Astfel, prin Decizia nr. 134 din 6 iulie 2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393
din 23 august 2000, Curtea a statuat cã art. 207 din Codul
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penal nu încalcã principiul prezumþiei de nevinovãþie consacrat de art. 23 alin. (8) din Constituþie, deoarece el ”nu
reglementeazã stabilirea vinovãþiei în cazul infracþiunilor de
insultã ºi de calomnie. În realitate, acest text de lege
instituie posibilitatea inculpatului de a dovedi veridicitatea
afirmãrilor sau imputãrilor fãcute, aceasta constituind un
caz special de înlãturare a caracterului penal al faptei, prin
lipsa pericolului social, dacã fapta a fost sãvârºitã pentru
apãrarea unui interes legitimÒ. S-a mai reþinut cã ”Apãrarea
drepturilor ºi a libertãþilor cetãþenilor impune, în unele
situaþii, sancþionarea penalã a afirmãrilor ºi imputãrilor,
chiar dacã acestea se referã la fapte adevãrate, dar nu au
fost fãcute pentru apãrarea unui Çinteres legitimÈ. De altfel,
necesitatea sancþionãrii rezultã din prevederile art. 30
alin. (6) din ConstituþieÒ. Prin aceeaºi decizie Curtea a constatat ºi faptul cã textul art. 207 din Codul penal ”este în
deplinã concordanþã cu prevederile art. 10 pct. 2 din

Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentaleÒ, precum ºi cu jurisprudenþa Curþii Europene
a Drepturilor Omului.
Considerentele ºi soluþia adoptate prin decizia citatã îºi
pãstreazã valabilitatea ºi în prezenta cauzã, neexistând elemente noi care sã determine reconsiderarea jurisprudenþei
Curþii.
Curtea observã, de asemenea, cã jurisprudenþa Curþii
Europene a Drepturilor Omului cu privire la ”garantarea
unor drepturi concrete ºi efective ºi nu teoretice ºi iluzoriiÒ
nu are nici o concludenþã în cauzã, întrucât art. 207 din
Codul penal se referã la fapte determinate privitoare la o
persoanã, deci elemente concrete care pot fi dovedite, iar
nu la învinuirea unei persoane înainte ca aceasta sã fi fost
doveditã potrivit cerinþelor legale, în cadrul unui proces,
situaþie la care se referã Cazul Allenet de Ribemont contra
Franþei, caz invocat de autorul excepþiilor.

Pentru considerentele expuse, în temeiul prevederilor art. 144 lit. c) ºi ale art. 145 alin. (2) din Constituþie,
ale art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 205, 206 ºi 207 din Codul penal, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”Editura Atac la PersoanãÒ Ñ S.A. din Bucureºti în Dosarul nr. 13.602/1999 al Judecãtoriei
Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 29 noiembrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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