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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancar„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancar„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 121
din 23 martie 1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La articolul 2, dup„ alineatul 1 se introduce alineatul 11
cu urm„torul cuprins:
îŒncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, regimul institu˛iilor de credit, inclusiv al
institu˛iilor emitente de moned„ electronic„, sau al
institu˛iilor financiare autorizate Ón alt stat membru, care
func˛ioneaz„ Ón Rom‚nia printr-o sucursal„ sau furnizeaz„
servicii Ón mod direct, va fi cel prev„zut Ón cap. XIV2.“
2. La articolul 3, alineatul 2 va avea urm„torul cuprins:
îŒn sensul prezentei legi:
a) toate sediile secundare din Rom‚nia ale unei institu˛ii
de credit str„ine vor fi considerate o singur„ sucursal„;
b) toate filialele unei societ„˛i-mam„ care, la r‚ndul s„u,
este o filial„ a altei societ„˛i-mam„ vor fi considerate filiale
ale celei din urm„.“
3. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — La autorizarea unei b„nci, persoan„ juridic„
rom‚n„, constituit„ ca filial„ a unei institu˛ii de credit
str„ine sau ca filial„ a unei entit„˛i care de˛ine ca filial„ o
institu˛ie de credit str„in„ ori care se va afla sub controlul
acelora∫i persoane fizice sau juridice care controleaz„ o
institu˛ie de credit str„in„, Banca Na˛ional„ a Rom‚niei se
va consulta cu autoritatea competent„ din ˛ara de origine a
institu˛iei de credit str„ine.“

6. Dup„ articolul 28 se introduce articolul 28 1 cu
urm„torul cuprins:
îArt. 28 1 . — La data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, dispozi˛iile art. 251 alin. 2 ∫i 3 ∫i cele ale art. 252
se abrog„.“
7. Titlul capitolului VIII va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL VIII
Secretul profesional Ón domeniul bancar
∫i schimbul de informa˛ii Óntre autorit„˛i“
8. Dup„ articolul 37 3 se introduce articolul 37 4 cu
urm„torul cuprins:
îArt. 374. — Œn exercitarea atribu˛iilor sale prev„zute de
lege, Banca Na˛ional„ a Rom‚niei asigur„ schimbul de
informa˛ii cu autorit„˛i din Rom‚nia ∫i cu autorit„˛ile
competente din statele membre ale Uniunii Europene, Ón
conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 312/2004
privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei.“
9. La articolul 40, alineatul 2 va avea urm„torul cuprins:
îNivelul minim al capitalului ini˛ial este stabilit de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei prin reglement„ri, f„r„ a putea fi mai
mic dec‚t echivalentul Ón moned„ na˛ional„ a 5 milioane
euro.“

4. Litera e) a articolului 14 va avea urm„torul cuprins:
îe) din evaluarea documenta˛iei prezentate rezult„ c„
banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse Ón
condi˛ii compatibile cu buna func˛ionare a sistemului bancar
∫i cu regulile unei practici bancare prudente, care s„
asigure protejarea intereselor deponen˛ilor ∫i ale altor
creditori;“.

10. La articolul 52 1 , alineatul 3 va avea urm„torul
cuprins:
îDac„ persoana care inten˛ioneaz„ s„ devin„ ac˛ionar
semnificativ al unei b„nci, persoan„ juridic„ rom‚n„, este
o institu˛ie de credit str„in„ sau o entitate care de˛ine ca
filial„ o institu˛ie de credit str„in„ ori este o persoan„ fizic„
sau juridic„ ce controleaz„ o institu˛ie de credit str„in„ ∫i
dac„, Ón urma achizi˛ion„rii participa˛iei, banca va deveni
filial„ a persoanei care a achizi˛ionat participa˛ia ori va fi
controlat„ de aceast„ persoan„, evaluarea ac˛ionarului
semnificativ va face obiectul unei consult„ri prealabile cu
autoritatea competent„ din ˛ara de origine a institu˛iei de
credit str„ine.“

5. Partea introductiv„ a articolului 16 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 16. — Banca Na˛ional„ a Rom‚niei poate retrage
autoriza˛ia acordat„ unei b„nci, persoan„ juridic„ rom‚n„,
sau unei sucursale din Rom‚nia a unei institu˛ii de credit
str„ine, fie la cererea b„ncii, c‚nd ac˛ionarii au decis
dizolvarea ∫i lichidarea acesteia, respectiv la cererea
institu˛iei de credit str„ine, fie ca sanc˛iune, conform art. 69
alin. 2 lit. e), fie pentru urm„toarele motive:“

11. La articolul 83 8 se introduce alineatul 2 cu
urm„torul cuprins:
îInstitu˛iile de credit prev„zute la alin. 1 vor notifica
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei deschiderea de reprezentan˛e
Ón Rom‚nia, Ón conformitate cu reglement„rile date de
aceasta. Reprezentan˛ele Ó∫i vor limita activitatea la acte de
informare, de reprezentare, de cercetare a pie˛ei,
contactare de clien˛i ∫i nu vor efectua nici un fel de
opera˛iuni supuse dispozi˛iilor prezentei legi.“
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12. La articolul 83 9 , dup„ alineatul 2 se introduce
alineatul 21 cu urm„torul cuprins:
îŒn vederea Ónceperii activit„˛ii, sucursala va deschide
cont curent la Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, conform
reglement„rilor emise de aceasta. Transferurile b„ne∫ti
operate prin Ónscrieri Ón contul curent deschis Ón eviden˛ele
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei sunt irevocabile ∫i
necondi˛ionate.“
83 10 ,

13. La articolul
dup„ alineatul 4 se introduc
alineatele 5—7 cu urm„torul cuprins:
îŒn scopul exercit„rii activit„˛ilor specifice, institu˛iile de
credit autorizate Óntr-un alt stat membru pot utiliza pe
teritoriul Rom‚niei denumirea pe care o utilizeaz„ Ón statul
membru de origine, f„r„ a aduce atingere dispozi˛iilor
referitoare la utilizarea denumirilor «cas„ de economii
pentru domeniul locativ», «banc„» sau al˛i termeni utiliza˛i
Ón Rom‚nia, care denumesc institu˛ii de credit. Œn situa˛ia
Ón care exist„ pericolul unor confuzii, Ón scopul asigur„rii
unei clarific„ri corespunz„toare, Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei poate s„ solicite ca numele s„ fie Ónso˛it de o
men˛iune explicativ„.
Œn toate actele sale oficiale, sucursalele din Rom‚nia ale
institu˛iilor de credit autorizate Óntr-un alt stat membru
trebuie s„ se identifice Ón mod clar printr-un minimum de
date: firma sub care sunt Ónmatriculate Ón registrul
comer˛ului, adresa sediului principal, codul unic de
Ónregistrare, num„rul de ordine Ón registrul comer˛ului,
num„rul ∫i data Ónmatricul„rii Ón registrul bancar.
Sucursalele din Rom‚nia ale institu˛iilor de credit
autorizate Óntr-un alt stat membru pot s„ repartizeze, din
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profitul contabil determinat Ónainte de deducerea impozitului
pe profit, sumele destinate constituirii fondului pentru riscuri
bancare generale, Ón limita a 1% din soldul activelor
purt„toare de riscuri specifice activit„˛ii bancare, a∫a cum
sunt stabilite prin reglement„rile B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei, Ón m„sura Ón care sumele respective se
reg„sesc Ón profitul net.“
14. La articolul 83 12 , dup„ alineatul 4 se introduc
alineatele 5 ∫i 6 cu urm„torul cuprins:
îSanc˛iunile ∫i/sau m„surile dispuse de Banca Na˛ional„
a Rom‚niei pot fi contestate Ón condi˛iile prev„zute la
cap. XIV.
Aplicarea sanc˛iunilor se prescrie Ón termen de un an
de la data lu„rii la cuno∫tin˛„, dar nu mai mult de 3 ani
de la data s„v‚r∫irii faptei. Aplicarea sanc˛iunilor nu
Ónl„tur„ r„spunderea material„, civil„, administrativ„ sau
penal„, dup„ caz.“
15. Articolul 87 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 87. — Institu˛iile de credit care func˛ioneaz„ Ón
Rom‚nia Ón condi˛iile prezentei legi se eviden˛iaz„ de c„tre
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei Ón registrul institu˛iilor de
credit, care este accesibil persoanelor interesate.“
Art. II. — Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancar„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 121
din 23 martie 1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i cu cele aduse prin prezenta lege va fi
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

VIOREL HREBENCIUC

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 443.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancar„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancar„ ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 845.
«
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2004
cu privire la rectificarea bugetului asigur„rilor sociale de stat
pe anul 2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 92 din 26 august
2004 cu privire la rectificarea bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul
2004, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din 30 august 2004.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 444.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea
bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2004
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 aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigur„rilor sociale
de stat pe anul 2004 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 846.
«
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SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2
din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asisten˛ei medicale Ón Rom‚nia cet„˛enilor str„ini
Ón baza acordurilor, Ón˛elegerilor, conven˛iilor sau protocoalelor interna˛ionale de reciprocitate
Ón domeniul s„n„t„˛ii, la care Rom‚nia este parte
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 63
din 5 august 2004 pentru modificarea art. 2 din Legea
nr. 296/2002 privind acordarea asisten˛ei medicale Ón
Rom‚nia cet„˛enilor str„ini Ón baza acordurilor, Ón˛elegerilor,
conven˛iilor sau protocoalelor interna˛ionale de reciprocitate
Ón domeniul s„n„t„˛ii, la care Rom‚nia este parte, adoptat„
Ón temeiul art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 291/2004 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 760 din
19 august 2004, cu urm„toarea modificare:
— La articolul I, alineatul (2) al articolului 2 va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Contravaloarea serviciilor medicale, acordate potrivit
art. 1 alin. (2), se suport„ Ón condi˛iile stabilite prin
respectivele documente interna˛ionale.“

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

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

VALER DORNEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 459.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2
din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asisten˛ei medicale
Ón Rom‚nia cet„˛enilor str„ini Ón baza acordurilor,
Ón˛elegerilor, conven˛iilor sau protocoalelor interna˛ionale
de reciprocitate Ón domeniul s„n„t„˛ii, la care Rom‚nia
este parte
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
Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002
privind acordarea asisten˛ei medicale Ón Rom‚nia cet„˛enilor str„ini Ón baza
acordurilor, Ón˛elegerilor, conven˛iilor sau protocoalelor interna˛ionale de
reciprocitate Ón domeniul s„n„t„˛ii, la care Rom‚nia este parte, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 868.
«
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea
Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Statelor Unite ale Americii privind cooperarea Ón domeniul contracar„rii prolifer„rii armelor
de distrugere Ón mas„ ∫i promovarea rela˛iilor militare ∫i de ap„rare, semnat la Washington
la 30 martie 1998, Óncheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea
Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Statelor Unite ale
Americii privind cooperarea Ón domeniul contracar„rii

prolifer„rii armelor de distrugere Ón mas„ ∫i promovarea
rela˛iilor militare ∫i de ap„rare, semnat la Washington la
30 martie 1998, Óncheiat prin schimb de note verbale la
17 iunie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 596 din 1 iulie 2004.

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

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

VALER DORNEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 460.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2004
pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea Ón domeniul contracar„rii
prolifer„rii armelor de distrugere Ón mas„ ∫i promovarea rela˛iilor militare ∫i de ap„rare,
semnat la Washington la 30 martie 1998, Óncheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004
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. 58/2004 pentru
ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din
Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Statelor
Unite ale Americii privind cooperarea Ón domeniul

contracar„rii prolifer„rii armelor de distrugere Ón mas„ ∫i
promovarea rela˛iilor militare ∫i de ap„rare, semnat la
Washington la 30 martie 1998, Óncheiat prin schimb de
note verbale la 17 iunie 2004, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 869.
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D E C I Z I I A L E C U R fi I I C O N S T I T U fi I O N A L E
CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 411
din 12 octombrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
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
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„,
ridicat„ de Grigore Tomescu Ón Dosarul nr. 1.258/2004 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, av‚nd cuv‚ntul pe fond,
pune concluzii de respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ca inadmisibil„, ar„t‚nd c„ pe calea excep˛iei ridicate Ón cauz„ se
solicit„ de fapt completarea normei criticate, ceea ce nu intr„ Ón
competen˛a Cur˛ii Constitu˛ionale.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine urm„toarele:
Prin Œncheierea din 30 martie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 1.258/2004, 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. 2781 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„. Excep˛ia a fost ridicat„ de Grigore Tomescu
Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect pl‚ngerea Ómpotriva refuzului
Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia militar„ de a-i comunica, respectiv de a emite o ordonan˛„
de revocare a m„surii re˛inerii efectuate de organele fostului
Minister de Interne Ón noaptea de 21/22 decembrie 1989.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se sus˛ine c„
textul de lege criticat Óncalc„ dreptul de acces liber la justi˛ie ∫i
dreptul la un recurs efectiv Ón fa˛a unei instan˛e na˛ionale, prin
aceea c„ permite atacarea la instan˛ele judec„tore∫ti numai a
rezolu˛iilor ∫i ordonan˛elor procurorului de netrimitere Ón judecat„,
legiuitorul sco˛‚nd de sub eficien˛a acestui articol de lege alte
acte sau m„suri ale procurorului, precum, Ón spe˛a de fa˛„, refuzul
acestuia de a emite o ordonan˛„ de revocare a m„surii preventive
a re˛inerii. Totodat„, se arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate Óncalc„
∫i prevederile art. 53 din Constitu˛ie, republicat„, Óntruc‚t îÓn nici
un fel restric˛ia stabilit„ prin art. 2781 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„ nu poate fi asimilat„ vreuneia din situa˛iile
men˛ionate Ón acest articol constitu˛ional“.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„ apreciaz„
c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Se arat„ c„
stabilirea m„surilor ∫i a actelor de urm„rire penal„ Ómpotriva
c„rora persoana nemul˛umit„ poate face pl‚ngere la instan˛ele
judec„tore∫ti este de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului, care
este prin urmare singurul Ón m„sur„ s„ procedeze la o eventual„
extindere a sferei acestora.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernului,
pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra excep˛iei de

neconstitu˛ionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozi˛iilor
art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea ∫i func˛ionarea
institu˛iei Avocatul Poporului, cu modific„rile ulterioare, a fost
solicitat punctul de vedere al acestei institu˛ii.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t textul de lege criticat nu contravine
prevederilor constitu˛ionale, respectiv celor din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, invocate
de autorul excep˛iei.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile art. 2781 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„ nu Óncalc„ prevederile
constitu˛ionale ale art. 21 alin. (1) ∫i (2), ci constituie o aplicare a
acestora, Óntruc‚t asigur„ tocmai accesul liber la justi˛ie, respectiv
posibilitatea atac„rii Ón fa˛a instan˛ei de judecat„ a rezolu˛iilor sau
a ordonan˛elor procurorului de netrimitere Ón judecat„. Prin aceste
acte ∫i m„suri ale procurorului se pune cap„t conflictului de drept
penal, ceea ce impune supunerea lor nu numai controlului ierarhic
Ón cadrul Ministerului Public, ci ∫i controlului din partea instan˛elor
judec„tore∫ti. Œn ceea ce prive∫te critica aceluia∫i text formulat„
fa˛„ de prevederile art. 53 din Constitu˛ie, republicat„, se
apreciaz„ c„ aceasta este neÓntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile
art. 278 1 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„ nu con˛in
restr‚ngeri ale exerci˛iului unor drepturi sau libert„˛i. Se arat„
totodat„ c„ limitarea, prin textul de lege criticat, a actelor
procurorului Ómpotriva c„rora se poate face pl‚ngere la instan˛a
de judecat„ reprezint„ o problem„ de legiferare, iar nu de
constitu˛ionalitate.
Œn concluzie, Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia este
neÓntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile
Legii nr. 47/1992, republicat„, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este competent„,
potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, republicat„,
precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea
nr. 47/1992, republicat„, 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˛„.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ aceste dispozi˛ii sunt contrare
prevederilor constitu˛ionale ale art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1) ∫i
(2) ∫i art. 53, av‚nd urm„torul con˛inut:
— Art. 20 alin. (1): îDispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile
∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón concordan˛„ cu
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Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu pactele ∫i cu celelalte
tratate la care Rom‚nia este parte.“;
— 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. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i poate fi
restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune, dup„ caz, pentru:
ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a s„n„t„˛ii ori a moralei
publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor cet„˛enilor; desf„∫urarea
instruc˛iei penale; prevenirea consecin˛elor unei calamit„˛i naturale,
ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este necesar„ Óntr-o
societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie propor˛ional„ cu situa˛ia
care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a
aduce atingere existen˛ei dreptului sau a libert„˛ii.“
De asemenea, autorul excep˛iei invoc„ ∫i Ónc„lcarea, prin
dispozi˛iile legale criticate, a prevederilor art. 6 pct. 1 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum
∫i a prevederilor art. 13 din aceea∫i conven˛ie, privind dreptul la
un recurs efectiv.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„
penal„, prin care legiuitorul a reglementat pl‚ngerea Ón fa˛a
instan˛ei Ómpotriva rezolu˛iilor sau ordonan˛elor procurorului de
netrimitere Ón judecat„, au fost introduse prin Legea nr. 281 din
24 iunie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 468 din 1 iulie 2003, ∫i exprim„ sensul Deciziei Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 486 din 2 decembrie 1997, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998.
Prin aceast„ decizie, admi˛‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate,
Curtea a constatat c„ dispozi˛iile art. 278 din Codul de procedur„
penal„, referitoare la pl‚ngerea contra actelor procurorului, sunt
constitu˛ionale numai Ón m„sura Ón care nu opresc persoana
nemul˛umit„ de solu˛ionarea pl‚ngerii Ómpotriva m„surilor luate
sau actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza
dispozi˛iilor date de acesta ∫i care nu ajung Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti s„ se adreseze justi˛iei. Curtea a re˛inut c„, fiind
vorba de acte prin care se Ónf„ptuie∫te justi˛ia, este firesc ca
acestea s„ fie verificate ∫i confirmate ori infirmate de instan˛ele

judec„tore∫ti, singurele autorit„˛i prin a c„ror activitate se
realizeaz„ justi˛ia [art. 126 alin. (1) din Constitu˛ie, republicat„].
A∫a fiind, Curtea re˛ine c„ dispozi˛iile alin. 1 al art. 2781 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
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“, nu Óngr„desc liberul
acces la justi˛ie, a∫a cum neÓntemeiat sus˛ine autorul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, ci, dimpotriv„, asigur„ realizarea acestui drept
Ón conformitate cu prevederile art. 21 din Constitu˛ie, republicat„,
respectiv cu prevederile art. 6 pct. 1 ∫i art. 13 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Œntruc‚t textul de lege criticat nu reglementeaz„ nici o
restr‚ngere a exerci˛iului vreunui drept ori al unei libert„˛i, ci d„
expresie unui drept constitu˛ional, prevederile art. 53 din
Constitu˛ie, republicat„, invocate de asemenea Ón motivarea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, nu sunt incidente Ón cauz„.
De altfel, ceea ce se vizeaz„ prin criticile formulate este
extinderea art. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„ ∫i la
alte situa˛ii neprev„zute Ón acest text legal, 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 procurorului, precum, Ón spe˛a de fa˛„, refuzul
acestuia de a emite o ordonan˛„ de revocare a m„surii preventive
a re˛inerii. Or, dup„ cum s-a mai re˛inut de c„tre Curtea
Constitu˛ional„ Ón jurispruden˛a sa, acceptarea acestor critici ar
echivala cu transformarea instan˛ei de contencios constitu˛ional
Óntr-un legislator pozitiv, lucru care ar contraveni prevederilor
art. 61 din Constitu˛ie, republicat„, potrivit c„rora Parlamentul este
unica autoritate legiuitoare a ˛„rii. Sub acest aspect jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale este constant„, statornicind limite ale
competen˛ei acesteia, cum ar fi: Curtea 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).

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„, 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, republicat„,
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