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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 aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subven˛iilor
individuale de sprijin pentru cazare pentru studen˛ii care locuiesc Ón alte spa˛ii
dec‚t c„minele institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior de stat
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 73 din 30 septembrie 2004 privind instituirea
subven˛iilor individuale de sprijin pentru cazare pentru

studen˛ii care locuiesc Ón alte spa˛ii dec‚t c„minele institu˛iilor
de Ónv„˛„m‚nt superior de stat, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 915 din 7 octombrie 2004.

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 527.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea
subven˛iilor individuale de sprijin pentru cazare
pentru studen˛ii care locuiesc Ón alte spa˛ii dec‚t
c„minele institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior 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 aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subven˛iilor individuale de
sprijin pentru cazare pentru studen˛ii care locuiesc Ón alte spa˛ii dec‚t
c„minele institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior de stat ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 985.
´
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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. 76/2004 pentru ratificarea
Protocolului adi˛ional la Scrisoarea de Ón˛elegere privind controlul drogurilor ∫i aplicarea legii,
semnat„ la Bucure∫ti la 3 iulie 2001 Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Statelor Unite
ale Americii, semnat la Bucure∫ti la 17 septembrie 2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 76 din 30 septembrie 2004 pentru ratificarea
Protocolului adi˛ional la Scrisoarea de Ón˛elegere privind
controlul drogurilor ∫i aplicarea legii, semnat„ la Bucure∫ti

la 3 iulie 2001 Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucure∫ti la
17 septembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 936 din 13 octombrie 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, 25 noiembrie 2004.
Nr. 531.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2004
pentru ratificarea Protocolului adi˛ional la Scrisoarea de Ón˛elegere privind controlul drogurilor
∫i aplicarea legii, semnat„ la Bucure∫ti la 3 iulie 2001 Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucure∫ti la 17 septembrie 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. 76/2004 pentru
ratificarea Protocolului adi˛ional la Scrisoarea de Ón˛elegere
privind controlul drogurilor ∫i aplicarea legii, semnat„ la

Bucure∫ti la 3 iulie 2001 Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucure∫ti la
17 septembrie 2004, ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 989.
´
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 Ordonan˛ei Guvernului nr. 51/1997
privind opera˛iunile de leasing ∫i societ„˛ile de leasing
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Ordonan˛a Guvernului nr. 51/1997
privind opera˛iunile de leasing ∫i societ„˛ile de leasing,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 9
din 12 ianuarie 2000, cu modific„rile ulterioare, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Dup„ alineatul (2) al articolului 1 se introduce
alineatul (3) cu urm„torul cuprins:
î(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), dreptul de
utilizare a programelor pentru calculator, ca drept
patrimonial de autor asupra programelor pentru calculator,
poate face obiectul opera˛iunilor de leasing, dac„ titularul
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dreptului de autor a autorizat aceast„ opera˛iune. Œn acest
caz locatorul/finan˛atorul transmite c„tre utilizator, pentru o
perioad„ determinat„, dreptul de utilizare a unui program
pentru calculator asupra c„ruia de˛ine un drept definitiv de
utilizare. Transmiterea se realizeaz„ la solicitarea
utilizatorului, contra unei pl„˛i periodice, denumit„ rat„ de
leasing, la sf‚r∫itul perioadei de leasing locatorul/finan˛atorul
oblig‚ndu-se s„ respecte dreptul de op˛iune al utilizatorului
de a dob‚ndi dreptul definitiv de utilizare asupra
programului pentru calculator, de a prelungi contractul de
leasing ori de a Ónceta raporturile contractuale. Utilizatorul
poate opta pentru dob‚ndirea dreptului definitiv de utilizare
asupra programului pentru calculator, Ónainte de sf‚r∫itul
perioadei de leasing, dac„ p„r˛ile convin astfel ∫i dac„
utilizatorul achit„ toate obliga˛iile asumate prin contract.“
2. Dup„ litera d) a articolului 2 se introduce litera d1) cu
urm„torul cuprins:
îd 1 ) drept definitiv de utilizare a programului pentru
calculator — dreptul de utilizare asupra programului pentru
calculator, ob˛inut pe o perioad„ nedeterminat„;“
3. Dup„ articolul 8 se introduce articolul 8 1 cu
urm„torul cuprins:
îArt. 8 1. — Contractele de leasing av‚nd ca obiect
dreptul de utilizare a programelor pentru calculator
constituie titlu executoriu, dac„ utilizatorul nu renun˛„ la
dreptul de utilizare, nu procedeaz„ la dezinstalarea
programului ∫i la ∫tergerea copiilor de siguran˛„, precum ∫i,
dup„ caz, la restituirea suporturilor ∫i documenta˛iei
aferente programului pentru calculator, Ón urm„toarele
situa˛ii:

a) la sf‚r∫itul perioadei de leasing, dac„ utilizatorul nu a
formulat op˛iunea cump„r„rii bunului, respectiv op˛iunea
dob‚ndirii dreptului definitiv de utilizare a programului
pentru calculator sau a prelungirii contractului;
b) Ón cazul rezilierii contractului din vina exclusiv„ a
utilizatorului.“
4. La articolul 9, literele b) ∫i c) vor avea urm„torul
cuprins:
îb) s„ Óncheie contract de v‚nzare-cump„rare cu
furnizorul desemnat de utilizator, Ón condi˛iile expres
formulate de c„tre acesta, sau, dup„ caz, s„ dob‚ndeasc„
dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru
calculator;
c) s„ Óncheie contract de leasing cu utilizatorul ∫i s„
transmit„ acestuia, Ón temeiul contractului de leasing, toate
drepturile deriv‚nd din contractul de v‚nzare-cump„rare, cu
excep˛ia dreptului de dispozi˛ie, iar Ón cazul programelor
pentru calculator, s„ transmit„ dreptul de utilizare asupra
programului pentru calculator c„tre utilizator, f„r„ a-∫i mai
putea exercita acest drept Ón perioada derul„rii contractului
de leasing;“
5. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — Dac„ Ón timpul derul„rii contractului de
leasing finan˛atorul vinde bunul, respectiv cesioneaz„
dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru
calculator, care face obiectul contractului de leasing, unui
alt finan˛ator, noul finan˛ator este legat de acelea∫i obliga˛ii
contractuale ca ∫i v‚nz„torul, respectiv transmi˛„torul, care
r„m‚ne garant al Óndeplinirii obliga˛iilor fa˛„ de utilizator.“

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 533.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 51/1997 privind opera˛iunile
de leasing ∫i societ„˛ile de leasing
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 51/1997 privind opera˛iunile de leasing ∫i
societ„˛ile de leasing ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 991.
´
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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. 59/2004 pentru modificarea
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 59 din 26 august 2004 pentru modificarea

— La articolul unic punctul 2, articolul 81 va avea
urm„torul cuprins:

Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte

îArt. 81. — Punctajul mediu anual calculat conform

drepturi de asigur„ri sociale, publicat„ Ón Monitorul Oficial

prevederilor art. 180 alin. (2), aferent pensiilor din sistemul

al Rom‚niei, Partea I, nr. 804 din 31 august 2004, cu

public, se poate majora prin m„suri adoptate prin hot„r‚ri

urm„toarea modificare:

ale Guvernului.“

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 534.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
∫i alte drepturi de asigur„ri sociale
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. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 992.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.135/1.XII.2004

DECIZII

ALE

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. 508
din 18 noiembrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781
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
Marilena Minc„
Doina Suliman

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent ∫ef

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 278 1 din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„, din oficiu, de Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia
penal„ Ón Dosarul nr. 221/P/2004.
La apelul nominal r„spunde Ioan B„bu∫anu, care arat„ c„
las„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate la
aprecierea instan˛ei de contencios constitu˛ional.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 martie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 221/P/2004, Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia penal„ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 278 1 din Codul de procedur„ penal„.
Excep˛ia a fost ridicat„, din oficiu, de instan˛a de judecat„ cu
prilejul solu˛ion„rii pl‚ngerii Ómpotriva unei rezolu˛ii a
procurorului de netrimitere Ón judecat„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate instan˛a
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ art. 2781 din Codul de procedur„
penal„ contravine prevederilor constitu˛ionale ale art. 21 care
consacr„ accesul liber la justi˛ie. Œn acest sens arat„ c„, Ón
cazul admiterii pl‚ngerii formulate Ómpotriva rezolu˛iilor sau a
ordonan˛elor procurorului de netrimitere Ón judecat„ ∫i a
existen˛ei la dosar a unor probe suficiente pentru judecarea
cauzei, instan˛a va re˛ine cauza spre judecat„. Aceast„
perspectiv„ l-ar putea determina pe cel fa˛„ de care s-a
dispus scoaterea de sub urm„rire penal„ s„ renun˛e la a se
mai adresa justi˛iei Ón virtutea art. 278 1 din Codul de
procedur„ penal„, deoarece ∫i-ar putea agrava situa˛ia prin
propria cale de atac, dob‚ndind calitatea de inculpat.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
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, iar Ón conformitate cu art. 181
din Legea nr. 35/1997, a fost solicitat punctul de vedere al
institu˛iei Avocatul Poporului.
Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor consider„ c„ textul de
lege criticat nu aduce atingere prevederilor constitu˛ionale
invocate. Astfel, arat„ c„ posibilitatea p„r˛ii interesate de a
face pl‚ngere Ón fa˛a instan˛ei de judecat„ Ómpotriva
rezolu˛iilor sau a ordonan˛elor procurorului îconstituie o
garan˛ie suplimentar„ a dreptului de acces liber la justi˛ie ∫i
un mod de verificare ∫i de control a acestor acte, ceea ce,

din punct de vedere procesual, este Ón concordan˛„ cu
Constitu˛ia“. De asemenea, apreciaz„ c„ îo alt„ interpretare
a dispozi˛iilor art. 2781 din Codul de procedur„ penal„ nu
reprezint„ un atribut al Cur˛ii Constitu˛ionale, Óntruc‚t aceasta
se pronun˛„ asupra problemelor de drept, nu asupra modului
de aplicare a legii“.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
nu este Óntemeiat„. Argument‚nd acest punct de vedere,
arat„ c„ pl‚ngerea prev„zut„ de art. 2781 din Codul de
procedur„ penal„ reprezint„ o cale de control judec„toresc
care se supune principiului de aplicare general„ non
reformatio in pejus, îindiferent dac„ acest principiu este sau
nu prev„zut Ón mod expres de lege“.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„, at‚ta vreme c‚t textul
de lege criticat reglementeaz„ tocmai posibilitatea de a
sesiza instan˛a de judecat„ cu pl‚ngerea Ómpotriva rezolu˛iilor
sau a ordonan˛elor procurorului de netrimitere Ón judecat„,
argumentele invocate pentru a demonstra neconstitu˛ionalitatea
art. 2781 din Codul de procedur„ penal„ sunt neÓntemeiate.
Pre∫edintele Senatului nu a comunicat punctul s„u de
vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, raportul Óntocmit de judec„torul-raportor, sus˛inerile
p„r˛ii prezente, 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„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie,
ale art. 1 alin. (2), 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 din Codul de procedur„ penal„, dispozi˛ii
ce au fost introduse prin art. I pct. 168 din Legea
nr. 281/2003 privind modificarea ∫i completarea Codului de
procedur„ penal„ ∫i a unor legi speciale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 468 din 1 iulie
2003.
Acest text de lege are urm„toarea redactare: 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˛„.
Œn cazul Ón care prim-procurorul parchetului sau, dup„ caz,
procurorul general al parchetului de pe l‚ng„ curtea de apel,
procurorul ∫ef de sec˛ie al Parchetului de pe l‚ng„ Curtea
Suprem„ de Justi˛ie ori procurorul ierarhic superior nu a
solu˛ionat pl‚ngerea Ón termenul de 20 de zile prev„zut Ón
art. 277, termenul de 20 de zile prev„zut Ón alin. 1 curge de la
data expir„rii termenului de 20 de zile.
Dosarul va fi trimis de parchet instan˛ei Ón termen de 5 zile de
la primirea adresei prin care se cere dosarul.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.135/1.XII.2004
Persoana fa˛„ de care s-a dispus neÓnceperea urm„ririi
penale, scoaterea de sub urm„rire sau Óncetarea urm„ririi,
precum ∫i persoana care a f„cut pl‚ngerea se citeaz„.
Neprezentarea acestor persoane legal citate nu Ómpiedic„
solu˛ionarea cauzei. C‚nd instan˛a consider„ c„ este absolut
necesar„ prezen˛a persoanei lips„, poate lua m„suri pentru
prezentarea acesteia.
La judecarea pl‚ngerii prezen˛a procurorului este obligatorie.
La termenul fixat pentru judecarea pl‚ngerii, instan˛a d„
cuv‚ntul persoanei care a f„cut pl‚ngerea, persoanei fa˛„ de
care s-a dispus neÓnceperea urm„ririi penale, scoaterea de sub
urm„rire sau Óncetarea urm„ririi ∫i apoi procurorului.
Instan˛a, judec‚nd pl‚ngerea, verific„ rezolu˛ia sau ordonan˛a
atacat„, pe baza lucr„rilor ∫i a materialului din dosarul cauzei ∫i a
oric„ror Ónscrisuri noi prezentate.
Instan˛a pronun˛„ una dintre urm„toarele solu˛ii:
a) respinge pl‚ngerea, prin sentin˛„, men˛in‚nd solu˛ia din
rezolu˛ia sau ordonan˛a atacat„;
b) admite pl‚ngerea, prin sentin˛„, desfiin˛eaz„ rezolu˛ia sau
ordonan˛a atacat„ ∫i trimite cauza procurorului Ón vederea
Ónceperii sau a redeschiderii urm„ririi penale, dup„ caz.
Dispozi˛iile art. 333 alin. 2 se aplic„ Ón mod corespunz„tor;
c) admite pl‚ngerea, prin Óncheiere, desfiin˛eaz„ rezolu˛ia sau
ordonan˛a atacat„ ∫i, c‚nd probele existente la dosar sunt
suficiente pentru judecarea cauzei, re˛ine cauza spre judecare,
dispozi˛iile privind judecarea Ón prim„ instan˛„ ∫i c„ile de atac,
aplic‚ndu-se Ón mod corespunz„tor.
Œn cazul prev„zut la alin. 8 lit. c), actul de sesizare a instan˛ei,
ca prim„ instan˛„, Ól constituie pl‚ngerea persoanei la care se
refer„ alin. 1.
Hot„r‚rea instan˛ei pronun˛at„ potrivit alin. 8 lit. a) ∫i b) poate
fi atacat„ cu recurs de procuror, de persoana care a f„cut
pl‚ngerea, de persoana fa˛„ de care s-a dispus neÓnceperea
urm„ririi penale, scoaterea de sub urm„rire penal„ sau Óncetarea
urm„ririi penale, precum ∫i de orice persoane ale c„ror interese
legitime sunt v„t„mate.
Œn situa˛ia prev„zut„ Ón alin. 8 lit. a) persoana Ón privin˛a
c„reia instan˛a, prin hot„r‚re definitiv„, a decis c„ nu este cazul
s„ se Ónceap„ ori s„ se redeschid„ urm„rirea penal„, nu mai
poate fi urm„rit„ pentru aceea∫i fapt„, afar„ de cazul c‚nd s-au
descoperit fapte sau Ómprejur„ri noi ce nu au fost cunoscute de
organul de urm„rire penal„ ∫i nu a intervenit unul dintre cazurile
prev„zute Ón art. 10.
Instan˛a este obligat„ s„ rezolve pl‚ngerea Ón termen de cel
mult 20 de zile de la primire ∫i s„ comunice, de Óndat„ ∫i motivat,
persoanei care a f„cut pl‚ngerea, modul Ón care aceasta a fost
rezolvat„.“
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestui text de lege
autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor constitu˛ionale
ale art. 21 alin. (1) ∫i (2), potrivit c„rora: 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.“
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Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea observ„
c„, Ón opinia instan˛ei de judecat„, textul de lege criticat
reprezint„, pentru cel fa˛„ de care s-a dispus scoaterea de
sub urm„rire penal„, o piedic„ de a se adresa instan˛ei, at‚t
timp c‚t exist„ posibilitatea ca, prin propria cale de atac, s„-∫i
agraveze situa˛ia, dob‚ndind calitatea de inculpat.
Analiz‚nd dispozi˛iile legale criticate, Curtea re˛ine c„
acestea reprezint„ un r„spuns la necesitatea consacr„rii
legale exprese a dreptului persoanei de a se adresa
instan˛ei de judecat„ competente, atunci c‚nd este
nemul˛umit„ de solu˛ia dat„ pl‚ngerii sale contra actelor
procurorului, aspect re˛inut, de altfel, ∫i de Curtea
Constitu˛ional„ Ón Decizia nr. 486/1997, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998.
Astfel, legiuitorul a creat celui interesat posibilitatea de a
ataca actul procurorului de netrimitere Ón judecat„, urm„rind,
dup„ caz, Ónceperea sau redeschiderea urm„ririi penale ori
desfiin˛area actului procurorului ∫i re˛inerea spre judecare a
cauzei. De asemenea, cel fa˛„ de care s-a dispus scoaterea
de sub urm„rire penal„, dorind p„strarea solu˛iei de
netrimitere Ón judecat„, poate cere instan˛ei schimbarea
temeiului acesteia. Œn aceast„ ultim„ ipotez„, instan˛a nu
poate proceda la re˛inerea cauzei spre judecare, chiar dac„
probele existente la dosar ar fi suficiente pentru aceasta.
Astfel, pl‚ngerea prev„zut„ de art. 2781 reprezint„, Óntr-un
sens larg, o cale de atac, care se supune principiului de
general„ aplicabilitate Ón dreptul penal, non reformatio in pejus.
Œntr-adev„r, de∫i legea nu prevede Ón mod expres aplicarea
acestui principiu cu prilejul solu˛ion„rii pl‚ngerii Ómpotriva
actelor procurorului, ra˛iuni identice cu cele care determin„
extinderea aplicabilit„˛ii acestui principiu ∫i Ón alte situa˛ii
dec‚t cele prev„zute Ón art. 372, art. 3858 sau art. 4141
alin. 1 din Codul de procedur„ penal„ justific„ luarea sa Ón
considerare ∫i Ón cazul procedurii reglementate de art 2781.
Astfel, dac„ se p„streaz„ ra˛ionamentul textului de lege
criticat, solu˛ia pronun˛at„ cu prilejul solu˛ion„rii pl‚ngerii
poate duce la agravarea situa˛iei celui care a sesizat-o.
Cunosc‚nd acest lucru, persoana fa˛„ de care s-a dispus
scoaterea de sub urm„rire penal„ are motive rezonabile s„
se ab˛in„ de la a se adresa instan˛ei judec„tore∫ti pentru a
nu-∫i agrava propria situa˛ie. A∫a fiind, accesul la justi˛ie ar fi
obstruc˛ionat dac„ nu s-ar lua Ón considerare principiul non
reformatio in pejus.
Aceste argumente au Ón vedere ∫i faptul c„, Ón situa˛ia Ón
care instan˛a re˛ine cauza spre judecare, actul de sesizare a
instan˛ei Ól constituie, potrivit dispozi˛iilor art. 2781 alin. 9 din
Codul de procedur„ penal„, chiar pl‚ngerea persoanei
interesate. Consecin˛a este aceea c„, dac„ nu se ia Ón
considerare principiul non reformatio in pejus, Ón situa˛ia Ón
care autorul pl‚ngerii este persoana fa˛„ de care s-a dispus
scoaterea de sub urm„rire penal„, ac˛iunea penal„ ar fi
declan∫at„ de Óns„∫i pl‚ngerea celui Ómpotriva c„ruia se
Óndreapt„ procesul penal.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1, 2, 3,
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„,
din oficiu, de Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia penal„ Ón Dosarul nr. 221/P/2004.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 18 noiembrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Doina Suliman
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Cur˛ii de Conturi
Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Justi˛iei — Tribunalul Vrancea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil situat Ón
municipiul Foc∫ani, Bd. Independen˛ei nr. 19—21, jude˛ul
Vrancea, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul privat al statului ∫i din administrarea Cur˛ii de

Conturi Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea
Ministerului Justi˛iei — Tribunalul Vrancea.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Cristian Diaconescu
p. Pre∫edintele Cur˛ii de Conturi,
Mihai Popescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.995.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Cur˛ii de Conturi
Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Justi˛iei — Tribunalul Vrancea
Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Municipiul Foc∫ani,
Bd. Independen˛ei
nr. 19—21, jude˛ul
Vrancea

Persoana juridic„ de la care
se transmite imobilul

Curtea de Conturi —
Direc˛ia de Control
Vrancea

Persoana juridic„ la care
se transmite imobilul

Ministerul Justi˛iei —
Tribunalul Vrancea

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a total„ = 560,85 m2
Cl„dire compus„ din: subsol,
parter, etaj
Suprafa˛a terenului = 226,94 m2
19 birouri
1 sal„ de judecat„
1 sal„ de consiliu
2 grupuri sanitare
4 holuri de acces
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