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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 39/1996
privind Ónfiin˛area ∫i func˛ionarea Fondului de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Ordonan˛a Guvernului nr. 39/1996 privind
Ónfiin˛area ∫i func˛ionarea Fondului de garantare a
depozitelor Ón sistemul bancar, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 141 din 25 februarie
2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 4, alineatul (3) va avea urm„torul cuprins:
î(3) La deschiderea conturilor, microÓntreprinderile,
Óntreprinderile mici ∫i mijlocii, definite ca atare potrivit legii,
precum ∫i celelalte categorii de persoane juridice ale c„ror
depozite nu figureaz„ Ón Lista depozitelor negarantate —
cuprins„ Ón anexa la Legea nr. 178/2004 pentru
modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 39/1996 privind Ónfiin˛area ∫i func˛ionarea Fondului de
garantare a depozitelor Ón sistemul bancar — vor declara,
pe propria r„spundere, Óncadrarea depozitelor, conform legii,
Ón categoria garantate sau negarantate. Pentru persoanele
fizice, obliga˛ia declar„rii exist„ numai pentru cele aflate Ón
rela˛ii speciale cu institu˛ia de credit, prev„zute la pct. 1
din Lista depozitelor negarantate, pentru care obliga˛ia de
Óncadrare a depozitelor acestora revine institu˛iei de credit
respective, care va face Óncadrarea Ón func˛ie de
informa˛iile din baza de date, cu privire la cunoa∫terea
clientelei; similar se va proceda ∫i pentru societ„˛ile din
acela∫i grup prev„zute la pct. 1 din list„.“
2. La articolul 15 alineatul (2), litera b) va avea
urm„torul cuprins:
îb) depozite la termen, certificate de depozit ∫i alte
instrumente financiare ale institu˛iilor de credit;“

3. La articolul 15, dup„ alineatul (2) se introduce
alineatul (21) cu urm„torul cuprins:
î(2 1 ) La stabilirea instrumentelor financiare ∫i a
emiten˛ilor acestora, prev„zu˛i la alin. (2), se au Ón vedere
minimizarea riscurilor, asigurarea eficien˛ei ∫i a lichidit„˛ii
plasamentelor respective. Strategia privind expunerea
Fondului, at‚t pentru fiecare dintre instrumentele financiare,
c‚t ∫i pentru fiecare emitent, se stabile∫te, anual, de c„tre
Consiliul de administra˛ie al Fondului, cu aprobarea
Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei.“
4. La articolul 15, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Profitul Fondului, ob˛inut ca diferen˛„ Óntre veniturile
prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. e) ∫i cheltuielile acestuia,
este neimpozabil ∫i este repartizat pentru constituirea unui
fond anual de participare la profit, Ón limita unei cote de
p‚n„ la 1% din profit, cu aprobarea Consiliului de
administra˛ie al Fondului, iar diferen˛a va fi utilizat„ pentru
reÓntregirea resurselor Fondului, destinate pl„˛ii depozitelor
garantate, precum ∫i pentru finan˛area investi˛iilor corporale
∫i necorporale ale acestuia, conform bugetului de venituri ∫i
cheltuieli aprobat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei.“
Art. II. — Ordonan˛a Guvernului nr. 39/1996 privind
Ónfiin˛area ∫i func˛ionarea Fondului de garantare a
depozitelor Ón sistemul bancar, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 141 din 25 februarie
2002, 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. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU
Bucure∫ti, 15 iulie 2005.
Nr. 238.

NICOLAE V√C√ROIU

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 39/1996
privind Ónfiin˛area ∫i func˛ionarea Fondului de garantare a depozitelor Ón sistemul 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 Ordonan˛ei Guvernului
nr. 39/1996 privind Ónfiin˛area ∫i func˛ionarea Fondului

de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 15 iulie 2005.
Nr. 624.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru prevenirea ∫i combaterea evaziunii fiscale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezenta lege instituie m„suri de prevenire ∫i
combatere a infrac˛iunilor de evaziune fiscal„ ∫i a unor
infrac˛iuni aflate Ón leg„tur„ cu acestea.
Art. 2. — Œn Ón˛elesul prezentei legi, termenii ∫i
expresiile de mai jos se definesc dup„ cum urmeaz„:
a) buget general consolidat — ansamblul tuturor
bugetelor publice, componente ale sistemului bugetar,
agregate ∫i consolidate pentru a forma un Óntreg;
b) contribuabil — orice persoan„ fizic„ ori juridic„ sau
orice alt„ entitate f„r„ personalitate juridic„ care datoreaz„
impozite, taxe, contribu˛ii ∫i alte sume bugetului general
consolidat;
c) documente legale — documentele prev„zute de Codul
fiscal, Codul de procedur„ fiscal„, Codul vamal, Legea
contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„, ∫i de reglement„rile
elaborate pentru punerea Ón aplicare a acestora;
d) formulare tipizate cu regim special utilizate Ón domeniul
fiscal — documente legale ale c„ror tip„rire, Ónseriere ∫i
numerotare se realizeaz„ Ón condi˛iile actelor normative Ón
vigoare;
e) obliga˛ii fiscale — obliga˛iile prev„zute de Codul fiscal
∫i de Codul de procedur„ fiscal„;
f) opera˛iune fictiv„ — disimularea realit„˛ii prin crearea
aparen˛ei existen˛ei unei opera˛iuni care Ón fapt nu exist„;
g) organe competente — organe care au atribu˛ii de
efectuare a verific„rilor financiare, fiscale sau vamale,
potrivit legii.
CAPITOLUL II
Infrac˛iuni
Art. 3. — Constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu
amend„ de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta
contribuabilului care, cu inten˛ie, nu reface documentele de
eviden˛„ contabil„ distruse, Ón termenul Ónscris Ón
documentele de control, de∫i acesta putea s„ o fac„.
Art. 4. — Constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend„ refuzul
nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor
competente, dup„ ce a fost somat„ de 3 ori, documentele
legale ∫i bunurile din patrimoniu, Ón scopul Ómpiedic„rii
verific„rilor financiare, fiscale sau vamale.
Art. 5. — Constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend„
Ómpiedicarea, sub orice form„, a organelor competente de
a intra, Ón condi˛iile prev„zute de lege, Ón sedii, incinte ori
pe terenuri, cu scopul efectu„rii verific„rilor financiare,
fiscale sau vamale.
Art. 6. — Constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la un an la 3 ani sau cu amend„ re˛inerea
∫i nev„rsarea, cu inten˛ie, Ón cel mult 30 de zile de la
scaden˛„, a sumelor reprezent‚nd impozite sau contribu˛ii
cu re˛inere la surs„.

Art. 7. — (1) Constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la 2 ani la 7 ani ∫i interzicerea unor drepturi
punerea Ón circula˛ie, f„r„ drept, a timbrelor, banderolelor
sau formularelor tipizate, utilizate Ón domeniul fiscal, cu
regim special.
(2) Constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu Ónchisoare
de la 3 ani la 12 ani ∫i interzicerea unor drepturi tip„rirea
sau punerea Ón circula˛ie, cu ∫tiin˛„, de timbre, banderole
sau formulare tipizate, utilizate Ón domeniul fiscal, cu regim
special, falsificate.
Art. 8. — (1) Constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la 3 ani la 10 ani ∫i interzicerea unor
drepturi stabilirea cu rea-credin˛„ de c„tre contribuabil a
impozitelor, taxelor sau contribu˛iilor, av‚nd ca rezultat
ob˛inerea, f„r„ drept, a unor sume de bani cu titlu de
ramburs„ri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
compens„ri datorate bugetului general consolidat.
(2) Constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu Ónchisoare
de la 5 ani la 15 ani ∫i interzicerea unor drepturi asocierea
Ón vederea s„v‚r∫irii faptei prev„zute la alin. (1).
(3) Tentativa faptelor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se
pedepse∫te.
Art. 9. — (1) Constituie infrac˛iuni de evaziune fiscal„ ∫i
se pedepsesc cu Ónchisoare de la 2 ani la 8 ani ∫i
interzicerea unor drepturi urm„toarele fapte s„v‚r∫ite Ón
scopul sustragerii de la Óndeplinirea obliga˛iilor fiscale:
a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau
taxabile;
b) omisiunea, Ón tot sau Ón parte, a eviden˛ierii, Ón actele
contabile ori Ón alte documente legale, a opera˛iunilor
comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
c) eviden˛ierea, Ón actele contabile sau Ón alte
documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz„
opera˛iuni reale ori eviden˛ierea altor opera˛iuni fictive;
d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte
contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat
electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
e) executarea de eviden˛e contabile duble, folosindu-se
Ónscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
f) sustragerea de la efectuarea verific„rilor financiare,
fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiv„ ori
declararea inexact„ cu privire la sediile principale sau
secundare ale persoanelor verificate;
g) substituirea, degradarea sau Ónstr„inarea de c„tre
debitor ori de c„tre ter˛e persoane a bunurilor sechestrate
Ón conformitate cu prevederile Codului de procedur„ fiscal„
∫i ale Codului de procedur„ penal„.
(2) Dac„ prin faptele prev„zute la alin. (1) s-a produs
un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, Ón echivalentul
monedei na˛ionale, limita minim„ a pedepsei prev„zute de
lege ∫i limita maxim„ a acesteia se majoreaz„ cu 2 ani.
(3) Dac„ prin faptele prev„zute la alin. (1) s-a produs
un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, Ón echivalentul
monedei na˛ionale, limita minim„ a pedepsei prev„zute de
lege ∫i limita maxim„ a acesteia se majoreaz„ cu 3 ani.
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CAPITOLUL III

CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale

Cauze de nepedepsire ∫i cauze de reducere a pedepselor
Art. 10. — (1) Œn cazul s„v‚r∫irii unei infrac˛iuni de
evaziune fiscal„ prev„zute de prezenta lege, dac„ Ón cursul
urm„ririi penale sau al judec„˛ii, p‚n„ la primul termen de
judecat„, Ónvinuitul ori inculpatul acoper„ integral prejudiciul
cauzat, limitele pedepsei prev„zute de lege pentru fapta
s„v‚r∫it„ se reduc la jum„tate. Dac„ prejudiciul cauzat ∫i
recuperat Ón acelea∫i condi˛ii este de p‚n„ la 100.000 euro,
Ón echivalentul monedei na˛ionale, se poate aplica
pedeapsa cu amend„. Dac„ prejudiciul cauzat ∫i recuperat
Ón acelea∫i condi˛ii este de p‚n„ la 50.000 euro, Ón
echivalentul monedei na˛ionale, se aplic„ o sanc˛iune
administrativ„, care se Ónregistreaz„ Ón cazierul judiciar.
(2) Dispozi˛iile prev„zute la alin. (1) nu se aplic„ dac„
f„ptuitorul a mai s„v‚r∫it o infrac˛iune prev„zut„ de
prezenta lege Óntr-un interval de 5 ani de la comiterea
faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1).
Art. 11. — Œn cazul Ón care s-a s„v‚r∫it o infrac˛iune
prev„zut„ de prezenta lege, luarea m„surilor asigur„torii
este obligatorie.
Art. 12. — Nu pot fi fondatori, administratori, directori
sau reprezentan˛i legali ai societ„˛ii comerciale, iar dac„
au fost alese, sunt dec„zute din drepturi, persoanele care
au fost condamnate pentru infrac˛iunile prev„zute de
prezenta lege.

Art. 13. — (1) La data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii
judec„tore∫ti de condamnare pentru vreuna dintre
infrac˛iunile prev„zute de prezenta lege, instan˛a va
comunica Oficiului Na˛ional al Registrului Comer˛ului o
copie a dispozitivului hot„r‚rii judec„tore∫ti definitive.
(2) La primirea dispozitivului hot„r‚rii judec„tore∫ti
definitive de condamnare, Oficiul Na˛ional al Registrului
Comer˛ului va face men˛iunile corespunz„toare Ón registrul
comer˛ului.
Art. 14. — Œn cazul Ón care, ca urmare a s„v‚r∫irii unei
infrac˛iuni, nu se pot stabili, pe baza eviden˛elor
contribuabilului, sumele datorate bugetului general
consolidat, acestea vor fi determinate de organul competent
potrivit legii, prin estimare, Ón condi˛iile Codului de
procedur„ fiscal„.
Art. 15. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 30 de zile
de la data public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. 16. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi se
abrog„:
a) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii
fiscale, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modific„rile ulterioare;
b) art. 280 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 72
din 5 februarie 2003, cu modific„rile ulterioare;
c) art. 188 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur„ fiscal„, republicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

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

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 iulie 2005.
Nr. 241.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru prevenirea
∫i combaterea evaziunii fiscale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru prevenirea ∫i combaterea
evaziunii fiscale ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 15 iulie 2005.
Nr. 627.
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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 317
din 14 iunie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 83
∫i art. 1101 alin. 2 din Codul penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Marinela Minc„
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. 83 raportat la art. 1101 alin. 2 din Codul
penal, excep˛ie ridicat„ de Constantin Frangache Ón Dosarul
nr. 7.229/2004 al Tribunalului Ia∫i.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public, av‚nd cuv‚ntul, pune
concluzii de respingere a excep˛iei, apreciind c„ prevederile
legale criticate nu contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale ∫i
nici celor din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale, invocate ca fiind Ónc„lcate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 1 februarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 7.229/2004, Tribunalul Ia∫i a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 83 raportat la art. 1101 alin. 2 din Codul
penal, excep˛ie ridicat„ de Constantin Frangache Ón dosarul
men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ art. 83 din Codul penal Óncalc„
principiul egalit„˛ii Ón drepturi, Óntruc‚t oblig„ instan˛a s„
procedeze Óntr-un singur fel, respectiv s„ revoce
suspendarea condi˛ionat„, indiferent de gravitatea faptei ∫i
pericolul social pe care Ól reprezint„ infractorul. Se aduce
atingere astfel, Ón opinia autorului excep˛iei, principiului
individualiz„rii r„spunderii penale ∫i se creeaz„ o
discriminare Óntre diverse categorii de infractori. Œn ceea ce
prive∫te art. 1101 alin. 2 din Codul penal, se sus˛ine c„
Óncalc„ prevederile art. 49 din Constitu˛ie, privind protec˛ia
copiilor ∫i tinerilor, Óntruc‚t revocarea suspend„rii
condi˛ionate a pedepsei se aplic„ necondi˛ionat minorilor ∫i
tinerilor pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite Ón timpul minorit„˛ii,
astfel Ónc‚t nu exist„ nici o diferen˛„ de tratament ∫i nici o
protec˛ie Ón ceea ce prive∫te minorii. Œn concluzie, se afirm„
c„ îrevocarea condi˛ionat„ a suspend„rii execut„rii
pedepsei Ómpiedic„ instan˛ele judec„tore∫ti s„-∫i exercite
atribu˛iile legale ∫i conduce la discrimin„ri Ón r‚ndul
infractorilor, at‚t Ón ceea ce prive∫te gravitatea faptelor
s„v‚r∫ite, gradul de pericol social concret al fiec„rui

f„ptuitor Ón parte, c‚t ∫i Ón ceea ce prive∫te regimul
sanc˛ionator al infractorilor minori.“
Tribunalul Ia∫i apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, Óntruc‚t textele de lege criticate sunt Ón
deplin„ concordan˛„ cu principiul suprema˛iei legii. Se
arat„ c„, ori de c‚te ori legiuitorul a avut Ón vedere
stabilirea unui regim special pentru minori, a prev„zut Ón
mod expres acest lucru Ón art. 110 din Codul penal.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia ridicat„ este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t art. 83 din Codul penal nu creeaz„
privilegii sau discrimin„ri ∫i, ca urmare, nu Óncalc„ vreunul
dintre criteriile egalit„˛ii Ón drepturi enumerate de art. 4 din
Constitu˛ie. Œn ceea ce prive∫te critica art. 1101 alin. 2 din
Codul penal, se arat„ c„ este neÓntemeiat„, iar dispozi˛iile
art. 49 din Constitu˛ie privind protec˛ia copiilor ∫i tinerilor,
invocate Ón motivarea acestei critici, nu sunt pertinente Ón
solu˛ionarea cauzei.
Avocatul Poporului consider„ c„ reglementarea, prin
dispozi˛iile art. 83 din Codul de procedur„ penal„, a
posibilit„˛ii instan˛ei judec„tore∫ti de a revoca suspendarea
condi˛ionat„ a execut„rii pedepsei Ón cazul s„v‚r∫irii unei
infrac˛iuni, este Ón deplin„ concordan˛„ cu prevederile
constitu˛ionale privind egalitatea Ón drepturi. Œn ceea ce
prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a prevederilor
art. 110 1 alin. 2 din Codul penal fa˛„ de art. 49 din
Constitu˛ie, se consider„ c„ este neÓntemeiat„, Óntruc‚t
dispozi˛iile legale referitoare la suspendarea execut„rii
pedepsei sub supraveghere sau sub control nu contravin
sub nici un aspect dreptului copiilor ∫i tinerilor de a avea
un regim special de protec˛ie ∫i asisten˛„ Ón realizarea
drepturilor lor.
Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate 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, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum
rezult„ din Óncheierea de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale, Ól
constituie dispozi˛iile art. 83 raportat la art. 1101 alin. 2 din
Codul penal. Din motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
rezult„ Óns„ c„ aceasta prive∫te art. 83 ∫i art. 1101 alin. 2
din Codul penal, texte de lege criticate distinct de autorul
excep˛iei. A∫a fiind, Curtea se va pronun˛a asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 83 ∫i
art. 1101 alin. 2 din Codul penal, av‚nd urm„torul cuprins:
— Art. 83: îDac„ Ón cursul termenului de Óncercare cel
condamnat a s„v‚r∫it din nou o infrac˛iune, pentru care s-a
pronun˛at o condamnare definitiv„ chiar dup„ expirarea acestui
termen, instan˛a revoc„ suspendarea condi˛ionat„, dispun‚nd
executarea Ón Óntregime a pedepsei, care nu se contope∫te cu
pedeapsa aplicat„ pentru noua infrac˛iune.
Revocarea suspend„rii pedepsei nu are loc Óns„, dac„
infrac˛iunea s„v‚r∫it„ ulterior a fost descoperit„ dup„ expirarea
termenului de Óncercare.
Dac„ infrac˛iunea ulterioar„ este s„v‚r∫it„ din culp„, se
poate aplica suspendarea condi˛ionat„ a execut„rii pedepsei
chiar dac„ infractorul a fost condamnat anterior cu
suspendarea condi˛ionat„ a execut„rii pedepsei. Œn acest caz
nu mai are loc revocarea primei suspend„ri.
La stabilirea pedepsei pentru infrac˛iunea s„v‚r∫it„ dup„
r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii de suspendare nu se mai
aplic„ sporul prev„zut de lege pentru recidiv„.“;
— Art. 1101 alin. 2: îDispozi˛iile art. 81 alin. 3 ∫i 4, art. 82
alin. 3, art. 83, 84 ∫i 86 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.“
Prevederile constitu˛ionale invocate Ón motivarea
excep˛iei sunt cele cuprinse Ón art. 16 alin. (1) privind
egalitatea Ón drepturi ∫i Ón art. 49 privind protec˛ia copiilor ∫i
tinerilor. Autorul invoc„, de asemenea, ∫i dispozi˛iile art. 7
din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, privind
egalitatea Ón fa˛a legii.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate formulat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
I. Œn ceea ce prive∫te art. 83 din Codul penal, se
sus˛ine c„ Óncalc„ principiul egalit„˛ii Ón drepturi, prev„zut
de art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie ∫i de art. 7 din
Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, prin aceea c„
oblig„ instan˛a s„ revoce suspendarea condi˛ionat„ a
execut„rii pedepsei indiferent de gravitatea faptei ∫i de
pericolul social al infractorului. Curtea constat„ c„ s-a mai
pronun˛at asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 83 din Codul penal, Ón raport de
prevederile constitu˛ionale ale art. 16, prin Decizia nr. 215
din 15 mai 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2003. Cu acel prilej,

resping‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, Curtea a re˛inut c„ dispozi˛iile art. 83 din
Codul penal nu aduc atingere prevederilor constitu˛ionale
∫i, implicit, celor din acte interna˛ionale, care consacr„
egalitatea Ón fa˛a legii, deoarece dispozi˛ia legal„ criticat„
nu stabile∫te discrimin„ri, ci instituie un tratament juridic
egal pentru toate persoanele aflate Ón aceea∫i situa˛ie, f„r„
nici o deosebire. Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de
natur„ s„ determine schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii, at‚t
solu˛ia, c‚t ∫i considerentele deciziei men˛ionate sunt
valabile ∫i Ón prezenta cauz„.
De altfel, nemul˛umirea autorului excep˛iei este
determinat„ tocmai de faptul c„ norma criticat„ se aplic„,
Ón mod egal, tuturor persoanelor aflate Ón ipoteza sa, Ón
opinia acestuia instan˛a trebuind s„ poat„ aprecia asupra
m„surii revoc„rii suspend„rii condi˛ionate a execut„rii
pedepsei, Ón func˛ie de persoana infractorului.
II. Curtea re˛ine c„ este neÓntemeiat„ ∫i critica art. 1101
din Codul penal. Faptul c„, Ón conformitate cu acest text
legal, dispozi˛iile art. 83 din Codul penal, care
reglementeaz„ revocarea suspend„rii condi˛ionate a
execut„rii pedepsei (respectiv cele ale art. 81 alin. 3 ∫i 4
privind condi˛iile de aplicare a suspend„rii condi˛ionate, ale
art. 82 alin. 3 privind termenul de Óncercare, ale art. 84
privind revocarea Ón cazul neexecut„rii obliga˛iilor civile ∫i
cele ale art. 86 privind reabilitarea Ón cazul suspend„rii
condi˛ionate a execut„rii pedepsei), sunt aplicabile ∫i
infractorilor minori, Ón cazul suspend„rii execut„rii pedepsei
sub supraveghere sau sub control, nu este de natur„ s„
aduc„ atingere dispozi˛iilor constitu˛ionale care consacr„
protec˛ia copiilor ∫i tinerilor. A∫a cum se poate observa,
art. 1101 alin. 2 din Codul penal face parte din titlul V al
Codului penal, îMinoritatea“, titlu ce cuprinde dispozi˛ii
instituite de legiuitor tocmai Ón considerarea situa˛iei
speciale a minorului, r„spunderea penal„ a acestuia av‚nd
o serie de particularit„˛i care vizeaz„, Ón principal,
reducerea pedepsei ∫i cre∫terea eficien˛ei m„surilor
educative pentru reformarea social„ a individului. Aplicarea
corespunz„toare a dispozi˛iilor art. 83 din Codul penal Ón
situa˛ia suspend„rii execut„rii pedepsei sub supraveghere
sau sub control, Ón cazul infractorilor minori, se realizeaz„
f„r„ nici o discriminare, Ón contextul regimului juridic de
favoare reglementat de legiuitor Ón considerarea situa˛iei
juridice speciale a categoriei de infractori men˛ionate, ∫i,
prin urmare, nu aduce nici o atingere regimului de protec˛ie
a copiilor ∫i tinerilor prev„zut de dispozi˛iile constitu˛ionale
ale art. 49.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 83 ∫i art. 1101 alin. 2 din Codul penal, excep˛ie
ridicat„ de Constantin Frangache Ón Dosarul nr. 7.229/2004 al Tribunalului Ia∫i.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind abrogarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
∫i alte drepturi de asigur„ri sociale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 403/2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul

public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 209
din 25 aprilie 2001, se abrog„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 687.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei B„rc„ne∫ti, jude˛ul Ialomi˛a,
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei B„rc„ne∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 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 ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea imobilului av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re din domeniul public al statului ∫i din
administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul
public al comunei B„rc„ne∫ti, jude˛ul Ialomi˛a, ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Comunei B„rc„ne∫ti.

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 688.

ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei B„rc„ne∫ti, jude˛ul Ialomi˛a, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei B„rc„ne∫ti

Locul
unde este situat imobilul
care se transmite

Comuna B„rc„ne∫ti,
jude˛ul Ialomi˛a

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n —
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care se transmite
imobilul

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care
alc„tuiesc domeniul
public al statului

Comuna B„rc„ne∫ti,
— imobil 5012
jude˛ul Ialomi˛a —
— cod 8.29.09
Consiliul Local
— nr. M.F. 103.679
al Comunei B„rc„ne∫ti

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— suprafa˛a construit„ = 190 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 190 m2
— suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 21.695 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 966/2004 pentru stabilirea procedurii
privind virarea sumei reprezent‚nd pre˛ul Óncasat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului din v‚nzarea ac˛iunilor de˛inute la Societatea Comercial„ îSIDERURGICA“ — S.A.
Hunedoara c„tre Parcul industrial Hunedoara
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 15 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societ„˛ii Comerciale îSIDERURGICA“ — S.A. Hunedoara, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 270/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 966/2004
pentru stabilirea procedurii privind virarea sumei
reprezent‚nd pre˛ul Óncasat de Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului din v‚nzarea ac˛iunilor
de˛inute la Societatea Comercial„ îSIDERURGICA“ — S.A.
Hunedoara c„tre Parcul industrial Hunedoara, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 563 din 24 iunie
2004, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Œn termen de 5 zile de la emiterea deciziei
Consiliului Concuren˛ei prev„zute la art. 15 alin. (1) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2003 privind
privatizarea Societ„˛ii Comerciale «SIDERURGICA» — S.A.
Hunedoara, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 270/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului notific„ ∫i solicit„ Parcului
industrial Hunedoara datele de identificare a acestuia,
precum ∫i contul Ón care se vireaz„ suma reprezent‚nd

pre˛ul cu care au fost v‚ndute ac˛iunile Societ„˛ii
Comerciale «SIDERURGICA» — S.A. Hunedoara.“
2. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Œn termen de 3 zile de la solicitarea datelor
de identificare, precum ∫i a contului Ón care va fi virat„
suma, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va
vira aceast„ sum„ Ón contul indicat, din veniturile prev„zute
Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului, ∫i va notifica Ministerului
Finan˛elor Publice aceast„ opera˛iune, pentru confirmarea
sumei cu care se vor diminua v„rs„mintele la Trezoreria
Statului.“
3. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Sumele primite de la Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului vor fi utilizate de Parcul
industrial Hunedoara numai Ón scopul stabilit potrivit art. 15
alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 116/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Ministrul muncii,
solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 761.
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