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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 297
din 9 iunie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 27 ∫i 278
din Codul de procedur„ penal„, precum ∫i a dispozi˛iilor art. 23 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judec„toreasc„
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Nicoleta Grigorescu
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 27 ∫i 278 din Codul de procedur„
penal„, precum ∫i a dispozi˛iilor art. 23 din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„, ridicat„ de
Marin Frunz„ Ón Dosarul nr. 1.786/P/2004 al Tribunalului
Gala˛i — 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, pune
concluzii de respingere a excep˛iei, apreciind c„ prevederile
legale criticate nu contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale ∫i
nici celor din actele interna˛ionale 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 18 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.786/P/2004, Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 27 ∫i 278 din Codul
de procedur„ penal„, precum ∫i a dispozi˛iilor art. 23 din
Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„,
ridicat„ de Marin Frunz„ Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón ceea ce prive∫te art. 27 din Codul de procedur„
penal„ ∫i art. 23 din Legea nr. 92/1992, c„ acestea îsunt
discriminatorii, totalitare, inchizitoriale“, drepturile ∫i principiile
invocate nemaifiind garantate îÓn situa˛ia Ón care justi˛iabilul
nu poate exercita un recurs efectiv la o instan˛„ na˛ional„.“
Œn ceea ce prive∫te art. 278 din Codul de procedur„
penal„, se sus˛ine c„ este neconstitu˛ional, deoarece
îprevede expres ∫i limitativ posibilitatea de a fi controlat„
solu˛ia dat„ de procuror doar de c„tre primul procuror al
Parchetului din cadrul c„ruia face parte procurorul care a
dat solu˛ia“, nu ∫i de îParchetul ierarhic superior ∫i de
c„tre conduc„torul Ministerului Public“, ceea ce face ca
aceste prevederi legale s„ Óncalce îprincipiul controlului
ierarhic, dreptul privind interzicerea discrimin„rii, principiul
universalit„˛ii, principiul statului de drept [...], principiul
disponibilit„˛ii“.
Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia penal„, exprim‚ndu-∫i opinia
asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, apreciaz„ c„
aceasta este neÓntemeiat„. Astfel, se arat„ c„ nu poate fi
re˛inut„ critica art. 27 din Codul de procedur„ penal„ Ón
raport de dispozi˛iile art. 21 din Constitu˛ie, respectiv fa˛„
de cele ale art. 13 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, deoarece

aceste prevederi nu trebuie interpretate Ón sensul c„ toate
recursurile trebuie s„ fie solu˛ionate de Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, ca unic„ instan˛„ de competen˛„ la
nivelul Óntregii ˛„ri. Œn opinia instan˛ei, tribunalele se
Óncadreaz„ Ón categoria autorit„˛ilor la care se refer„
art. 13 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale, Óntruc‚t aceste instan˛e
judec„tore∫ti pot s„ decid„ dac„ drepturile recurentului,
ap„rate prin Conven˛ie, au fost sau nu Ónc„lcate ∫i s„
stabileasc„ repara˛ii adecvate.
Œn ceea ce prive∫te critica dispozi˛iilor art. 278 din Codul
de procedur„ penal„ Ón raport de prevederile art. 17 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, se arat„ c„ este neÓntemeiat„, Óntruc‚t
aceste dispozi˛ii legale nu creeaz„ posibilitatea statului, a
vreunui grup ori a vreunui individ de a abuza de anumite
drepturi sau libert„˛i recunoscute de Conven˛ie. Totodat„
se arat„ c„ dispozi˛iile art. 278 din Codul de procedur„
penal„ nu Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 1
alin. (3), art. 11, 15, 20, 131 ∫i 132 ∫i nici pe cele ale
art. 14 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale.
Œn ceea ce prive∫te art. 23 din Legea nr. 92/1992, se
constat„ c„ acesta era abrogat la data ridic„rii excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, apreciindu-se c„ dispozi˛iile sale au
fost preluate de art. 40 din Legea nr. 304/2004, potrivit
c„ruia îCompeten˛a judec„toriilor, a tribunalelor ∫i a cur˛ilor de
apel este stabilit„ Ón Codul de procedur„ civil„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ∫i Ón Codul de procedur„ penal„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i Ón legi
speciale“. Aceste prevederi legale sunt considerate de
instan˛„ ca fiind Ón concordan˛„ cu dispozi˛iile Legii
fundamentale.
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.
Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor consider„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„. Œn acord
cu opinia exprimat„ de instan˛a de judecat„, se arat„ c„
dispozi˛iile art. 23 din Legea nr. 47/1992, abrogate la data
ridic„rii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, au fost preluate
de art. 40 din Legea nr. 304/2004. Aceste prevederi legale
sunt Ón concordan˛„ cu dispozi˛iile constitu˛ionale, Óntruc‚t
stabilirea competen˛ei instan˛elor judec„tore∫ti, precum ∫i a
c„ilor de atac Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti apar˛in
legiuitorului, Ón baza unei politici legislative Ón domeniu.
Se apreciaz„ c„ este neÓntemeiat„ ∫i critica dispozi˛iilor
art. 278 din Codul de procedur„ penal„, Óntruc‚t este de
competen˛a legiuitorului instituirea unor m„suri ∫i reguli
procesuale necesare unei bune administr„ri a justi˛iei.
Totodat„ se arat„ c„, Ón exercitarea c„ilor de atac
prev„zute de Codul de procedur„ penal„ Ómpotriva
rezolu˛iilor sau a ordonan˛elor procurorului de netrimitere Ón
judecat„, legea nu face nici o discriminare, iar Ómprejurarea
c„ actele procurorului sunt supuse controlului ierarhic
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superior acestuia, dar nu ∫i organelor superioare din
ierarhia Ministerului Public, nu poate fi considerat„ o
Ónc„lcare a Constitu˛iei, persoana Ón cauz„ av‚nd la
Óndem‚n„ posibilitatea de a ataca Ón instan˛„ actul de care
se simte nemul˛umit„.
Œn aceea∫i opinie, dispozi˛iile art. 27 ∫i ale art. 278 din
Codul de procedur„ penal„ respect„ ∫i dreptul la un
proces echitabil, f„r„ nici o discriminare ∫i cu excluderea
abuzului de drept, Ón acord cu prevederile Conven˛iei
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, Óntruc‚t textele de lege criticate nu
contravin prevederilor constitu˛ionale, respectiv celor din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, invocate de autorul excep˛iei. Se precizeaz„
c„ dispozi˛iile art. 23 din Legea nr. 92/1992, abrogate la
data ridic„rii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, au fost
preluate de art. 40 din Legea nr. 304/2004. Aceste
prevederi legale, precum ∫i cele ale art. 27 din Codul de
procedur„ penal„ sunt Ón concordan˛„ cu dispozi˛iile
constitu˛ionale, stabilirea competen˛ei instan˛elor
judec„tore∫ti constituind obliga˛ia constitu˛ional„ a
legiuitorului, Ón conformitate cu art. 126 din Legea
fundamental„. Se arat„ c„ dreptul petentului la un recurs
efectiv nu este Ónc„lcat prin faptul c„ aceast„ cale de atac
este de competen˛a unei instan˛e de grad inferior, iar nu a
instan˛ei supreme, Óntruc‚t, potrivit Constitu˛iei, justi˛ia se
realizeaz„ inclusiv prin celelalte instan˛e judec„tore∫ti
stabilite de lege. Prin no˛iunea de instan˛„ na˛ional„, la
care se refer„ art. 13 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, se Ón˛elege
o autoritate competent„ s„ decid„ at‚t asupra fondului
pl‚ngerii privind un drept din conven˛ie, c‚t ∫i s„ acorde
repara˛iile adecvate, tribunalele Óncadr‚ndu-se Ón categoria
acestor autorit„˛i.
Referitor la textele constitu˛ionale ale art. 4, 11, 15, 16,
21, 31, 53 ∫i 124, invocate, de asemenea, Ón motivarea
excep˛iei, se apreciaz„ c„ înu fac obiectul motivelor de
fapt“ invocate de autorul excep˛iei.
Œn ceea ce prive∫te art. 278 din Codul de procedur„
penal„, acesta nu Óncalc„, Ón opinia Guvernului, liberul
acces la justi˛ie, at‚ta timp c‚t, potrivit art. 2781 din Codul
de procedur„ penal„, orice persoan„ ale c„rei interese
legitime au fost v„t„mate se poate adresa instan˛elor pe
calea pl‚ngerii Ómpotriva rezolu˛iilor sau ordonan˛elor
procurorului de netrimitere Ón judecat„. Totodat„ se arat„
c„ textul criticat se adreseaz„ Ón mod egal tuturor
persoanelor, f„r„ privilegii ∫i discrimin„ri, neput‚nd fi
re˛inut„ critica formulat„ sub acest aspect. Referitor la
textele constitu˛ionale ale art. 1, 3, 11, 15, 20, 131 ∫i 132,
invocate, de asemenea, Ón motivarea excep˛iei, se
apreciaz„ c„ înu au leg„tur„ cu motivarea Ón fapt a
petentului.“
Avocatul Poporului consider„ c„ art. 27 din Codul de
procedur„ penal„ ∫i art. 40 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciar„ nu Óncalc„ prevederile art. 20 ∫i 21
din Constitu˛ie, respectiv pe cele ale art. 13 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, Óntruc‚t nu opresc p„r˛ile interesate de a se
adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i
intereselor legitime, acestea beneficiind de toate garan˛iile
procesuale.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 278 din Codul de procedur„ penal„ fa˛„
de art. 11 ∫i 20 din Constitu˛ie, cu raportare la art. 14 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, se arat„ c„ nu poate fi re˛inut„, Óntruc‚t
instituirea unor reguli speciale referitoare la pl‚ngerea
Ómpotriva actelor procurorului nu constituie o discriminare,
at‚ta timp c‚t este asigurat„ egalitatea juridic„ a cet„˛enilor
Ón utilizarea lor. Referitor la critica aceluia∫i text de lege
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fa˛„ de art. 131 din Constitu˛ie, se consider„ c„ este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t acordarea de c„tre legiuitor a
posibilit„˛ii de a face pl‚ngere Ómpotriva actelor procurorului
reprezint„ tocmai o expresie a rolului Ministerului Public,
stabilit de Legea fundamental„.
Cu privire la textele constitu˛ionale ale art. 1, 3, 11, 15,
20, 131 ∫i 132, invocate, de asemenea, Ón motivarea
excep˛iei, se apreciaz„ c„ nu au relevan˛„ Ón cauz„.
Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Pre∫edintele Senatului nu a transmis punctul s„u 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
Pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor, 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„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i 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, a∫a cum
rezult„ din actul de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale, Ól
constituie art. 27 ∫i 278 din Codul de procedur„ penal„,
care reglementeaz„ competen˛a tribunalului, respectiv
posibilitatea atac„rii pe cale ierarhic„ a m„surilor ∫i actelor
procurorului, precum ∫i dispozi˛iile art. 23 din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 259 din
30 septembrie 1997, privind competen˛a tribunalului. De∫i
Ón concluziile scrise, depuse la dosarul cauzei, autorul
excep˛iei face referire, Ón ceea ce prive∫te dispozi˛iile Legii
nr. 92/1992 criticate, la art. 25 din acest act normativ,
privind competen˛a cur˛ilor de apel, Ón realitate, astfel cum
rezult„ din motivarea excep˛iei, prin criticile formulate sunt
vizate normele ce reglementeaz„ competen˛a tribunalului,
cuprinse Ón art. 23 din Legea nr. 92/1992, astfel cum s-a
re˛inut de c„tre instan˛a de judecat„. A∫a fiind, Curtea
urmeaz„ s„ se pronun˛e asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 27 ∫i 278 din Codul
de procedur„ penal„, precum ∫i a dispozi˛iilor art. 23 din
Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„.
Textele din Codul de procedur„ penal„ criticate ca
neconstitu˛ionale au urm„torul con˛inut:
— Art. 27: îTribunalul:
1. judec„ Ón prim„ instan˛„:
a) infrac˛iunile prev„zute de Codul penal Ón art. 174—177,
179, art. 189 alin. 3, art. 190, art. 197 alin. 3, art. 209 alin. 3 ∫i
4, art. 211 alin. 2, 21 ∫i 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 2151
alin. 2, art. 252, 254, 255, 257, 266—270, 273—276 c‚nd s-a
produs o catastrof„ de cale ferat„, art. 2791, 298, 312 ∫i 317,
precum ∫i infrac˛iunea de contraband„, dac„ a avut ca obiect
arme, muni˛ii sau materii explozive ori radioactive;
b) infrac˛iunile s„v‚r∫ite cu inten˛ie, care au avut ca urmare
moartea unei persoane;
c) infrac˛iunile privind siguran˛a na˛ional„ a Rom‚niei
prev„zute Ón legi speciale;
d) infrac˛iunea de sp„lare a banilor;
e) infrac˛iunea de bancrut„ frauduloas„, dac„ fapta prive∫te
sistemul bancar;
f) alte infrac˛iuni date prin lege Ón competen˛a sa;
2. ca instan˛„ de apel, judec„ apelurile Ómpotriva hot„r‚rilor
penale pronun˛ate de judec„torii Ón prim„ instan˛„, cu excep˛ia
celor privind infrac˛iunile men˛ionate Ón art. 279 alin. 2 lit. a);
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3. ca instan˛„ de recurs, judec„ recursurile Ómpotriva
hot„r‚rilor penale pronun˛ate de judec„torii, Ón cazul
infrac˛iunilor men˛ionate Ón art. 279 alin. 2 lit. a), precum ∫i Ón
alte cazuri anume prev„zute de lege;
4. solu˛ioneaz„ conflictele de competen˛„ ivite Óntre
judec„toriile din circumscrip˛ia sa, precum ∫i alte cazuri anume
prev„zute de lege.“;
— Art. 278: îPl‚ngerea Ómpotriva m„surilor luate sau a
actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozi˛iilor
date de acesta se rezolv„ de prim-procurorul parchetului sau,
dup„ caz, de procurorul general al parchetului de pe l‚ng„
curtea de apel ori de procurorul ∫ef de sec˛ie al Parchetului de
pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie.
Œn cazul c‚nd m„surile ∫i actele sunt ale prim-procurorului
ori ale procurorului general al parchetului de pe l‚ng„ curtea de
apel sau ale procurorului ∫ef de sec˛ie al Parchetului de pe
l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie ori au fost luate sau
efectuate pe baza dispozi˛iilor date de c„tre ace∫tia, pl‚ngerea
se rezolv„ de procurorul ierarhic superior.
Œn cazul rezolu˛iei de neÓncepere a urm„ririi penale sau al
ordonan˛ei ori, dup„ caz, al rezolu˛iei de clasare, de scoatere
de sub urm„rire penal„ sau de Óncetare a urm„ririi penale,
pl‚ngerea se face Ón termen de 20 de zile de la comunicarea
copiei de pe ordonan˛„ sau rezolu˛ie, persoanelor interesate,
potrivit art. 228 alin. 6, art. 246 alin. 1 ∫i art. 249 alin. 2.
Rezolu˛iile sau ordonan˛ele prin care se solu˛ioneaz„
pl‚ngerile Ómpotriva rezolu˛iilor sau ordonan˛elor de neÓncepere
a urm„ririi penale, de clasare, de scoatere de sub urm„rire
penal„ ori de Óncetare a urm„ririi penale, se comunic„
persoanei care a f„cut pl‚ngerea ∫i celorlalte persoane
interesate.
Dispozi˛iile art. 275—277 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.“
Art. 23 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judec„toreasc„, abrogat la data sesiz„rii Cur˛ii
Constitu˛ionale cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, prin
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 576 din
29 iunie 2004, avea urm„torul cuprins:
îTribunalele judec„, Ón prim„ instan˛„, procesele ∫i cererile
date prin lege Ón competen˛a lor.
Tribunalele, ca instan˛e de apel, judec„ apelurile declarate
Ómpotriva hot„r‚rilor pronun˛ate de judec„torii Ón prim„
instan˛„.
Tribunalele, ca instan˛e de recurs, judec„ recursurile
Ómpotriva hot„r‚rilor pronun˛ate de judec„torii, care, potrivit
legii, nu sunt supuse apelului.“
Dispozi˛iile art. 27 din Codul de procedur„ penal„ ∫i
cele ale art. 23 din Legea nr. 92/1992 sunt criticate fa˛„
de prevederile constitu˛ionale ale art. 1, referitoare la statul
rom‚n, ale art. 11, privind dreptul interna˛ional ∫i dreptul
intern, ale art. 15, privind universalitatea drepturilor ∫i
libert„˛ilor fundamentale, ale art. 20, referitoare la tratatele
interna˛ionale privind drepturile omului, ale art. 124, privind
Ónf„ptuirea justi˛iei, ∫i ale art. 126, privind instan˛ele
judec„tore∫ti, cu raportare la prevederile din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale cuprinse Ón art. 6, care reglementeaz„ dreptul
la un proces echitabil, Ón art. 13, privind dreptul la un
recurs efectiv, Ón art. 14, privind interzicerea discrimin„rii,
∫i Ón art. 17, referitoare la interzicerea abuzului de drept.
Dispozi˛iile art. 278 din Codul de procedur„ penal„ sunt
considerate contrare prevederilor constitu˛ionale ale art. 1,
referitoare la statul rom‚n, ale art. 11, privind dreptul
interna˛ional ∫i dreptul intern, ale art. 15, privind
universalitatea drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale, ale
art. 20, referitoare la tratatele interna˛ionale privind
drepturile omului, ale art. 131, referitoare la rolul
Ministerului Public, ∫i ale art. 132, privind statutul
procurorilor, cu raportare la prevederile din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor

fundamentale cuprinse Ón art. 14, privind interzicerea
discrimin„rii, ∫i Ón art. 17, referitoare la interzicerea
abuzului de drept.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate formulat„,
Curtea constat„ urm„toarele:
I. Œn ceea ce prive∫te critica art. 27 din Codul de
procedur„ penal„, privind competen˛a tribunalului, Curtea
observ„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„
Ón contextul Ón care autorul acesteia contest„ competen˛a
tribunalului de a solu˛iona recursul Ómpotriva hot„r‚rii
pronun˛ate de instan˛„ Ón solu˛ionarea pl‚ngerii Óntemeiate
pe dispozi˛iile art. 2781 din Codul de procedur„ penal„. Œn
opinia autorului excep˛iei competen˛a de solu˛ionare a
recursului Ón aceast„ situa˛ie apar˛ine Œnaltei Cur˛i de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie. Ca urmare, criticile sale urmeaz„ a fi
analizate Ón acest context, care explic„ ∫i interesul
promov„rii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
excep˛iei fiind nemul˛umit de solu˛ia legislativ„ consacrat„
de textul criticat.
Curtea re˛ine c„, potrivit art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
procedura de judecat„ îsunt prev„zute numai de lege“, iar
reglementarea de c„tre legiuitor, Ón temeiul prerogativelor
sale constitu˛ionale, a competen˛ei tribunalelor nu aduce
nici o atingere dispozi˛iilor constitu˛ionale ∫i documentelor
interna˛ionale invocate de autorul excep˛iei.
Astfel, nu poate fi re˛inut„ nici o contradic˛ie Óntre
art. 27 din Codul de procedur„ penal„ ∫i dispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 124 privind Ónf„ptuirea justi˛iei,
respectiv cele ale art. 126 privind instan˛ele judec„tore∫ti,
Ón contextul general al principiilor statului de drept,
consfin˛ite de art. 1 din Legea fundamental„. Aceasta
Óntruc‚t, potrivit art. 126 alin. (1) din Constitu˛ie, îJusti˛ia se
realizeaz„ prin Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i prin
celelalte instan˛e judec„tore∫ti stabilite de lege“, tribunalul
fiind una dintre aceste instan˛e judec„tore∫ti, respectiv o
îinstan˛„ na˛ional„“, Ón sensul art. 13 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Textul de lege criticat nu Óncalc„ dreptul la un proces
echitabil, prev„zut de art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie,
precum ∫i de art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, ∫i nici
dreptul la un recurs efectiv, prev„zut de art. 13 din aceea∫i
conven˛ie, Óntruc‚t nu Ónl„tur„ posibilitatea inculpa˛ilor de a
beneficia de drepturile ∫i garan˛iile procesuale instituite prin
lege, Ón cadrul unui proces public, judecat de c„tre o
instan˛„ independent„, impar˛ial„ ∫i stabilit„ prin lege, Óntr-un
termen rezonabil, condi˛ii care sunt asigurate ∫i Ón situa˛ia
judec„rii cauzelor, respectiv a recursurilor, de c„tre
tribunale, potrivit competen˛ei lor, stabilite prin lege.
De asemenea, dispozi˛iile criticate nu con˛in privilegii
sau discrimin„ri Ón raport cu criteriile egalit„˛ii Ón drepturi
Ónscrise Ón art. 4 din Constitu˛ie, astfel Ónc‚t nu poate fi
re˛inut„ nici critica formulat„ Ón raport de art. 14 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, privind interzicerea discrimin„rii.
Œn sf‚r∫it, c‚t„ vreme art. 27 din Codul de procedur„
penal„ nu contravine normelor interna˛ionale invocate, nu
poate fi primit„ nici sus˛inerea privind Ónc„lcarea
prevederilor cuprinse Ón art. 11 ∫i 20 din Constitu˛ie,
referitoare la dreptul interna˛ional ∫i dreptul intern, respectiv
la tratatele interna˛ionale privind drepturile omului.
Œn ceea ce prive∫te art. 15 din Constitu˛ie, precum ∫i
art. 17 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale, referitoare la interzicerea
abuzului de drept, invocate de asemenea Ón motivarea
criticii art. 27 din Codul de procedur„ penal„, acestea nu
au inciden˛„ Ón cauz„, autorul excep˛iei m„rginindu-se de
altfel s„ invoce dispozi˛iile constitu˛ionale men˛ionate f„r„ a
ar„ta Ón ce const„ Ónc„lcarea acestora.
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II. Criticile referitoare la art. 278 din Codul de procedur„
penal„ nu pot fi re˛inute, Óntruc‚t acest text legal care
reglementeaz„ pl‚ngerea contra actelor procurorului nu
numai c„ nu aduce atingere prevederilor constitu˛ionale
referitoare la rolul Ministerului Public ∫i la statutul
procurorilor, ci constituie o concretizare a acestora, d‚nd
expresie chiar principiului controlului ierarhic ce guverneaz„
activitatea procurorilor, reglementat de art. 132 alin. (1) din
Legea fundamental„. Faptul c„ legiuitorul nu a reglementat
Ón textul criticat posibilitatea persoanei interesate de a
sesiza organele superioare din ierarhia Ministerului Public,
dup„ solu˛ionarea nefavorabil„ a pl‚ngerii sale de c„tre
procurorul ierarhic superior celui care a emis actul atacat,
nu este de natur„ s„ aduc„ atingere nici dispozi˛iilor
constitu˛ionale privind statul de drept, c‚t„ vreme legiuitorul
a asigurat posibilitatea cenzur„rii actelor procurorului de
c„tre instan˛ele judec„tore∫ti. Œn acest sens, art. 278 1
alin. 1 din Codul de procedur„ penal„ 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“, asigur‚nd
astfel deplinul acces la justi˛ie al persoanei interesate,
a∫adar realizarea unui drept al cet„˛eanului, ce reprezint„
o valoare suprem„, garantat„ Ón statul de drept, Ón
conformitate cu art. 1 din Constitu˛ie.
Se constat„, de asemenea, c„ art. 278 din Codul de
procedur„ penal„ nu con˛ine privilegii sau discrimin„ri Ón
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raport de criteriile egalit„˛ii Ón drepturi prev„zute de art. 4
din Legea fundamental„, Ón exercitarea c„ilor de atac
prev„zute de aceste dispozi˛ii legale legea nef„c‚nd nici o
discriminare, orice persoan„ v„t„mat„ Ón drepturile sale
prin m„suri sau acte ale procurorului av‚nd posibilitatea s„
le atace Ón condi˛iile legii. A∫a fiind, nu poate fi re˛inut„
nici pretinsa Ónc„lcare a dispozi˛iilor art. 14 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, privind interzicerea discrimin„rii ∫i, prin
urmare, nici a celor cuprinse Ón art. 11 ∫i 20 din
Constitu˛ie, referitoare la dreptul interna˛ional ∫i dreptul
intern, respectiv la tratatele interna˛ionale privind drepturile
omului.
Prevederile art.15 din Constitu˛ie, precum ∫i cele ale
art. 17 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale, referitoare la interzicerea
abuzului de drept, nu au inciden˛„ Ón cauz„.
III. Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 23 din Legea
nr. 92/1992, Curtea constat„ c„ la data ridic„rii excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate acestea erau abrogate prin Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie
2004. A∫a fiind, ∫i Óntruc‚t, potrivit art. 29 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, îCurtea Constitu˛ional„ decide asupra
excep˛iilor ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti sau de
arbitraj comercial privind neconstitu˛ionalitatea unei legi sau
ordonan˛e ori a unei dispozi˛ii dintr-o lege sau dintr-o ordonan˛„
Ón vigoare, [...]“, consider„m c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este inadmisibil„, Ón temeiul alin. (6) al art. 29
din Legea nr. 47/1992.

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:

1. Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 27 ∫i 278 din Codul de procedur„ penal„, ridicat„
de Marin Frunz„ Ón Dosarul nr. 1.786/P/2004 al Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia penal„.
2. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 23 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judec„toreasc„, ridicat„ de acela∫i autor Ón aceea∫i cauz„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 9 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta

DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru aprobarea statului de func˛ii al aparatului de lucru al ministrului de stat
pentru coordonarea activit„˛ilor din domeniul economic
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 7 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 157/2005 pentru organizarea ∫i
func˛ionarea Secretariatului General al Guvernului, precum ∫i al art. 1 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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primul-ministru emite urm„toarea decizie:

Articol unic. — Se aprob„ statul de func˛ii al aparatului
de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea

activit„˛ilor din domeniul economic, prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu

Bucure∫ti, 1 august 2005.
Nr. 399.

ANEX√*)
STATUL DE FUNCﬁII

al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activit„˛ilor din domeniul economic

Ministrul de stat pentru coordonarea activit„˛ilor din domeniul economic,
Gheorghe Seculici
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru aprobarea statului de func˛ii al Departamentului
pentru Rela˛ii Interetnice
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 8 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 111/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Departamentului pentru
Rela˛ii Interetnice,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Se aprob„ statul de func˛ii al Departamentului pentru Rela˛ii
Interetnice, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta decizie.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 1 august 2005.
Nr. 400.
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ANEX√*)

STATUL DE FUNCﬁII

al Departamentului pentru Rela˛ii Interetnice

Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice,
Attila Marko,
secretar de stat

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru modificarea structurii organizatorice ∫i a statului
de func˛ii ale Secretariatului General al Guvernului
Œn temeiul art. 19
func˛ionarea Guvernului
complet„rile ulterioare, al
Guvernului nr. 157/2005
General al Guvernului,

din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
art. 7 alin. (1) ∫i al art. 9 alin. (2) din Hot„r‚rea
pentru organizarea ∫i func˛ionarea Secretariatului

primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Anexele nr. 1 ∫i 2 la Decizia primului-ministru nr. 238
din 28 martie 2005 se modific„ ∫i se Ónlocuiesc cu anexele nr. 1 ∫i 2*) care
fac parte integrant„ din prezenta decizie.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 1 august 2005.
Nr. 401.
*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.

STRUCTURA ORGANIZATORIC√ A SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 719/9.VIII.2005

9

STATUL DE FUNCﬁII

al Secretariatului General al Guvernului
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

ORDIN
privind stabilirea condi˛iilor pentru declararea contribuabililor inactivi
Œn temeiul art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
∫i al art. 33 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor
Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Contribuabilii care Óndeplinesc una dintre
condi˛iile prev„zute de prezentul articol vor fi declara˛i
inactivi, Ón sensul art. 11 alin. (1 1 ) ∫i (1 2 ) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare:
a) se sustrag de la efectuarea controlului fiscal sau
vamal prin nedeclararea domiciliului fiscal ori a sediilor
secundare, respectiv prin declararea de date de identificare
a domiciliului fiscal sau a sediilor secundare care nu permit
organului fiscal ∫i/sau vamal s„ identifice domiciliul fiscal ori
sediul secundar;
b) organele fiscale sau organele vamale au constatat c„
nu func˛ioneaz„ la domiciliul fiscal ori la sediile secundare
declarate;
c) au achizi˛ionat facturi fiscale sau alte formulare cu
regim special personalizate dup„ data de 1 ianuarie 2005
∫i nu au depus declara˛ii fiscale ulterior acestei date.

(2) Contribuabilii sunt declara˛i inactivi prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — Pe perioada Ón care este declarat inactiv
contribuabilului Ói sunt aplicabile procedurile de administrare
fiscal„ referitoare la gestiunea, controlul ∫i colectarea
impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a altor sume datorate
bugetului general consolidat.
Art. 3. — (1) De la data declar„rii st„rii de inactivitate
contribuabilul nu mai are dreptul de a emite facturi, facturi
fiscale sau alte documente ori formulare tipizate cu regim
special pentru livr„rile de bunuri ∫i/sau prest„rile de servicii
efectuate c„tre alt„ persoan„.
(2) Documentele fiscale emise de un contribuabil
declarat inactiv cu Ónc„lcarea interdic˛iei prev„zute la
alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere
fiscal.
Art. 4. — (1) Pe perioada st„rii de inactivitate toate
procedurile de avizare, autorizare, certificare, licen˛iere sau
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alte proceduri similare, c‚t ∫i orice opera˛iuni ∫i proceduri
vamale cu privire la contribuabilul inactiv ∫i la activit„˛ile
acestuia, precum ∫i oricare dintre avizele, autoriza˛iile,
licen˛ele, acordurile ∫i orice alte acte Ón baza c„rora
contribuabilii inactivi sunt autoriza˛i s„ func˛ioneze sau s„
desf„∫oare diverse activit„˛i economice se suspend„ de
drept.
(2) Suspendarea nu determin„ prelungirea termenelor
pentru care avizele, autoriza˛iile, licen˛ele, acordurile sau
alte astfel de acte sunt acordate ∫i nici am‚narea Ón vreun
fel ori exonerarea de obliga˛iile de plat„ datorate pentru
eliberarea, modificarea sau prelungirea acestora.
Art. 5. — Constatarea st„rii de inactivitate se face de
c„tre organele de inspec˛ie fiscal„ sau de control financiar
din cadrul Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ ∫i al
unit„˛ilor subordonate, inclusiv de c„tre organele vamale
din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor ∫i al unit„˛ilor
subordonate acesteia.
Art. 6. — (1) Starea de inactivitate Ónceteaz„ dac„ se
constat„ de c„tre organele men˛ionate la art. 5 Óncetarea
motivelor pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv
sau ca urmare a unei hot„r‚ri judec„tore∫ti, de la data la
care aceasta r„m‚ne irevocabil„.
(2) Œncetarea st„rii de inactivitate se declar„ prin ordin
al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(3) Œn cazul Óncet„rii st„rii de inactivitate este permis„
deducerea taxei pe valoarea ad„ugat„ ∫i se consider„ ca
deductibile cheltuielile Ónregistrate Ón eviden˛a contabil„, Ón
baza documentelor emise, Óncep‚nd cu data de la care
contribuabilul este reactivat.

Art. 7. — (1) Contribuabilii declara˛i inactivi vor fi
cuprin∫i Óntr-o list„ special„, denumit„ îLista contribuabililor
inactivi“, iar contribuabilii c„rora le Ónceteaz„ starea de
inactivitate vor fi cuprin∫i Óntr-o list„ special„, denumit„
îLista contribuabililor reactiva˛i“.
(2) Listele men˛ionate la alin. (1) se aprob„ ∫i se
public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i pe
pagina de Internet www.mfinante.ro, la sec˛iunea îInforma˛ii
contribuabili“.
(3) Lista contribuabililor inactivi ∫i Lista contribuabililor
reactiva˛i vor fi actualizate, de regul„, lunar.
Art. 8. — (1) Pentru fiecare contribuabil cuprins Ón Lista
contribuabililor inactivi, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, ∫i pe pagina de Internet a Ministerului
Finan˛elor Publice, la sec˛iunea îInforma˛ii contribuabili“, va
fi afi∫at„ data de la care contribuabilul a fost declarat
inactiv, Ómpreun„ cu urm„toarea men˛iune: îContribuabil
inactiv de la data de ZZ.LL.AA“.
(2) Pentru fiecare contribuabil cuprins Ón Lista
contribuabililor reactiva˛i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, ∫i pe pagina de Internet a Ministerului
Finan˛elor Publice, la sec˛iunea îInforma˛ii contribuabili“, va
fi afi∫at„ perioada pentru care contribuabilul a fost declarat
inactiv, Ómpreun„ cu urm„toarea men˛iune: îContribuabil
inactiv Ón perioada ZZ.LL.AA.—ZZ.LL.AA“.
Art. 9. — Anexa nr. 1 cuprinz‚nd Lista contribuabililor
inactivi ∫i anexa nr. 2 cuprinz‚nd Lista contribuabililor
reactiva˛i fac parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 10. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Sebastian Bodu

Bucure∫ti, 21 iulie 2005.
Nr. 375.

ANEXA Nr. 1
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√
LISTA

contribuabililor declara˛i inactivi Óncep‚nd cu data de ...........................
Nr.
crt.

Codul unic
de Ónregistrare

Denumirea
contribuabilului

Domiciliul
fiscal

Organul fiscal
care a Óntocmit
dosarul de declarare
ca inactiv
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ANEXA Nr. 2
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√
LISTA

contribuabililor reactiva˛i Óncep‚nd cu data de ...........................
Nr.
crt.

Codul unic
de Ónregistrare

Denumirea
contribuabilului

Domiciliul
fiscal

Organul fiscal
care a Óntocmit
dosarul de
reactivare

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 457/2004
pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 95.289 din 26 iulie 2005,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Formula de la punctul 2 al literei B din anexa
îMetode ∫i echipamente utilizate Ón Rom‚nia pentru
clasificarea carcaselor de porci“ la Normele tehnice de
clasificare a carcaselor de porci, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 457/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

Partea I, nr. 564 din 25 iunie 2004, se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îY = 51,1639 — 0,6145 x S1 + 0,1910 x S2“.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Bucure∫ti, 26 iulie 2005.
Nr. 683.

ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind desemnarea organismului de gestiune colectiv„ COPYRO — Societate de Gestiune
Colectiv„ a Drepturilor de Autor drept colector unic al remunera˛iei compensatorii cuvenite
titularilor de drepturi pentru copia privat„ — opere reproduse de pe h‚rtie
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1071 alin. (1) coroborate cu ale art. 133 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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˛in‚nd cont de faptul c„ organismele de gestiune colectiv„ beneficiare (COPYRO ∫i VISARTA) nu au depus la
Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor protocolul men˛ionat la art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare (14 iunie 2005) a Deciziei directorului
general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 123/2005 privind publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, a Hot„r‚rii arbitrale din data de 23 mai 2005 privind plata remunera˛iei compensatorii pentru copia privat„
pentru aparatele fotocopiator, imprimant„, scanner ∫i aparat multifunc˛ional, cu/f„r„ func˛ie de fotocopiere, de c„tre
importatorii ∫i produc„torii de astfel de aparate, precum ∫i a cuantumului acestei remunera˛ii,
av‚nd Ón vedere faptul c„ organismul de gestiune colectiv„ COPYRO are o experien˛„ Óndelungat„ Ón activitatea
de colectare,
Ón baza prevederilor art. 2 alin. (2) ∫i ale art. 6 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 758/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i a corpului de arbitri ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului
nr. 210/2000 privind numirea Ón func˛ia de director general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ COPYRO — Societate de Gestiune Colectiv„ a
Drepturilor de Autor, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. C„derea
Bastiliei nr. 62, sectorul 1, drept colector unic al
remunera˛iei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi
pentru copia privat„ — opere reproduse de pe h‚rtie,
stabilit„ prin Hot„r‚rea arbitral„ din data de 23 mai 2005
privind plata remunera˛iei compensatorii pentru copia privat„
pentru aparatele fotocopiator, imprimant„, scanner ∫i aparat

multifunc˛ional, cu/f„r„ func˛ie de fotocopiere, de c„tre
importatorii ∫i produc„torii de astfel de aparate, precum ∫i
a cuantumului acestei remunera˛ii, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 501 din 14 iunie 2005,
prin Decizia directorului general al Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor nr. 123/2005.
Art. 2. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare la data
public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu

Bucure∫ti, 13 iulie 2005.
Nr. 147.

OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind desemnarea organismului de gestiune colectiv„ COPYRO — Societate de Gestiune
Colectiv„ a Drepturilor de Autor drept colector unic al remunera˛iei compensatorii cuvenite
titularilor de drepturi pentru copia privat„ — h‚rtie pentru copiator (format A4)
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1071 alin. (1) coroborate cu ale art. 133 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
˛in‚nd cont de faptul c„ organismele de gestiune colectiv„ beneficiare (COPYRO ∫i VISARTA) nu au depus la
Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor protocolul men˛ionat la art. 133 alin. (2) din Legea

nr. 8/1996, cu modific„rile

∫i complet„rile ulterioare, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare (6 mai 2005) a Deciziei directorului
general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 105/2005 pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia
privind cuantumul remunera˛iei compensatorii pentru copia privat„ pentru coli de h‚rtie pentru copiator format A4,
av‚nd Ón vedere faptul c„ organismul de gestiune colectiv„ COPYRO are o experien˛„ Óndelungat„ Ón activitatea
de colectare,
Ón baza prevederilor art. 2 alin. (2) ∫i ale art. 6 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 758/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i a corpului de arbitri ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului
nr. 210/2000 privind numirea Ón func˛ia de director general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.),

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 719/9.VIII.2005
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:

Art. 1. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ COPYRO — Societate de Gestiune Colectiv„ a
Drepturilor de Autor, cu sediul Ón Bucure∫ti, str. C„derea
Bastiliei nr. 62, sectorul 1, drept colector unic al
remunera˛iei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi
pentru copia privat„ — h‚rtie pentru copiator (format A4),
stabilit„ Ón baza Protocolului referitor la Metodologia privind

cuantumul remunera˛iei compensatorii pentru copia privat„
pentru coli de h‚rtie pentru copiator format A4, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 386 din 6 mai
2005, prin Decizia directorului general al Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor nr. 105/2005.
Art. 2. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare la data
public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu

Bucure∫ti, 13 iulie 2005.
Nr. 148.
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