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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 76
din 12 iulie 2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001
privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 618 din 15 iulie 2005.
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

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 august 2005.
Nr. 250.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea
art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor
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 respingerea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din
Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei
∫i a ministerelor ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 799.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 85/2005 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Estonia
privind readmisia persoanelor, semnat la Bucure∫ti
la 23 octombrie 2003
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 85
din 14 iulie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la
Bucure∫ti la 23 octombrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 632 din 19 iulie 2005.
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

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 august 2005.
Nr. 251.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 85/2005 pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Estonia privind readmisia persoanelor, semnat la Bucure∫ti
la 23 octombrie 2003
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. 85/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor,
semnat la Bucure∫ti la 23 octombrie 2003, ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 800.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 84/2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Slovace privind readmisia
persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 84
din 14 iulie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Slovace privind readmisia persoanelor, semnat la
Bratislava la 30 iunie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I nr. 633 din 19 iulie 2005.
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

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 august 2005.
Nr. 252.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 84/2005 pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Slovace privind readmisia persoanelor,
semnat la Bratislava la 30 iunie 2005
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. 84/2005 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Slovace privind readmisia
persoanelor, semnat la Bratislava la 30 iunie 2005, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 801.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 96/2005 pentru ratificarea
Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004,
adi˛ional la Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economic„
a M„rii Negre Ón domeniul combaterii criminalit„˛ii, Ón special a formelor ei organizate,
semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Cooperarea Economic„ a M„rii Negre Ón domeniul
combaterii criminalit„˛ii, Ón special a formelor ei organizate,
semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 640 din 20 iulie
2005.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 96 din 14 iulie 2005 pentru ratificarea
Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la
Atena la 3 decembrie 2004, adi˛ional la Acordul de
cooperare dintre guvernele statelor participante la

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

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 august 2005.
Nr. 253.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 96/2005 pentru ratificarea
Protocolului privind combaterea terorismului, semnat la Atena
la 3 decembrie 2004, adi˛ional la Acordul de cooperare
dintre guvernele statelor participante la Cooperarea
Economic„ a M„rii Negre Ón domeniul combaterii criminalit„˛ii,
Ón special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra
la 2 octombrie 1998
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. 96/2005 pentru ratificarea Protocolului privind
combaterea terorismului, semnat la Atena la 3 decembrie 2004, adi˛ional la
Acordul de cooperare dintre guvernele statelor participante la Cooperarea
Economic„ a M„rii Negre Ón domeniul combaterii criminalit„˛ii, Ón special a
formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998, ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 802.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 104/2005 privind completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de Ómprumut
∫i de garan˛ie externe ∫i a unor amendamente la un acord
de Ómprumut extern
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 104
din 14 iulie 2005 privind completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 34/1996
pentru ratificarea unor acorduri de Ómprumut ∫i de garan˛ie externe ∫i a
unor amendamente la un acord de Ómprumut extern, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.
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

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 august 2005.
Nr. 254.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 104/2005 privind completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea
unor acorduri de Ómprumut ∫i de garan˛ie externe
∫i a unor amendamente la un acord de Ómprumut extern
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. 104/2005 privind completarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de Ómprumut ∫i de
garan˛ie externe ∫i a unor amendamente la un acord de Ómprumut extern ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 803.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 734/12.VIII.2005

DECIZII

ALE

CURﬁII

7

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 338
din 28 iunie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 863 alin. 1 lit. a) ∫i b)
din Codul penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Iuliana Nedelcu
Florentina Geangu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 863 alin. 1 lit. a) ∫i b) din Codul penal,
excep˛ie ridicat„ de Ion Cucu Ón Dosarul nr. 1.679/P/2004
al Tribunalului Vrancea — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca nefondat„, Óntruc‚t apreciaz„ c„
prevederile de lege criticate nu contravin dispozi˛iilor
constitu˛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 7 februarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.679/P/2004, Tribunalul Vrancea — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 863 alin. 1 lit. a)
∫i b) din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de Ion Cucu Ón
dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ textul de lege criticat îÓngr„de∫te dreptul la
munc„ al persoanei, c‚t ∫i alegerea liber„ a profesiei“,
ceea ce Óncalc„ dispozi˛iile art. 41 alin. (1) din Constitu˛ie.
Se sus˛ine, totodat„, c„ dispozi˛iile art. 863 alin. 1 lit. a)
∫i b) din Codul penal îÓngr„desc buna aplicare a principiului
egalit„˛ii Ón drepturi a cet„˛enilor, f„r„ privilegii ∫i f„r„
discrimin„ri“, fiind nesocotite astfel prevederile art. 16
alin. (1) din Legea fundamental„, precum ∫i faptul c„
îÓngr„desc dreptul garantat al cet„˛eanului la liber„
circula˛ie Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate, drept prev„zut de art. 25
din Constitu˛ie“.
Tribunalul Vrancea — Sec˛ia penal„, exprim‚ndu-∫i
opinia asupra excep˛iei, apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 863 alin. 1 lit. a) ∫i b)
din Codul penal, fa˛„ de art. 16, art. 25 ∫i art. 41 alin. (1)
din Constitu˛ie, este neÓntemeiat„.
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 este neÓntemeiat„,
Óntruc‚t dispozi˛iile constitu˛ionale pretins Ónc„lcate nu
Óngr„desc dreptul condamnatului la munc„ ∫i, cu at‚t mai
mult, dreptul de a-∫i alege singur profesia, meseria sau
ocupa˛ia. Acelea∫i dispozi˛ii legale criticate sunt considerate
a fi conforme prevederilor art. 16 din Constitu˛ie, Óntruc‚t
nu creeaz„ nici privilegii, nici discrimin„ri, neÓnc„lc‚nd
vreunul dintre criteriile egalit„˛ii Ón drepturi, enumerate de
art. 4 din Constitu˛ie. De asemenea, se arat„ c„ textul de
lege criticat nu contravine nici dispozi˛iilor constitu˛ionale ale
art. 25, deoarece dreptul la liber„ circula˛ie nu este absolut,
ci trebuie s„ se desf„∫oare potrivit unor reguli, cu
respectarea unor condi˛ii stabilite de lege.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale. Œn acest sens arat„ c„ nu
poate fi re˛inut„ critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 863 alin. 1 lit. a) ∫i b) din Codul penal fa˛„ de art. 16
din Constitu˛ie, deoarece textele legale criticate nu instituie
privilegii sau discrimin„ri pe considerente arbitrare ∫i se
aplic„ Ón mod egal tuturor p„r˛ilor procesului penal. Se
arat„, totodat„, c„ nu poate fi re˛inut„ critica Ón raport cu
prevederile art. 25 din Constitu˛ie, deoarece instituirea unor
obliga˛ii Ón sarcina condamna˛ilor reprezint„ restr‚ngeri ale
exerci˛iului dreptului la liber„ circula˛ie, Ón deplin„
concordan˛„ cu prevederile art. 53 din Legea fundamental„.
De asemenea, se apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 41 alin. (1)
din Constitu˛ie, invocate Ón motivarea excep˛iei, nu au
inciden˛„ Ón cauz„.
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„ 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 Ól constituie
dispozi˛iile art. 863 alin. 1 lit. a) ∫i b) din Codul penal,
av‚nd urm„torul cuprins: îPe durata termenului de Óncercare,
condamnatul trebuie s„ se supun„ urm„toarelor m„suri de
supraveghere:
a) s„ se prezinte, la datele fixate, la judec„torul desemnat
cu supravegherea lui sau la alte organe stabilite de instan˛„;
b) s„ anun˛e, Ón prealabil, orice schimbare de domiciliu,
re∫edin˛„ sau locuin˛„ ∫i orice deplasare care dep„∫e∫te 8 zile,
precum ∫i Óntoarcerea.“

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 734/12.VIII.2005

Aceste prevederi legale Óncalc„, Ón opinia autorului
excep˛iei, dispozi˛iile art. 16 alin. (1), art. 25 ∫i art. 41
alin. (1) din Constitu˛ie, av‚nd urm„torul con˛inut:
— Art. 16 alin. (1): îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.”;
— Art. 25: î(1) Dreptul la liber„ circula˛ie, Ón ˛ar„ ∫i Ón
str„in„tate, este garantat. Legea stabile∫te condi˛iile exercit„rii
acestui drept.
(2) Fiec„rui cet„˛ean Ói este asigurat dreptul de a-∫i stabili
domiciliul sau re∫edin˛a Ón orice localitate din ˛ar„, de a emigra,
precum ∫i de a reveni Ón ˛ar„.“;
— Art. 41 alin. (1): îDreptul la munc„ nu poate fi Óngr„dit.
Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupa˛iei, precum ∫i a
locului de munc„ este liber„.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ aceste critici nu pot fi re˛inute. Legiuitorul a
reglementat posibilitatea pentru instan˛a de judecat„ de a
dispune, motivat, ca pedeapsa s„ se execute Ón alt mod
dec‚t cel care este propriu naturii acesteia, iar dac„ sunt
Óndeplinite anumite condi˛ii prev„zute de lege s„ dispun„
suspendarea execut„rii pedepsei sub supraveghere. Acest
mijloc de individualizare a pedepsei Ónchisorii const„ Ón
suspendarea execut„rii pedepsei pe o anumit„ perioad„ de
timp denumit„ termen de Óncercare, pe durata c„ruia
condamnatul este supus unor m„suri de supraveghere ∫i
cerin˛ei de a respecta obliga˛iile stabilite de instan˛a de
judecat„. M„surile de supraveghere care se iau fa˛„ de
condamnat pe durata termenului de Óncercare sunt menite
s„ asigure un control permanent asupra conduitei acestuia.
Dac„ cel condamnat nu Óndepline∫te m„surile de
supraveghere prev„zute de lege ori obliga˛iile stabilite de
instan˛„, aceasta poate s„ revoce suspendarea execut„rii
pedepsei, dispun‚nd executarea Ón Óntregime a pedepsei,
sau s„ prelungeasc„ termenul de Óncercare cu cel mult
3 ani.

Prin dispozi˛iile art 863 alin. 1 lit. a) ∫i b) din Codul
penal s-au reglementat m„surile de supraveghere la care
trebuie s„ se supun„ condamnatul pe durata termenului de
Óncercare, ∫i anume aceea de a se prezenta, la datele
fixate, la judec„torul desemnat cu supravegherea lui sau la
alte organe stabilite de instan˛„, precum ∫i aceea de a
anun˛a, Ón prealabil, orice schimbare de domiciliu, re∫edin˛„
sau locuin˛„ ∫i orice deplasare care dep„∫e∫te 8 zile,
precum ∫i Óntoarcerea.
Stabilirea Ón acest mod a obliga˛iilor condamnatului nu
este de natur„ s„ aduc„ atingere prevederilor art. 16
alin. (1) din Constitu˛ie, deoarece nu implic„ un tratament
juridic diferen˛iat fa˛„ de persoane aflate Ón aceea∫i situa˛ie
juridic„.
Este neÓntemeiat„ ∫i critica formulat„ Ón raport de
prevederile art. 25 din Legea fundamental„, Óntruc‚t
dispozi˛iile legale ce fac obiectul excep˛iei nu aduc nici o
atingere dreptului la liber„ circula˛ie, care vizeaz„ libertatea
de mi∫care a cet„˛eanului. Acest drept nu este absolut, ci
el trebuie s„ se desf„∫oare potrivit unor reguli, cu
respectarea ∫i Óndeplinirea unor condi˛ii stabilite de lege.
Astfel de condi˛ii sunt ∫i cele prev„zute de art. 863 alin. 1
lit. a) ∫i b) din Codul penal, care trebuie respectate de
condamnat.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea c„ textul de lege criticat
Óncalc„ prevederile art. 41 alin. (1) din Constitu˛ie, se
constat„ c„ ∫i aceasta este neÓntemeiat„. Prevederile
art. 863 alin. 1 lit. a) ∫i b) din Codul penal nu Óngr„desc
dreptul la munc„ al condamnatului ∫i, cu at‚t mai pu˛in,
dreptul de a-∫i alege profesia, meseria sau ocupa˛ia. De
asemenea, se constat„ c„ alegerea profesiei, meseriei sau
ocupa˛iei de c„tre condamnat trebuie s„ se fac„ Ón a∫a fel
Ónc‚t acesta s„ respecte m„surile de supraveghere dispuse
de instan˛„.

Fa˛„ de cele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
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