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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 421
din 13 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 103 alin. 2
teza a doua din Codul familiei
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Cristina C„t„lina Turcu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 103 alin. 2 din Codul familiei, excep˛ie
ridicat„ de Gheorghe Solcan ∫i Domnica Solcan Ón Dosarul
nr. 8.979/2004 al Judec„toriei Sectorului 2 Bucure∫ti.
La apelul nominal r„spund autorii excep˛iei, precum ∫i
partea Elisabeta Solcan, personal ∫i asistat„ de avocat
Toader Iancu, cu delega˛ie la dosar.
Autorii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate invoc„ lipsa
calit„˛ii procesuale pasive a p„r˛ii Elisabeta Solcan.
Ap„r„torul acesteia solicit„ respingerea excep˛iei
invocate, ar„t‚nd c„ solu˛ionarea ei excedeaz„ competen˛ei
Cur˛ii Constitu˛ionale.
Procurorul solicit„ respingerea excep˛iei invocate.
Curtea respinge excep˛ia lipsei calit„˛ii procesuale pasive
a p„r˛ii Elisabeta Solcan.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Autorii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate solicit„ admiterea
acesteia.
Ap„r„torul p„r˛ii Elisabeta Solcan solicit„ respingerea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, apreciind c„ ridicarea
acesteia constituie un abuz de drept procesual, Ón scopul
tergivers„rii solu˛ion„rii cauzei. Œn spe˛„ se pune problema
legii aplicabile, iar nu a neconstitu˛ionalit„˛ii textului de lege
criticat, care reglementeaz„ o situa˛ie special„, f„r„ a
aduce atingere dispozi˛iilor art. 11 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 20
din Constitu˛ie ∫i nici dispozi˛iilor art. 3, 12 ∫i 13 din
Conven˛ia cu privire la drepturile copilului.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„,
potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr 272/2004 privind
protec˛ia ∫i promovarea drepturilor copilului, poate fi
ascultat ∫i copilul care nu a Ómplinit v‚rsta de 10 ani, dac„
autoritatea competent„ apreciaz„ c„ audierea lui este
necesar„ pentru solu˛ionarea cauzei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 3 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 8.979/2004, Judec„toria Sectorului 2 Bucure∫ti
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 103 alin. 2 din
Codul familiei, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe Solcan ∫i

Domnica Solcan Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect recursul civil
Ómpotriva unei decizii prin care s-a men˛inut sentin˛a civil„
pronun˛at„ Óntr-o ordonan˛„ pre∫edin˛ial„ privind Ónapoierea
unui minor.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia arat„ c„ textul de lege criticat contravine
dispozi˛iilor art. 11 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 20 din Constitu˛ie,
precum ∫i dispozi˛iilor art. 3, 12 ∫i 13 din Conven˛ia cu
privire la drepturile copilului, Óntruc‚t declara˛ia minorului
care are discern„m‚nt ar trebui luat„ Ón considerare Ón
raport de v‚rst„ ∫i grad de maturitate ∫i coroborat„ cu
celelalte probe administrate Ón cauz„, chiar dac„ acesta nu
a Ómplinit v‚rsta de 10 ani. Limita de v‚rst„ de 10 ani,
stabilit„ de art. 103 alin. 2 din Codul familiei, constituie o
condi˛ie a c„rei respectare aduce atingere dreptului
acestuia de a fi ascultat.
Judec„toria Sectorului 2 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, arat„ c„ limitarea v‚rstei copilului care poate fi
ascultat de instan˛„ nu poate fi considerat„
neconstitu˛ional„ ∫i nici Ón contradic˛ie cu prevederile
Conven˛iei cu privire la drepturile copilului, deoarece acest
din urm„ act interna˛ional se refer„ doar la copilul care are
discern„m‚nt, l„s‚nd la aprecierea legiuitorului na˛ional
stabilirea criteriilor potrivit c„rora un copil poate fi
considerat c„ are discern„m‚nt.
Potrivit dispozi˛iilor 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 consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Astfel, apreciaz„ c„ prin textul de lege
criticat legiuitorul a instituit o prezum˛ie cu privire la v‚rsta
de la care se poate considera c„ un copil are
discern„m‚nt, ceea ce este chiar Ón sensul prevederilor
Conven˛iei cu privire la drepturile copilului, care las„ la
aprecierea legisla˛iilor na˛ionale stabilirea criteriilor pentru
determinarea acesteia.
De altfel, potrivit dispozi˛iilor art. 103 alin. 2 din Codul
familiei, care au fost modificate implicit prin dispozi˛iile
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protec˛ia ∫i
promovarea drepturilor copilului, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004,
ascultarea copilului mai mic de 10 ani r„m‚ne la latitudinea
instan˛ei.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„ ∫i c„ aceasta are ca
obiect dispozi˛iile art. 103 teza a treia din Codul familiei,
de∫i Ón considerentele Óncheierii de sesizare se face referire
la prevederile art. 103 alin. 2 din Codul familiei.
Reglementarea, prin textul de lege criticat, a posibilit„˛ii
instan˛ei judec„tore∫ti de a recurge la ascultarea minorului
numai dac„ acesta a Ómplinit v‚rsta de 10 ani este Ón
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deplin„ concordan˛„ cu art. 20 din Constitu˛ie, raportat la
dispozi˛iile art. 12 alin. 2 din Conven˛ia cu privire la
drepturile copilului, potrivit c„rora i se va da copilului
posibilitatea de a fi ascultat Ón orice procedur„ judiciar„
care Ól prive∫te, Ón conformitate cu regulile de procedur„
din legisla˛ia na˛ional„.
Totodat„, ra˛iunea Ón considerarea c„reia legiuitorul a
instituit limita minim„ de v‚rst„ de la care minorul poate fi
ascultat este justificat„ de instabilitatea afectiv„ ∫i
emo˛ional„ a minorului, pe fondul unei imaturit„˛i psihice ∫i
a lipsei experien˛ei de via˛„, care Ól priveaz„ pe acesta de
posibilitatea de a sesiza adev„ratul s„u interes ∫i, adesea,
de a discerne Óntre bine ∫i r„u.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
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, sus˛inerile autorilor excep˛iei ∫i ale
ap„r„torului p„r˛ii prezente, concluziile procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, 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„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum a
fost formulat de autorii excep˛iei, Ól constituie dispozi˛iile
art. 103 din Codul familiei. Œn realitate, critica de
neconstitu˛ionalitate prive∫te doar dispozi˛iile art. 103 alin. 2
teza a doua din Codul familiei, dispozi˛ii care au urm„torul
con˛inut: î[...] Acesta va fi ascultat dac„ a Ómplinit v‚rsta de
zece ani.“
Œn opinia autorilor excep˛iei dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile art. 11 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 20 din
Constitu˛ie, precum ∫i dispozi˛iile art. 3 privind obliga˛ia
statelor p„r˛i de a asigura copilului protec˛ia ∫i Óngrijirea
necesare, art. 12 privind garantarea dreptului copilului
capabil de discern„m‚nt de a-∫i exprima liber opinia
asupra oric„rei probleme care Ól prive∫te ∫i art. 13 privind
dreptul copilului la libertatea de exprimare, din Conven˛ia
cu privire la drepturile copilului, ratificat„ prin Legea
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nr. 18/1990, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 314 din 13 iunie 2001.
Textele constitu˛ionale invocate au urm„torul con˛inut:
— Art. 11 alin. (1) ∫i (2): î (1) Statul rom‚n se oblig„ s„
Óndeplineasc„ Óntocmai ∫i cu bun„-credin˛„ obliga˛iile ce-i revin
din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte
din dreptul intern.“;
— Art. 20: î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile
∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón
concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu
pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.
(2) Dac„ exist„ neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care
Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au prioritate
reglement„rile interna˛ionale, cu excep˛ia cazului Ón care
Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai favorabile.“
Examin‚nd excep˛ia, Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„,
ulterior sesiz„rii sale prin Œncheierea din 3 noiembrie 2004,
textul de lege dedus controlului a fost modificat implicit prin
dispozi˛iile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind
protec˛ia ∫i promovarea drepturilor copilului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 557 din 23 iunie
2004, intrat„ Ón vigoare la data de 1 ianuarie 2005. Potrivit
acestor dispozi˛ii: îŒn orice procedur„ judiciar„ sau
administrativ„ care Ól prive∫te copilul are dreptul de a fi
ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a Ómplinit
v‚rsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat ∫i copilul
care nu a Ómplinit v‚rsta de 10 ani, dac„ autoritatea
competent„ apreciaz„ c„ audierea lui este necesar„ pentru
solu˛ionarea cauzei.“
Rezult„ c„ aceast„ modificare este chiar Ón sensul
sus˛inerilor autorilor excep˛iei, astfel c„, de∫i cu temei
ridicat„, Ón prezent aceast„ excep˛ie a r„mas f„r„ obiect ∫i
urmeaz„ a fi respins„.
Totodat„, Curtea constat„ c„ noua reglementare este Ón
deplin„ concordan˛„ cu prevederile art. 12 pct. 1 din
Conven˛ia cu privire la drepturile copilului, potrivit c„rora:
îStatele p„r˛i vor garanta copilului capabil de discern„m‚nt
dreptul de a-∫i exprima liber opinia asupra oric„rei probleme
care Ól prive∫te, opiniile copilului urm‚nd s„ fie luate Ón
considerare ˛in‚ndu-se seama de v‚rsta sa ∫i de gradul s„u de
maturitate.“

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 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. 103 alin. 2 teza a doua din Codul familiei, excep˛ie
ridicat„ de Gheorghe Solcan ∫i Domnica Solcan Ón Dosarul nr. 8.979/2004 al Judec„toriei Sectorului 2 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 943/21.X.2005
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 442
din 15 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 25 ∫i art. 27
din Codul penal, precum ∫i ale art. 281 pct. 1 lit. b), art. 38 ∫i art. 262 pct. 1 lit. a)
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
— pre∫edinte
Nicolae Cochinescu
— judec„tor
Aspazia Cojocaru
— judec„tor
Acsinte Gaspar
— judec„tor
Kozsokár Gábor
— judec„tor
Petre Ninosu
— judec„tor
Ion Predescu
— judec„tor
™erban Viorel St„noiu
— judec„tor
Iuliana Nedelcu
— procuror
Ioana Marilena Chiorean — magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 25 ∫i 27 din Codul penal, precum ∫i ale
art. 281, art. 38 ∫i art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Elena C‚rpaci Ón
Dosarul nr. 3.583/2004 al Judec„toriei Timi∫oara.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate, apreciind c„ dispozi˛iile legale
criticate din Codul penal, care definesc ∫i stabilesc
pedeapsa pentru instigator, se aplic„ tuturor persoanelor
aflate Ón aceea∫i situa˛ie juridic„ ∫i, prin urmare, nu
contravin art. 16 din Constitu˛ie. De asemenea, arat„ c„,
potrivit jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, instituirea unor
reguli speciale de procedur„ este un atribut exclusiv al
legiuitorului.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 13 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.583/2004, Judec„toria Timi∫oara a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 25 ∫i 27 din Codul penal, precum ∫i ale
art. 28 1 , art. 38 ∫i art. 262 pct. 1 lit. a ) din Codul de
procedur„ penal„. Excep˛ia a fost ridicat„ de Elena
C‚rpaci, prin ap„r„tor ales, Óntr-un dosar penal av‚nd ca
obiect s„v‚r∫irea infrac˛iunilor prev„zute de art. 25 raportat
la art. 281, 289, 291 ∫i 292 din Codul penal, cu aplicarea
art. 33 lit. a) din Codul penal.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate instituie un
tratament juridic îdiferen˛iat al cet„˛enilor ˛„rii, pe categorii,
dup„ calitatea acestora“, Óntruc‚t art. 281 din Codul penal
creeaz„ o discriminare a cet„˛enilor dup„ func˛ia lor, ceea
ce contravine principiului egalit„˛ii Ón fa˛a legii. Autorul
excep˛iei mai arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate tind s„
sustrag„ anumite categorii socioprofesionale de la aplicarea
legii, de la o cercetare penal„ corect„, efectuat„ de
acelea∫i organe care efectueaz„ cercetarea penal„ a
oric„rui cet„˛ean. Astfel, prin Ónl„turarea clasei notarilor
publici de la competen˛a material„ a judec„toriei se
creeaz„ o discriminare Óntre cet„˛eni, dup„ criteriul func˛iei
∫i calit„˛ii lor socioprofesionale. Ca urmare a dispozi˛iilor
legale criticate, notarii publici sunt judeca˛i de c„tre curtea

de apel, ca instan˛„ de fond ∫i de Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie, ca instan˛„ de recurs, îfiind eliminat„ ∫i una din
c„ile de atac ∫i verificare a legalit„˛ii unei hot„r‚ri,
respectiv apelul“. O astfel de diferen˛iere nu-∫i are
justificarea constitu˛ional„, îput‚nd da na∫tere la specula˛ii
privind motiva˛ia real„ care a stat la baza acestei
diferen˛ieri“, ceea ce ar avea ca efect Ónc„lcarea principiilor
impar˛ialit„˛ii ∫i independen˛ei justi˛iei, consacrate de
art. 123 din Constitu˛ie, precum ∫i a principiului referitor la
dreptul la un proces echitabil, prev„zut de art. 6 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Mai arat„ c„, av‚nd Ón vedere considerentele susmen˛ionate, îasemenea reglement„ri ∫i practici care sustrag
de la competen˛a obi∫nuit„ a instan˛elor anumi˛i cet„˛eni,
dup„ calitatea acestora, tind a echivala Ón acest caz cu
situa˛ia unor instan˛e extraordinare, Ón sensul art. 125
alin. (2) din Constitu˛ie“.
Cu privire la art. 25 ∫i 27 din Codul penal, sus˛ine c„
acestea sunt neconstitu˛ionale, Óntruc‚t prev„d c„
instigatorul va fi pedepsit ca ∫i autorul faptei penale.
Œn final, invoc„ aspecte de fapt care au fost eviden˛iate
pe parcursul solu˛ion„rii cauzei ∫i care, Ón opinia sa, au
creat o situa˛ie îhilar„, nonprocesual„ ∫i stupid„“.
Judec„toria Timi∫oara ∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, ar„t‚nd
c„ nici una dintre dispozi˛iile legale criticate nu conduce la
o discriminare Óntre cet„˛eni Ón raport de ras„, de
na˛ionalitate, de origine etnic„, de limb„, de religie, de sex,
de opinie, de apartenen˛„ politic„, de avere sau de origine
social„, care ar contraveni art. 4 ∫i 16 din Constitu˛ie. Œn
cauz„ nu exist„ nici un element care s„ duc„ la ideea
unei discrimin„ri, îdat„ fiind etnia rom„ din care aceasta
face parte, Óntruc‚t solu˛ia de disjungere este o urmare a
faptului c„ prezumtivul autor al infrac˛iunii prev„zute de
art. 289 din Codul penal nu a putut fi identificat, f„r„ a se
urm„ri Ón acest fel crearea unor avantaje respectivului
autor, Ón raport de inculpata din prezenta cauz„, c„reia i
s-a re˛inut calitatea de instigator la s„v‚r∫irea acelei
infrac˛iuni“.
Totodat„, instan˛a apreciaz„ c„ art. 25 ∫i 27 din Codul
penal nu contravin prevederilor constitu˛ionale invocate de
autorul excep˛iei, Óntruc‚t prin coroborarea acestora cu
dispozi˛iile art. 38 din Codul de procedur„ penal„ nu s-a
urm„rit Ón nici un fel discriminarea inculpatei, ci doar o mai
bun„ judecat„ a cauzei, mai bun„ judecat„ care poate
presupune ∫i cercetarea de Óndat„ a persoanelor apreciate
ca fiind instigatori sau complici la s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni.
Nici stabilirea de c„tre legiuitor a unor limite de
pedeaps„ speciale, identice Ón cazul instigatorului ∫i al
autorului unei infrac˛iuni, nu este de natur„ a Ónc„lca Ón
vreun fel drepturile fundamentale garantate prin Constitu˛ie.
De asemenea, consider„ c„ reglementarea diferit„ a
competen˛ei Ón raport de calitatea persoanei nu creeaz„
discrimin„ri Óntre cet„˛eni, Ónc„lc‚nd astfel Constitu˛ia, ci,
din contr„, este de natur„ a oferi garan˛ii unor anumite
persoane, printre care se num„r„ ∫i notarii, c„ faptele
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pentru a c„ror s„v‚r∫ire sunt cerceta˛i, îfiind mai complexe
∫i mai grave dec‚t fapte similare s„v‚r∫ite de c„tre
persoane care nu au aceast„ calitate“, vor fi date spre
judecare unor instan˛e care le vor instrumenta cu
competen˛a profesional„ necesar„.
Potrivit dispozi˛iilor 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 consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, cu urm„toarea motivare:
Dispozi˛iile legale criticate, stabilind competen˛a, inclusiv
a celei dup„ calitatea persoanei, intr„ Ón atributul exclusiv
al legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie.
Legiuitorul poate prevedea, Ón situa˛ii deosebite, reguli
speciale de procedur„, precum ∫i modalit„˛i de exercitare
a drepturilor procesuale, f„r„ a aduce atingere principiului
constitu˛ional Ónscris Ón art. 124 alin. (2) din Constitu˛ie
referitor la unicitatea, impar˛ialitatea ∫i egalitatea pentru to˛i
a justi˛iei.
Referitor la Ónc„lcarea art. 16 din Constitu˛ie, arat„ c„,
a∫a cum a statuat Curtea Constitu˛ional„ Ón repetate
r‚nduri, legiuitorul poate institui reguli speciale de
procedur„ at‚ta timp c‚t aceasta nu se face Ón mod
discriminatoriu. Art. 281 din Codul de procedur„ penal„ nu
creeaz„ nici o discriminare pe motive de ras„, de
na˛ionalitate, de origine etnic„, de limb„, de religie, de sex,
de opinie, de apartenen˛„ politic„, de avere sau de origine
social„, egalitatea presupun‚nd egala r„spundere a
cet„˛enilor pentru faptele s„v‚r∫ite, dar nu ∫i identitatea de
instan˛e care solu˛ioneaz„ asemenea fapte.
Reglementarea diferit„ a competen˛ei Ón raport cu
calitatea persoanei nu este de natur„ a crea discrimin„ri,
ci, din contr„, este de natur„ a oferi garan˛ii unor anumite
persoane, printre care se num„r„ ∫i notarii, c„ faptele
pentru a c„ror s„v‚r∫ire sunt cerceta˛i, îfiind mai complexe
∫i mai grave dec‚t fapte similare s„v‚r∫ite de c„tre
persoane care nu au aceast„ calitate“, vor fi date spre
judecare unor instan˛e care le vor instrumenta cu
competen˛a profesional„ necesar„. Astfel, nu rezult„ c„
inculpata ar fi discriminat„ ∫i nici c„ aceste persoane ar
beneficia de un tratament procesual penal diferit sau c„ ar
fi exonerate de r„spundere.
Œn sensul celor ar„tate mai sus, cu privire la principiul
egalit„˛ii, invoc„ Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 25/1999.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate nu contravin art. 16 din Constitu˛ie, Óntruc‚t se
aplic„ Ón mod egal tuturor celor vinova˛i de instigare la
s„v‚r∫irea unei fapte penale, f„r„ privilegii ∫i f„r„
discrimin„ri. Principiul egalit„˛ii nu Ónseamn„ uniformitate,
iar la situa˛ii inegale tratamentul nu poate fi dec‚t diferit.
Totodat„, fiind norme de procedur„, consider„ c„
dispozi˛iile legale criticate sunt Ón deplin„ concordan˛„ cu
prevederile art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale punctele lor de vedere
asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
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:
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Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i celor 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„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum
rezult„ din Óncheierea de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale, Ól
constituie dispozi˛iile art. 25 ∫i 27 din Codul penal, precum
∫i ale art. 281, art. 38 ∫i art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul
de procedur„ penal„. Cu privire la art. 281 din Codul de
procedur„ penal„, Curtea constat„ c„, Ón realitate, autorul
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate critic„ doar prevederile
lit. b) a pct. 1 al acestui articol.
Prin urmare, dispozi˛iile legale criticate au urm„torul
cuprins:
— Art. 25 din Codul penal: îInstigator este persoana
care, cu inten˛ie, determin„ pe o alt„ persoan„ s„ s„v‚r∫easc„
o fapt„ prev„zut„ de legea penal„.“;
— Art. 27 din Codul penal: îInstigatorul ∫i complicele la o
fapt„ prev„zut„ de legea penal„ s„v‚r∫it„ cu inten˛ie se
sanc˛ioneaz„ cu pedeapsa prev„zut„ de lege pentru autor. La
stabilirea pedepsei se ˛ine seama de contribu˛ia fiec„ruia la
s„v‚r∫irea infrac˛iunii, precum ∫i de dispozi˛iile art. 72.“;
— Art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedur„ penal„:
îCurtea de Apel judec„: 1. Ón prim„ instan˛„: [...] b) infrac˛iunile
s„v‚r∫ite de judec„torii de la judec„torii ∫i tribunale, de
procurorii de la parchetele de pe l‚ng„ aceste instan˛e, precum
∫i de notarii publici.“;
— Art. 38 din Codul de procedur„ penal„: îŒn cazul de
indivizibilitate prev„zut de art. 33 lit. a), precum ∫i Ón toate
cazurile de conexitate, instan˛a poate dispune, Ón interesul unei
bune judec„˛i, disjungerea cauzei, astfel Ónc‚t judecarea unora
dintre infractori sau dintre infrac˛iuni s„ se poat„ face separat.“;
— Art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedur„ penal„:
îDac„ procurorul constat„ c„ au fost respectate dispozi˛iile
legale care garanteaz„ aflarea adev„rului, c„ urm„rirea penal„
este complet„, exist‚nd probele necesare ∫i legal administrate,
procedeaz„, dup„ caz, astfel: 1. c‚nd din materialul de
urm„rire penal„ rezult„ c„ fapta exist„, c„ a fost s„v‚r∫it„ de
Ónvinuit sau de inculpat ∫i c„ acesta r„spunde penal: a) dac„
ac˛iunea penal„ nu a fost pus„ Ón mi∫care Ón cursul urm„ririi
penale, d„ rechizitoriu prin care pune Ón mi∫care ac˛iunea
penal„ ∫i dispune trimiterea Ón judecat„;“.
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„
dispozi˛iile legale criticate contravin prevederilor art. 4 ∫i
art. 16 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, care au urm„torul
cuprins:
— Art. 4: î (1) Statul are ca fundament unitatea poporului
rom‚n ∫i solidaritatea cet„˛enilor s„i.
(2) Rom‚nia este patria comun„ ∫i indivizibil„ a tuturor
cet„˛enilor s„i, f„r„ deosebire de ras„, de na˛ionalitate, de
origine etnic„, de limb„, de religie, de sex, de opinie, de
apartenen˛„ politic„, de avere sau de origine social„.“;
— Art. 16 alin. (1) ∫i (2): îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii
∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.“;
— Art. 126 alin. (5): îEste interzis„ Ónfiin˛area de instan˛e
extraordinare. Prin lege organic„ pot fi Ónfiin˛ate instan˛e
specializate Ón anumite materii, cu posibilitatea particip„rii,
dup„ caz, a unor persoane din afara magistraturii.“
De asemenea, autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile
legale criticate contravin ∫i prevederilor art. 6 paragraful 1
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, care au urm„torul con˛inut: îOrice
persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil, Ón mod
public ∫i Óntr-un termen rezonabil a cauzei sale, de c„tre o
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instan˛„ independent„ ∫i impar˛ial„, instituit„ de lege, care va
hot„rÓ fie asupra Ónc„lc„rii drepturilor ∫i obliga˛iilor sale cu
caracter civil, fie asupra temeiniciei oric„rei acuza˛ii Ón materie
penal„ Óndreptate Ómpotriva sa. Hot„r‚rea trebuie s„ fie
pronun˛at„ Ón mod public, dar accesul Ón sala de ∫edin˛e poate
fi interzis presei ∫i publicului pe Óntreaga durat„ a procesului
sau a unei p„r˛i a acestuia Ón interesul moralit„˛ii, al ordinii
publice ori al securit„˛ii na˛ionale Óntr-o societate democratic„,
atunci c‚nd interesele minorilor sau protec˛ia vie˛ii private a
p„r˛ilor la proces o impun, sau Ón m„sura considerat„ absolut
necesar„ de c„tre instan˛„ atunci c‚nd, Ón Ómprejur„ri speciale,
publicitatea ar fi de natur„ s„ aduc„ atingere intereselor
justi˛iei.“
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
I. Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 25 ∫i 27 din Codul
penal ∫i ale art. 38 ∫i art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de
procedur„ penal„, Curtea constat„ c„, Ón realitate, autorul
excep˛iei este nemul˛umit de modul Ón care s-au aplicat de
c„tre instan˛a de judecat„ ∫i de c„tre organele de urm„rire
penal„ prevederile legale sus-men˛ionate, aspecte care ˛in
de competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti, iar nu de cea a
Cur˛ii Constitu˛ionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, se pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii
actelor cu privire la care a fost sesizat„.
Pe de alt„ parte, Ón sus˛inerea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, autorul acesteia nu a precizat, referitor
la dispozi˛iile art. 25 ∫i art. 27 din Codul penal ∫i ale
art. 38 ∫i art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedur„
penal„, care sunt motivele de neconstitu˛ionalitate,
neindic‚nd nici un text sau principiu din Constitu˛ie pretins
a fi Ónc„lcat de dispozi˛iile sus-men˛ionate, iar potrivit
art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea
∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, sesiz„rile trebuie
motivate.
Pentru
aceste
considerente,
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 25 ∫i art. 27 din
Codul penal ∫i ale art. 38 ∫i art. 262 pct. 1 lit. a) din

Codul de procedur„ penal„ urmeaz„ a fi respins„ ca
inadmisibil„.
II. Referitor la prevederile art. 28 1 pct. 1 lit. b) din
Codul de procedur„ penal„, Curtea Constitu˛ional„ a
statuat prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 206 din
4 mai 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 471 din 26 mai 2004, c„ acestea sunt
constitu˛ionale, constat‚nd c„ stabilirea competen˛ei,
inclusiv a celei dup„ calitatea persoanei, precum ∫i
instituirea regulilor de desf„∫urare a procesului Ón fa˛a
instan˛elor judec„tore∫ti, deci ∫i reglementarea c„ilor de
atac, este de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului, a∫a cum
reiese din prevederile art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie,
potrivit c„rora competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege.
Curtea a mai re˛inut c„ prevederile de lege criticate nu
Óncalc„ nici dreptul la un proces echitabil, reglementat de
prevederile art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie, precum ∫i de
dispozi˛iile art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, 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
Ón prim„ instan˛„ de c„tre cur˛ile de apel. Totodat„ textele
criticate asigur„ dreptul la dou„ grade de jurisdic˛ie
(judecata Ón prim„ instan˛„ ∫i judecata Ón recurs) Ón materie
penal„, reglementat de art. 2 din Protocolul nr. 7 la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Œn spe˛„ nu au intervenit elemente noi de natur„ s„
justifice schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale Ón
materie.
Cu privire la pretinsa Ónc„lcare a prevederilor art. 126
alin. (5) din Constitu˛ie referitoare la interzicerea Ónfiin˛„rii
unor instan˛e extraordinare, Curtea observ„ c„ acestea nu
au pertinen˛„ Ón cauza de fa˛„.

Pentru considerentele expuse mai sus, 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 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 25 ∫i 27 din Codul penal ∫i
ale art. 38 ∫i art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Elena C‚rpaci Ón Dosarul
nr. 3.583/2004 al Judec„toriei Timi∫oara.
2. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul
de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón acela∫i dosar.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 453
din 20 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a Legii nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru
Ioan Vida
— pre∫edinte
Nicolae Cochinescu
— judec„tor
Aspazia Cojocaru
— judec„tor
Constantin Doldur
— judec„tor
Kozsokár Gábor
— judec„tor
Acsinte Gaspar
— judec„tor
Petre Ninosu
— judec„tor
Ion Predescu
— judec„tor
™erban Viorel St„noiu
— judec„tor
Aurelia Rusu
— procuror
Daniela Ramona Mari˛iu
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, excep˛ie ridicat„ de Corneliu Alexandru Tanco Ón
Dosarul nr. 2.862/2004 al Judec„toriei Bra∫ov.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, Corneliu
Alexandru Tanco, lips„ fiind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, autorul excep˛iei
solicit„ admiterea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd
c„ cererile au acela∫i con˛inut ca ∫i peti˛iile, astfel Ónc‚t nu
se poate cere petentului achitarea unei taxe de timbru. De
asemenea, arat„ c„ dispozi˛iile Legii nr. 146/1997 sunt
neconstitu˛ionale ∫i pentru c„, prin instituirea taxei de
timbru, Óngr„desc liberul acces la justi˛ie.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate. Œn acest
sens arat„ c„ Legea nr. 146/1997 a mai format, at‚t Ón
Óntregul s„u, c‚t ∫i pe articole, obiectul controlului de
constitu˛ionalitate. Astfel, prin numeroase decizii, Curtea a
statuat c„ dispozi˛iile Legii nr. 146/1997 nu Óncalc„
prevederile art. 1 alin. (3), art. 21 alin. (2), art. 51 alin. (1)
∫i (3) ∫i cele ale art. 53 din Constitu˛ie, ci reprezint„ o
aplicare a principiului prev„zut de art. 56 alin. (1) din
Legea fundamental„, potrivit c„ruia îcet„˛enii au obliga˛ia s„
contribuie, prin impozite ∫i prin taxe, la cheltuielile publice“.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 28 septembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.862/2004, Judec„toria Bra∫ov a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru. Excep˛ia a fost ridicat„ de Corneliu Alexandru
Tanco Óntr-o cauz„ civil„ ce are ca obiect solu˛ionarea
ac˛iunii Ón revendicare a unui imobil.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile Legii nr. 146/1997 sunt
neconstitu˛ionale, deoarece Óncalc„ prevederile art. 1
alin. (3), art. 21 alin. (2), art. 51 alin. (1) ∫i (3) ∫i cele ale
art. 53 din Constitu˛ie.
Judec„toria Bra∫ov apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„
c„ instan˛a de contencios constitu˛ional a statuat, prin
Decizia nr. 82 din 25 mai 1999, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 307 din 30 iunie 1999,
Decizia nr. 47 din 4 februarie 2003, publicat„ Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 131 din 28 februarie
2003, Decizia nr. 343 din 18 septembrie 2003, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 774 din
5 noiembrie 2003, c„ dispozi˛iile Legii nr. 146/1997 sunt
constitu˛ionale. Astfel, Curtea Constitu˛ional„ a statuat c„
accesul liber la justi˛ie nu Ónseamn„ c„ acesta trebuie s„
fie Ón toate cazurile gratuit. Dispozi˛iile art. 21 din
Constitu˛ie nu instituie nici o interdic˛ie cu privire la taxele
Ón justi˛ie, fiind legal ∫i echitabil ca justi˛iabilii care trag un
folos nemijlocit din activitatea desf„∫urat„ de autorit„˛ile
judec„tore∫ti s„ contribuie la acoperirea cheltuielilor
acestora. De asemenea, Curtea a statuat c„ dispozi˛iile
Legii nr. 146/1997 nu Óncalc„ nici prevederile art. 1 alin. (3)
din Constitu˛ie, deoarece nu aduc atingere statului de
drept, democratic ∫i social, demnit„˛ii omului, drepturilor ∫i
libert„˛ilor cet„˛enilor sau altor valori supreme garantate prin
Legea
fundamental„.
Œn
ceea
ce
prive∫te
neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor Legii nr. 146/1997 fa˛„ de
prevederile art. 51 din Constitu˛ie, arat„ c„ instan˛a de
contencios constitu˛ional a re˛inut c„ aceste dispozi˛ii
constitu˛ionale se refer„ la dreptul la peti˛ionare, care este
diferit de dreptul de a introduce ac˛iuni la instan˛ele
judec„tore∫ti. Dreptul de peti˛ionare se refer„ la cererile,
reclama˛iile, sesiz„rile ∫i propunerile Ón leg„tur„ cu
rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu
presupun calea justi˛iei ∫i la care autorit„˛ile publice au
obliga˛ia de a r„spunde Ón termenele ∫i condi˛iile stabilite
potrivit legii, Ón timp ce cererile de chemare Ón judecat„ se
solu˛ioneaz„ dup„ reguli specifice activit„˛ii de judecat„.
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 formula punctele de
vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
invocat„ este neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ regula
general„ Ón materie este c„ orice cerere sau ac˛iune
introdus„ la instan˛ele judec„tore∫ti este supus„ taxelor
judiciare de timbru. Excep˛iile de la aceast„ regul„ sunt
prev„zute expres de lege. Astfel, scutirea de la plata taxei
judiciare de timbru este prev„zut„ pentru anumite categorii
de cereri sau ac˛iuni, indiferent de titular, sau pentru
anumite categorii de persoane, Ón considerarea calit„˛ii
persoanei respective ∫i a obiectului cererii. Instituirea taxei
judiciare de timbru reprezint„ o aplicare a principiului
consacrat de art. 56 din Constitu˛ie, potrivit c„ruia îcet„˛enii
au obliga˛ia s„ contribuie, prin impozite ∫i taxe, la cheltuielile
publice“. Mai mult, taxa de timbru avansat„ poate fi
recuperat„, deoarece echivalentul taxelor judiciare de timbru
este integrat Ón valoarea cheltuielilor de judecat„ stabilite
de instan˛a de judecat„ prin hot„r‚rea pe care o pronun˛„
Ón cauz„, plata acestora revenind, conform art. 274 din
Codul de procedur„ civil„, p„r˛ii care cade Ón preten˛ii. De
asemenea, arat„ c„ instituirea taxei de timbru nu afecteaz„
con˛inutul dreptului de peti˛ionare sau al altui drept
constitu˛ional, opinie ce se reg„se∫te, de altfel, Ón toat„
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón aceast„ materie.
Potrivit art. 139 alin. (1) din Constitu˛ie, îimpozitele, taxele ∫i
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orice alte venituri ale bugetului de stat ∫i ale bugetului
asigur„rilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege“, fiind,
a∫adar, la latitudinea legiuitorului s„ stabilesc„ modul de
timbrare a cererilor. De altfel, dispozi˛iile Legii nr. 146/1997,
Ón Óntregul s„u, dar ∫i pe articole, au mai f„cut obiectul
controlului de constitu˛ionalitate exercitat de Curtea
Constitu˛ional„. Astfel, prin Decizia nr. 82/1999, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 307 din 30 iunie
1999, Decizia nr. 305 din 10 iulie 2003, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 575 din
11 august 2003, Decizia nr. 343 din 18 septembrie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 774
din 5 noiembrie 2003, Decizia nr. 422 din 13 noiembrie
2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 908 din 19 decembrie 2003, Curtea a respins excep˛iile
de neconstitu˛ionalitate privind dispozi˛iile Legii nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate invocat„ este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, arat„ c„ instan˛a de contencios constitu˛ional a
statuat Ón jurispruden˛a sa c„ dispozi˛iile art. 21 din
Constitu˛ie nu instituie nici o interdic˛ie cu privire la taxele
Ón justi˛ie, fiind legal ∫i echitabil ca justi˛iabilii care trag un
folos nemijlocit din activitatea desf„∫urat„ de autorit„˛ile
judec„tore∫ti s„ contribuie la acoperirea cheltuielilor
acestora. Totodat„, echivalentul taxelor judiciare de timbru
este integrat Ón valoarea cheltuielilor de judecat„ stabilite
de instan˛a de judecat„ prin hot„r‚rea pe care o pronun˛„
Ón cauz„, plata acestora revenind p„r˛ii care cade Ón
preten˛ii. Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor Legii nr. 146/1997 fa˛„ de art. 1 alin. (3) din
Constitu˛ie, arat„ c„ dispozi˛iile legale indicate nu Óncalc„
principiile generale cuprinse Ón art. 1 alin. (3) din
Constitu˛ie, deoarece nu aduc atingere statului de drept,
democratic ∫i social, demnit„˛ii omului, drepturilor ∫i
libert„˛ilor cet„˛enilor sau altor valori supreme garantate
prin Legea fundamental„. De asemenea, nu poate fi
re˛inut„ nici critica potrivit c„reia dispozi˛iile Legii
nr. 146/1997 Óncalc„ prevederile art. 51 alin. (1) ∫i (3) din
Constitu˛ie. Astfel, dispozi˛iile constitu˛ionale invocate se
refer„ la dreptul la peti˛ionare, care este diferit de dreptul
de a introduce ac˛iuni la instan˛ele judec„tore∫ti. Sesizarea
instan˛elor judec„tore∫ti pentru valorificarea unui drept sau
pentru realizarea unui interes care se poate ob˛ine numai
pe calea justi˛iei reprezint„ un aspect al dreptului de
peti˛ionare. Dreptul de peti˛ionare se refer„ la cererile,
reclama˛iile, sesiz„rile ∫i propunerile Ón leg„tur„ cu
rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu
presupun calea justi˛iei ∫i la care autorit„˛ile publice au
obliga˛ia de a r„spunde Ón termenele ∫i condi˛iile stabilite
potrivit legii, Ón timp ce cererile de chemare Ón judecat„ se
solu˛ioneaz„ dup„ reguli specifice activit„˛ii de judecat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
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, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2) ∫i ale 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 Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor dispozi˛ii
legale, autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor
art. 1 alin. (3), art. 21 alin. (2), art. 51 ∫i 53 din
Constitu˛ie, care au urm„torul con˛inut:
— Art. 1 alin. (3): îRom‚nia este stat de drept,
democratic ∫i social, Ón care demnitatea omului, drepturile ∫i
libert„˛ile cet„˛enilor, libera dezvoltare a personalit„˛ii umane,
dreptatea ∫i pluralismul politic reprezint„ valori supreme, Ón
spiritul tradi˛iilor democratice ale poporului rom‚n ∫i idealurilor
Revolu˛iei din decembrie 1989, ∫i sunt garantate.“;
— Art. 21 alin. (2): îNici o lege nu poate Óngr„di
exercitarea acestui drept.“;
— Art. 51: î(1) Cet„˛enii au dreptul s„ se adreseze
autorit„˛ilor publice prin peti˛ii formulate numai Ón numele
semnatarilor.
(2) Organiza˛iile legal constituite au dreptul s„ adreseze
peti˛ii exclusiv Ón numele colectivelor pe care le reprezint„.
(3) Exercitarea dreptului de peti˛ionare este scutit„ de tax„.
(4) Autorit„˛ile publice au obliga˛ia s„ r„spund„ la peti˛ii Ón
termenele ∫i Ón condi˛iile stabilite potrivit legii.“;
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,
dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, se constat„
c„ Legea nr. 146/1997 a mai format, at‚t Ón Óntregul s„u,
c‚t ∫i pe articole, obiectul controlului de constitu˛ionalitate.
Astfel, prin Decizia nr. 423 din 21 octombrie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 51
din 14 ianuarie 2005, Decizia nr. 215 din 6 mai 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 545
din 18 iunie 2004, Decizia nr. 262 din 17 iunie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 620
din 8 iulie 2004, Decizia nr. 47 din 4 februarie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 131
din 28 februarie 2003, Decizia nr. 82 din 25 mai 1999,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 307
din 30 iunie 1999, Decizia nr. 343 din 18 septembrie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 774
din 5 noiembrie 2003, Curtea a respins excep˛iile de
neconstitu˛ionalitate privind dispozi˛iile Legii nr. 146/1997.
Astfel, Ón jurispruden˛a sa Ón materie, Curtea
Constitu˛ional„ a statuat Ón mod constant c„ accesul liber
la justi˛ie nu Ónseamn„ c„ acesta trebuie s„ fie Ón toate
cazurile gratuit ∫i Ón acest sens s-a re˛inut c„ art. 21 din
Constitu˛ie nu instituie nici o interdic˛ie cu privire la taxele
Ón justi˛ie, fiind legal ∫i echitabil ca justi˛iabilii care trag un
folos nemijlocit din activitatea desf„∫urat„ de autorit„˛ile
judec„tore∫ti s„ contribuie la acoperirea cheltuielilor
acestora. Pe de alt„ parte, s-a ar„tat c„ echivalentul
taxelor judiciare de timbru este integrat Ón valoarea
cheltuielilor de judecat„ stabilite de instan˛a de judecat„
prin hot„r‚rea pe care o pronun˛„ Ón cauz„, plata acestora
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revenind p„r˛ii care cade Ón preten˛ii. De asemenea, Curtea
a constatat c„ dispozi˛iile Legii nr. 146/1997 nu Óncalc„
principiile generale cuprinse Ón art. 1 alin. (3) din
Constitu˛ie, deoarece nu aduc atingere statului de drept,
democratic ∫i social, demnit„˛ii omului, drepturilor ∫i
libert„˛ilor cet„˛enilor sau altor valori supreme garantate
prin Legea fundamental„. Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea
autorului excep˛iei potrivit c„reia dispozi˛iile Legii
nr. 146/1997 aduc atingere art. 51 alin. (1) ∫i (3) din
Constitu˛ie, Curtea a observat c„ aceste dispozi˛ii
constitu˛ionale se refer„ la dreptul la peti˛ionare, care este
diferit de dreptul de a introduce ac˛iuni la instan˛ele
judec„tore∫ti, statu‚nd Ón jurispruden˛a sa Ón materie c„
sesizarea instan˛elor judec„tore∫ti pentru valorificarea unui
drept sau pentru realizarea unui interes care se poate
ob˛ine numai pe calea justi˛iei nu reprezint„ un aspect al
dreptului de peti˛ionare. Dreptul de peti˛ionare se refer„ la
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cererile, reclama˛iile, sesiz„rile ∫i propunerile Ón leg„tur„ cu
rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu
presupun calea justi˛iei ∫i la care autorit„˛ile publice au
obliga˛ia de a r„spunde Ón termenele ∫i Ón condi˛iile
stabilite potrivit legii, Ón timp ce cererile de chemare Ón
judecat„ se solu˛ioneaz„ dup„ reguli specifice activit„˛ii de
judecat„.
Œn ceea ce prive∫te pretinsa Ónc„lcare a dispozi˛iilor
art. 53 din Constitu˛ie, se re˛ine c„ acestea sunt aplicabile
numai Ón ipoteza Ón care exist„ o restr‚ngere a exercit„rii
drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale ale cet„˛enilor,
restr‚ngere care, astfel cum s-a ar„tat anterior, nu s-a
constatat.
Solu˛ia adoptat„ ∫i considerentele deciziilor citate sunt
valabile ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au ap„rut
elemente noi, de natur„ a determina reconsiderarea
jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, 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 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 Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,
excep˛ie ridicat„ de Corneliu Alexandru Tanco Ón Dosarul nr. 2.862/2004 al Judec„toriei Bra∫ov.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind realizarea de c„tre institu˛iile din sistemul judiciar,
Ón colaborare cu Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale,
a re˛elei securizate de comunica˛ii de arie extins„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ realizarea de c„tre institu˛iile din
sistemul judiciar, astfel cum sunt prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, Ón colaborare
cu Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale, a re˛elei
securizate de comunica˛ii de arie extins„.
Art. 2. — Institu˛iile sistemului judiciar au obliga˛ia de a
utiliza re˛eaua constituit„ potrivit prevederilor art. 1, Ón
conformitate cu normele tehnice ce vor fi emise Ón termen
de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri de c„tre Ministerul Justi˛iei, prin Comisia de

monitorizare ∫i implementare a Strategiei de informatizare a
sistemului judiciar pe perioada 2005—2009, cu consultarea
Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale, ∫i de a pl„ti
serviciile de bucl„ local„ de care beneficiaz„.
Art. 3. — Se autorizeaz„ Serviciul de Telecomunica˛ii
Speciale s„ achizi˛ioneze serviciile de bucl„ local„, prin
licita˛ie public„ deschis„, pentru institu˛iile prev„zute Ón
anex„ ∫i s„ gestioneze re˛eaua constituit„ conform
cerin˛elor beneficiarului, astfel cum sunt stabilite de Comisia
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monitorizare

∫i

implementare

a

Strategiei

de

informatizare a sistemului judiciar pe perioada 2005—2009.
Art. 4. — Modul de recuperare a costurilor pentru
serviciile de bucl„ local„, precum ∫i orice alte detalii se
stabilesc prin protocol comun Óncheiat Óntre institu˛iile
prev„zute Ón anex„ ∫i Serviciul de Telecomunica˛ii
Speciale. Clauzele protocolului se pot renegocia anual, la
cererea uneia dintre p„r˛i, cu avizul Comisiei de
monitorizare ∫i implementare a Strategiei de informatizare
a sistemului judiciar pe perioada 2005—2009.

Art. 5. — (1) Costurile pentru serviciile achizi˛ionate
potrivit art. 3 se recupereaz„ de c„tre Serviciul de
Telecomunica˛ii Speciale din bugetul institu˛iilor beneficiare.
(2) Cu sumele rezultate Ón urma acestei activit„˛i,
Óncasate Ón cadrul aceluia∫i exerci˛iu financiar, se
reconstituie creditele bugetare utilizate Ón acest scop.
Art. 6. — Plata costurilor de Óntre˛inere ∫i gestionare a
p„r˛ii de re˛ea ce func˛ioneaz„ Ón beneficiul Oficiului
Na˛ional al Registrului Comer˛ului ∫i al unit„˛ilor proprii
acestuia se face lunar, din fondurile acestei institu˛ii c„tre
Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Directorul Serviciului
de Telecomunica˛ii Speciale,
Tudor T„nase
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
p. Ministrul comunica˛iilor
∫i tehnologiei informa˛iei,
Florin Bejan,
secretar de stat
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.213.
ANEX√
INSTITUﬁIILE DIN SISTEMUL JUDICIAR

care, Ón colaborare cu Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale,
realizeaz„ re˛eaua securizat„ de comunica˛ii de arie extins„
1. Ministerul Justi˛iei, instan˛ele judec„tore∫ti ∫i unit„˛ile subordonate
ministerului
2. Consiliul Superior al Magistraturii ∫i unit„˛ile subordonate
3. Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
4. Ministerul Public.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 412/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
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. 412/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 427 din 20 mai 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:

1. La articolul 4, punctul F, litera g) va avea urm„torul
cuprins:
îg) coordoneaz„ activitatea de dialog social desf„∫urat„
la nivelul ministerului ∫i al institu˛iilor aflate Ón subordinea,
Ón coordonarea sau sub autoritatea sa.“

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 943/21.X.2005
2. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 24. — (1) Num„rul maxim de posturi pentru
aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei este de 412, posturi finan˛ate de la bugetul de
stat, exclusiv demnitarii ∫i posturile aferente cabinetului
ministrului.“
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3. La anexa nr. 1, num„rul maxim de posturi se
modific„ Ón mod corespunz„tor.
4. Nota din anexa nr. 2 va avea urm„torul cuprins:
îNum„rul maxim de posturi pentru institu˛iile publice
prev„zute la lit. A pct. I pozi˛iile 5 ∫i 6 este de 1.493,
posturi finan˛ate de la bugetul de stat.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.230.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea cuantumului sprijinului financiar ce se acord„ elevilor
Ón cadrul Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“
Ón anul ∫colar 2005/2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 2 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor ∫i a cuantumului sprijinului financiar ce se acord„ elevilor Ón cadrul Programului
na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Pentru anul ∫colar 2005/2006 cuantumul
sprijinului financiar ce se acord„ elevilor Ón cadrul

Programului na˛ional de protec˛ie social„ îBani de liceu“
este de 180 lei (RON) lunar.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.231.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 68/2005 privind Ónfiin˛area
Centrului de Consultan˛„ pentru Programe Culturale Europene
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Dup„ articolul 5 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 68/2005 privind Ónfiin˛area Centrului de
Consultan˛„ pentru Programe Culturale Europene, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 104 din
1 februarie 2005, se introduce un nou articol, articolul 51,
cu urm„torul cuprins:

îArt. 51. — (1) Pentru realizarea activit„˛ilor specifice
Centrului se aprob„ achizi˛ionarea ∫i utilizarea, conform
legii, a unui autoturism cu un consum lunar mediu de
carburant de 400 litri.
(2) Sumele necesare pentru achizi˛ionarea autoturismului
prev„zut la alin. (1) se asigur„ din bugetul Centrului.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.232.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al ora∫ului Jibou ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Ora∫ului Jibou, jude˛ul S„laj
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„ transmiterea unor imobile, av‚nd

Consiliului Local al Ora∫ului Jibou, jude˛ul S„laj.

datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit

integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al

art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile

statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale

interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón

Ón domeniul public al ora∫ului Jibou ∫i Ón administrarea

vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Ioan Ion,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.235.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al ora∫ului Jibou ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Jibou, jude˛ul S„laj

Locul unde
este situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Ora∫ul Jibou,
Str. 1 Mai,
jude˛ul S„laj

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

Ora∫ul Jibou,
zona Ciglentir,
jude˛ul S„laj

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

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Ora∫ul Jibou,
jude˛ul S„laj,
Consiliul Local
al Ora∫ului Jibou
Ora∫ul Jibou,
jude˛ul S„laj,
Consiliul Local
al Ora∫ului Jibou

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

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— imobil 5.216
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 106.700

Suprafa˛a total„ a terenului = 5.000 m2

— imobil 5.265
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 106.701

Suprafa˛a total„ a terenului = 100.000 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil, proprietate public„ a statului,
din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, pentru Aeroclubul Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫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„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, proprietate public„ a statului, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, din administrarea Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Transporturilor,

Construc˛iilor ∫i Turismului, pentru Aeroclubul Rom‚niei.
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„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Ioan Ion,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.236.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a unei p„r˛i dintr-un imobil, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, pentru Aeroclubul Rom‚niei

Locul unde
este situat imobilul
care se transmite

Municipiul Craiova,
Calea Bucure∫ti
nr. 433,
jude˛ul Dolj

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

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

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

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n —
Ministerul
Transporturilor,
Construc˛iilor
∫i Turismului

— imobil 349 (par˛ial)
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 103.858

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— suprafa˛a construit„ = 12.866 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 12.866 m2
— suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 192.902,35 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unei construc˛ii aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a activelor
corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al acestuia a unei construc˛ii
aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, situat„ Ón comuna Tinca, ∫os. Tinca–Salonta,
jude˛ul Bihor, identificat„ potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului a
construc˛iei prev„zute la art. 1 se face Ón vederea scoaterii
din func˛iune ∫i cas„rii acesteia.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i casarea
construc˛iei prev„zute la art. 1, Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor Ó∫i va actualiza Ón mod corespunz„tor datele din
eviden˛a cantitativ-valoric„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.239.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a construc˛iei aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
care trece din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia
Locul unde
este situat
imobilul

Persoana juridic„
ce administreaz„
imobilul

Comuna Tinca,
∫os. Tinca–Salonta,
jude˛ul Bihor

Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor

Caracteristicile imobilului
care trece Ón domeniul privat
al statului

— suprafa˛a construit„ = 146,77 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 146,77 m2
— valoarea contabil„ actualizat„ =
1.801.131 mii lei ROL (180.113 lei RON)

Num„rul atribuit
de Ministerul Finan˛elor Publice
conform Hot„r‚rii Guvernului
nr. 2.060/2004 (codul de clasificare
a terenului)

101.855 (par˛ial)
cod de clasificare: 8.29.10
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul public al statului
∫i din administrarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii Ón domeniul public al sectorului 1
al municipiului Bucure∫ti ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
al Municipiului Bucure∫ti, pentru ™coala General„ nr. 3 îNicolae Titulescu“,
∫i utilizarea acestuia de c„tre unit„˛ile ∫i institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt
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„ transmiterea, cu titlu gratuit, a
imobilului — bazin de Ónot — situat Ón municipiul Bucure∫ti,
str. Nicolae Titulescu nr. 52, sectorul 1, 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 Educa˛iei ∫i Cercet„rii — Clubul
Sportiv ™colar nr. 1 îPajura“ Ón domeniul public al
sectorului 1 al municipiului Bucure∫ti ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucure∫ti,
pentru ™coala General„ nr. 3 îNicolae Titulescu“.

Art. 2. — (1) Accesul copiilor ∫i al elevilor din unit„˛ile
∫i institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt din municipiul Bucure∫ti la
bazinul de Ónot se face gratuit, cu prioritate pentru Clubul
Sportiv ™colar nr. 1 îPajura“, pe baza unui program stabilit.
(2) Posturile nedidactice aprobate pentru bazinul de Ónot
de la Clubul Sportiv ™colar nr. 1 îPajura“ se preiau de
™coala General„ nr. 3 îNicolae Titulescu“.
Art. 3. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.241.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii — Clubul Sportiv ™colar nr. 1 îPajura“ Ón domeniul public al sectorului 1
al municipiului Bucure∫ti ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
al Municipiului Bucure∫ti, pentru ™coala General„ nr. 3 îNicolae Titulescu“
Denumirea
∫i adresa imobilului
care se transmite

Imobil — bazin de Ónot —
municipiul Bucure∫ti,
bd. Nicolae Titulescu
nr. 52, sectorul 1

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Ministerul Educa˛iei
∫i Cercet„rii —
Clubul Sportiv
™colar nr. 1 îPajura“

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Consiliul Local
al Sectorului 1 al Municipiului
Bucure∫ti, pentru ™coala
General„ nr. 3 îNicolae Titulescu“

Num„rul
atribuit de
Ministerul
Finan˛elor
Publice

35.937

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 953 m2
Suprafa˛a total„ a terenului = 995 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru asigurarea stocurilor de materiale de interven˛ie
pentru prevenirea ∫i diminuarea efectelor inunda˛iilor produse Ón luna septembrie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, cu suma de 2.500 mii lei (RON) la
capitolul îAlte ac˛iuni economice“, titlul îTransferuri“, alineatul
îPrevenirea ∫i combaterea inunda˛iilor ∫i Ónghe˛urilor“.
(2) Fondul prev„zut la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
asigurarea stocurilor de materiale de interven˛ie pentru
prevenirea ∫i diminuarea efectelor inunda˛iilor produse Ón
luna septembrie 2005.
Art. 2. — Achizi˛ia materialelor necesare pentru
asigurarea stocurilor de interven˛ie se contracteaz„ de c„tre
Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, aflat„ sub
autoritatea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
av‚ndu-se Ón vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, aplicate Ón situa˛ii de
for˛„ major„.
Art. 3. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
achizi˛ion„rii materialelor prev„zute la art. 1, Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului se suplimenteaz„ cu
suma de 2.500 mii lei (RON) din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2005.
Art. 5. — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor ∫i
alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare,
Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate
potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 18 octombrie 2005.
Nr. 1.255.
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