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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 91/2005
privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare b„ne∫ti popula˛iei
cu venituri reduse care utilizeaz„ pentru Ónc„lzirea locuin˛ei gaze naturale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
2. La articolul 2, dup„ alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Prin hot„r‚re a Guvernului, sumele prev„zute la
alin. (3) se indexeaz„ anual cu un procent egal cu rata
infla˛iei prognozat„ de Institutul Na˛ional de Statistic„.“
3. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 4. — (1) Ajutorul b„nesc se acord„ numai Ón cazul
Ón care instalarea ∫i punerea Ón func˛iune a unei centrale
termice sau, dup„ caz, a arz„toarelor automatizate se
realizeaz„ prin firme autorizate de Autoritatea Na˛ional„ de
Reglementare Ón Domeniul Gazelor Naturale ∫i de Inspec˛ia
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune ∫i Instala˛iilor de Ridicat, denumite Ón continuare
firme autorizate.“

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea
Programului de acordare a unor ajutoare b„ne∫ti popula˛iei
cu venituri reduse care utilizeaz„ pentru Ónc„lzirea locuin˛ei
gaze naturale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 643 din 20 iulie 2005, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. Titlul ordonan˛ei de urgen˛„ va avea urm„torul
cuprins:
îORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind instituirea Programului de acordare
a unor ajutoare b„ne∫ti popula˛iei cu venituri reduse
care utilizeaz„ gaze naturale pentru Ónc„lzirea locuin˛ei,
Ón vederea cre∫terii eficien˛ei consumului, siguran˛ei
∫i calit„˛ii vie˛ii“

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 291.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea
Programului de acordare a unor ajutoare b„ne∫ti popula˛iei
cu venituri reduse care utilizeaz„
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei gaze naturale
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. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare
a unor ajutoare b„ne∫ti popula˛iei cu venituri reduse care utilizeaz„ pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei gaze naturale ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 1.003.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 119/2005
privind modificarea Legii educa˛iei fizice ∫i sportului nr. 69/2000
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
î(2) Pentru punerea Ón aplicare a politicii ∫i ac˛iunilor
cuprinse Ón Programul na˛ional antidoping se Ónfiin˛eaz„
Agen˛ia Na˛ional„ Antidoping, institu˛ie public„ cu
personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului, coordonat„
de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru,
finan˛at„ din venituri proprii ∫i subven˛ii acordate de la
bugetul de stat.“

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 119 din 14 iulie 2005 privind modificarea
Legii educa˛iei fizice ∫i sportului nr. 69/2000, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 680 din 28 iulie
2005, cu urm„toarea modificare:
— La articolul I, alineatul (2) al articolului 86 va avea
urm„torul cuprins:

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 293.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea
Legii educa˛iei fizice ∫i sportului nr. 69/2000
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. 119/2005 privind modificarea Legii educa˛iei fizice ∫i
sportului nr. 69/2000 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 1.005.

´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea
Spitalului Clinic Jude˛ean de Urgen˛„ îSf‚ntul Spiridon“ Ia∫i ca operator medical al unui elicopter
aflat Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ∫i aprobarea modului de operare,
func˛ionare ∫i finan˛are a asisten˛ei de urgen˛„ acordate cu acest elicopter
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 88 din 14 iulie 2005 privind desemnarea
Spitalului Clinic Jude˛ean de Urgen˛„ îSf‚ntul Spiridon“ Ia∫i
ca operator medical al unui elicopter aflat Ón administrarea

Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ∫i aprobarea modului
de operare, func˛ionare ∫i finan˛are a asisten˛ei de urgen˛„
acordate cu acest elicopter, 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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 297.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea
Spitalului Clinic Jude˛ean de Urgen˛„ îSf‚ntul Spiridon“ Ia∫i
ca operator medical al unui elicopter aflat Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ∫i aprobarea modului
de operare, func˛ionare ∫i finan˛are a asisten˛ei de urgen˛„
acordate cu acest elicopter
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. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic
Jude˛ean de Urgen˛„ îSf‚ntul Spiridon“ Ia∫i ca operator medical al unui
elicopter aflat Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ∫i
aprobarea modului de operare, func˛ionare ∫i finan˛are a asisten˛ei de
urgen˛„ acordate cu acest elicopter ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 1.009.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile
comerciale, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, se modific„ ∫i
se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 10, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 10. — (1) Capitalul social al societ„˛ii pe ac˛iuni ∫i
al societ„˛ii Ón comandit„ pe ac˛iuni nu poate fi mai mic de
25.000 euro, Ón echivalent lei, calculat la cursul de schimb
comunicat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei la data
subscrierii.“
2. La articolul 237, alineatul (6) va avea urm„torul
cuprins:
î(6) La data r„m‚nerii irevocabile a hot„r‚rii
judec„tore∫ti de dizolvare, persoana juridic„ intr„ Ón
lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.“
3. La articolul 237, dup„ alineatul (6) se introduc patru
noi alineate, alineatele (7)—(10), cu urm„torul cuprins:
î(7) Dac„ Ón termen de 3 luni de la data r„m‚nerii
irevocabile a hot„r‚rii judec„tore∫ti de dizolvare nu se
procedeaz„ la numirea lichidatorului, judec„torul delegat, la
cererea oric„rei persoane interesate, nume∫te un lichidator
de pe Lista practicienilor Ón reorganizare ∫i lichidare,
remunerarea acestuia urm‚nd a fi f„cut„ din averea
persoanei juridice dizolvate sau, Ón cazul lipsei acesteia, din
fondul de lichidare constituit Ón temeiul Legii nr. 64/1995
privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(8) Dac„ judec„torul delegat nu a fost sesizat, Ón
condi˛iile alin. (7), cu nici o cerere de numire a
lichidatorului Ón termen de 3 luni de la expirarea termenului
prev„zut la alin. (7), persoana juridic„ se radiaz„ din oficiu
din registrul comer˛ului, prin Óncheiere a judec„torului
delegat, pronun˛at„ la cererea Oficiului Na˛ional al
Registrului Comer˛ului, cu citarea p„r˛ilor, conform dreptului
comun.
(9) Œncheierea de radiere se Ónregistreaz„ Ón registrul
comer˛ului, se comunic„ persoanei juridice la sediul social,
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ ∫i direc˛iilor
generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti, pe cale electronic„, ∫i se afi∫eaz„ pe pagina de
Internet a Oficiului Na˛ional al Registrului Comer˛ului ∫i la

sediul oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunal, Ón
raza c„ruia societatea Ó∫i are Ónregistrat sediul.
(10) Bunurile r„mase din patrimoniul persoanei juridice
radiate din registrul comer˛ului Ón condi˛iile alin. (8) ∫i (9)
revin ac˛ionarilor. Acest drept se prescrie Ón termen de
6 luni de la comunicarea Óncheierii de radiere.“
4. Articolul 293 se abrog„.
Art. II. — (1) Œn termen de un an de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi, societ„˛ile pe ac˛iuni ∫i societ„˛ile
Ón comandit„ pe ac˛iuni la care nivelul capitalului social
este inferior valorii prev„zute la pct. 1 al art. I au obliga˛ia
major„rii, potrivit legii, a capitalului social la o valoare de
minimum 25.000 euro, Ón echivalent lei, calculat la cursul
de schimb comunicat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei la
data subscrierii.
(2) De la data expir„rii termenului prev„zut la alin. (1),
Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului va solicita
tribunalelor dizolvarea societ„˛ilor pe ac˛iuni ∫i a societ„˛ilor
Ón comandit„ pe ac˛iuni care nu ∫i-au Óndeplinit obliga˛ia de
majorare a capitalului social Ón limita prev„zut„ de lege.
Art. III. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 237
alin. (3) ∫i (4) din Legea nr. 31/1990, republicat„, hot„r‚rea
tribunalului prin care s-a pronun˛at dizolvarea pentru
neÓndeplinirea obliga˛iei de majorare a capitalului social la
limita legal„ de 25.000 euro, Ón echivalent lei, se
Ónregistreaz„ Ón registrul comer˛ului, se comunic„ pe cale
electronic„ Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
direc˛iilor generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti ∫i Autorit„˛ii pentru Valorificarea
Activelor Statului ∫i se afi∫eaz„ pe pagina de Internet a
Oficiului Na˛ional al Registrului Comer˛ului ∫i la sediul
oficiului registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunal, Ón raza
c„ruia societatea Ó∫i are Ónregistrat sediul.
(2) Orice persoan„ interesat„ poate face recurs
Ómpotriva hot„r‚rii judec„tore∫ti de dizolvare, Ón termen de
30 de zile de la efectuarea publicit„˛ii prin afi∫are pe
pagina de Internet a Oficiului Na˛ional al Registrului
Comer˛ului. Societatea comercial„ Ómpotriva c„reia s-a
dispus dizolvarea poate formula recurs Ón termen de 30 de zile
de la comunicarea hot„r‚rii judec„tore∫ti, Ón condi˛iile
Codului de procedur„ civil„.

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 302.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 31/1990
privind societ„˛ile comerciale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 21 octombrie 2005.
Nr. 1.014.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 534
din 13 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 197 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Marilena Minc„
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. 197 alin. 1 din Codul de procedur„
penal„, excep˛ie ridicat„ de Akif Kaftar Ón Dosarul
nr. 5.051/2004 al Judec„toriei Ia∫i.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul
reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca

neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textul de lege criticat nu Óncalc„
prevederile constitu˛ionale invocate de autorul excep˛iei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 12 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 5.051/2004, Judec„toria Ia∫i a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 197 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„ de inculpatul Akif Kaftar, trimis Ón judecat„
pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de ultraj.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ teza a doua a dispozi˛iei legale
criticate, referitoare la condi˛ionarea anul„rii actului de
producerea unei v„t„m„ri care nu poate fi Ónl„turat„ Ón alt
mod, contravine prevederilor constitu˛ionale ale art. 21,
referitoare la accesul liber la justi˛ie, raportate la art. 6 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, precum ∫i celor ale art. 24, privind dreptul la
ap„rare. De asemenea, apreciaz„ c„ textul de lege criticat
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este neconstitu˛ional ∫i fa˛„ de art. 20 din Constitu˛ie,
raportat la art. 5 paragraful 1 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Judec„toria Ia∫i
apreciaz„
c„
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 197 alin. 1 din Codul
de procedur„ penal„ 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 consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile criticate nu sunt Ón
contradic˛ie cu textele constitu˛ionale pretins Ónc„lcate.
Totodat„, arat„ c„, potrivit art. 361 alin. 2 ∫i 3 din Codul
de procedur„ penal„, inculpatul poate ataca cu apel
Óncheierile instan˛ei, considerate nelegale.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn ceea ce prive∫te
neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor de lege criticate Ón raport
cu prevederile art. 21 din Constitu˛ie, raportate la art. 6 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, arat„ c„ aceasta nu poate fi re˛inut„,
deoarece nu se Óngr„de∫te dreptul p„r˛ilor de a apela la
instan˛ele judec„tore∫ti ∫i de a se prevala de toate
garan˛iile procesuale care condi˛ioneaz„ Óntr-o societate
democratic„ procesul echitabil. Totodat„, apreciaz„ c„
prevederile legale criticate constituie garan˛ii ale respect„rii
dreptului la ap„rare al p„r˛ilor Ón tot cursul procesului
penal. C‚t prive∫te dispozi˛iile art. 20 din Constitu˛ie,
raportate la art. 5 paragraful 1 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
invocate, de asemenea, Ón motivarea excep˛iei, consider„
c„ acestea 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), 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 art. 197 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„,
care au urm„torul cuprins: îŒnc„lc„rile dispozi˛iilor legale care
reglementeaz„ desf„∫urarea procesului penal atrag nulitatea
actului, numai atunci c‚nd s-a adus o v„t„mare care nu poate
fi Ónl„turat„ dec‚t prin anularea acelui act.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 21, referitoare la accesul liber la
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justi˛ie, raportate la art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, privind
dreptul la un proces echitabil, precum ∫i cele ale art. 24,
privind dreptul la ap„rare. De asemenea, apreciaz„ c„
textul de lege criticat este neconstitu˛ional ∫i fa˛„ de
art. 20 din Constitu˛ie, referitor la tratatele interna˛ionale
privind drepturile omului, raportat la art. 5 paragraful 1 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, privind dreptul la libertate ∫i la siguran˛„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„. Nulitatea reprezint„
o sanc˛iune procedural„ extrem„, care intervine numai
atunci c‚nd alte remedii nu sunt posibile. Cum Óns„ nu
orice Ónc„lcare a unei norme procedurale provoac„ o
v„t„mare care s„ nu poat„ fi reparat„ dec‚t prin anularea
actului, legiuitorul, Ón art. 197 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„, a instituit regula potrivit c„reia nulitatea
actului f„cut cu Ónc„lcarea dispozi˛iilor legale care
reglementeaz„ desf„∫urarea procesului penal intervine
numai atunci c‚nd s-a adus o v„t„mare ce nu poate fi
Ónl„turat„ Ón alt mod. Aceast„ reglementare reflect„
preocuparea legiuitorului de a salva actele procedurale
care, de∫i ini˛ial nu au respectat formele procedurale, Ó∫i
pot atinge scopul prin completarea sau refacerea lor. Nimic
nu Ómpiedic„ persoana interesat„ ca, Ón ipoteza Ón care
exist„ o v„t„mare ce nu poate fi Ónl„turat„, s„ invoce ∫i
s„ dovedeasc„ v„t„marea pretins„.
Astfel fiind, normele criticate nu aduc atingere
prevederilor constitu˛ionale referitoare la accesul liber la
justi˛ie ∫i la dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil, deoarece
acestea nu Óngr„desc dreptul p„r˛ilor de a apela la
instan˛ele judec„tore∫ti, av‚nd Ón vedere c„ nulitatea
relativ„ a actului este invocat„ Ón fa˛a instan˛ei
judec„tore∫ti care solu˛ioneaz„ cauza, asigur‚ndu-se astfel
dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil. Pe de alt„ parte,
potrivit art. 361 alin. 2 ∫i 3 din Codul de procedur„ penal„,
p„r˛ile pot ataca cu apel Óncheierile instan˛ei, considerate
nelegale.
Prevederile art. 197 alin. 1 din Codul de procedur„
penal„ nu limiteaz„ nici posibilitatea p„r˛ilor de a-∫i
exercita, potrivit art. 24 din Legea fundamental„, dreptul la
ap„rare. Dispozi˛iile legale criticate constituie garan˛ii ale
respect„rii dreptului la ap„rare, invocarea nulit„˛ii de c„tre
partea care a suferit o v„t„mare procesual„ fiind un mijloc
de asigurare a respect„rii prevederilor legale care
reglementeaz„ desf„∫urarea procesului penal.
C‚t prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a prevederilor
art. 197 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„ fa˛„ de
dispozi˛iile art. 20 din Constitu˛ie, referitoare la tratatele
interna˛ionale privind drepturile omului, raportate la art. 5
paragraful 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, privind dreptul la
libertate ∫i la siguran˛„, se constat„ c„ acestea nu au
inciden˛„ Ón cauza de fa˛„.
Este de observat c„, prin invocarea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, autorul acesteia a vizat extinderea
dispozi˛iilor legale criticate ∫i la alte situa˛ii neprev„zute Ón
text, Ón sensul de a se permite înulitatea Óncheierii instan˛ei
de judecat„ care nu cuprinde elementele impuse de
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art. 304 ∫i art. 305 din Codul de procedur„ penal„“, ceea
ce ar echivala cu transformarea instan˛ei de contencios
constitu˛ional Óntr-un legislator pozitiv ∫i ar contraveni
art. 61 din Constitu˛ie, potrivit c„ruia Parlamentul este
unica autoritate legiuitoare a ˛„rii.
De altfel, Ón jurispruden˛a sa, Curtea Constitu˛ional„ s-a
mai pronun˛at asupra constitu˛ionalit„˛ii prevederilor art. 197
alin. 1 din Codul de procedur„ penal„, Ón raport de critici

similare, prin Decizia nr. 113 din 24 februarie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215
din 14 martie 2005.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi de natur„ s„
determine schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii, at‚t solu˛ia
pronun˛at„ prin aceast„ decizie, c‚t ∫i considerentele care
au fundamentat-o sunt valabile ∫i Ón prezenta cauz„.

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, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA
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