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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2005 privind eviden˛a, domiciliul,
re∫edin˛a ∫i actele de identitate ale cet„˛enilor rom‚ni
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 97 din 14 iulie 2005 privind eviden˛a, domiciliul,
re∫edin˛a ∫i actele de identitate ale cet„˛enilor rom‚ni,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 641
din 20 iulie 2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Sistemul na˛ional informatic de eviden˛„ a
popula˛iei, denumit Ón continuare S.N.I.E.P., este administrat
de c„tre Centrul Na˛ional de Administrare a Bazelor de
Date privind Eviden˛a Persoanelor din cadrul Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, denumit Ón continuare
C.N.A.B.D.E.P., ∫i reprezint„ ansamblul activit„˛ilor
desf„∫urate cu mijloace informatice pentru ˛inerea eviden˛ei
persoanelor, producerea, emiterea ∫i eviden˛a documentelor
de stare civil„, a c„r˛ilor de identitate, a c„r˛ilor de aleg„tor
∫i a altor documente necesare persoanei Ón rela˛iile cu
statul.“
2. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Actul de identitate este documentul care
se elibereaz„, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
cet„˛eanului rom‚n ∫i care face dovada identit„˛ii, a
domiciliului ∫i, dup„ caz, a re∫edin˛ei titularului acestuia.
Acest document se elibereaz„ Óncep‚nd cu v‚rsta de
14 ani.
(2) Œn sensul prezentei ordonan˛e de urgen˛„, prin act
de identitate se Ón˛elege cartea de identitate, precum ∫i
cartea de identitate provizorie ∫i buletinul de identitate, aflat
Ón termen de valabilitate.
(3) Buletinele de identitate, eliberate Ón condi˛iile legii,
r„m‚n valabile p‚n„ la preschimbarea lor Ón totalitate.“
3. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — Dovada identit„˛ii ∫i a cet„˛eniei rom‚ne Ón
cazul minorului c„ruia nu i s-a eliberat primul act de
identitate se face cu certificatul de na∫tere al acestuia, iar
dovada domiciliului se face cu actul de identitate al
p„rintelui la care locuie∫te statornic sau cu actul de
identitate al reprezentantului s„u legal, precum ∫i cu unul
dintre documentele prev„zute la art. 27.“
4. La articolul 13, alineatele (2) ∫i (5) vor avea urm„torul
cuprins:
î(2) Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de
identitate, Ónso˛it de unul dintre p„rin˛i sau, dup„ caz, de
reprezentantul s„u legal, de persoana desemnat„ din cadrul
centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public
de asisten˛„ social„ sau de persoana c„reia i-a fost
Óncredin˛at Ón plasament.
..........................................................................................
(5) Œn cazul pierderii, furtului, distrugerii sau al
deterior„rii actelor de identitate, solicitan˛ii vor prezenta un
alt document oficial, cu fotografie de dat„ recent„, pentru
certificarea identit„˛ii. Pentru persoana care nu de˛ine astfel
de documente ori Ón situa˛ia Ón care se constat„ diferen˛e

Óntre fizionomia solicitantului ∫i documentele prezentate sau
informa˛iile din R.N.E.P., se solicit„ verificarea identit„˛ii de
c„tre structura teritorial„ a poli˛iei.“
5. La articolul 13, dup„ alineatul (7) se introduce
alineatul (8) cu urm„torul cuprins:
î(8) Pentru testarea ∫i urm„rirea func˛ion„rii aplica˛iilor
informatice, pentru solu˛ionarea unor cazuri deosebite,
precum ∫i pentru sprijinirea structurilor cu atribu˛ii Ón
domeniul ordinii publice ∫i siguran˛ei na˛ionale, Ón activitatea
specific„, actele de identitate se elibereaz„ ∫i de c„tre
Inspectoratul Na˛ional pentru Eviden˛a Persoanelor, de c„tre
serviciile publice comunitare jude˛ene de eviden˛„ a
persoanelor, respectiv al municipiului Bucure∫ti.“
6. La articolul 14, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 14. — (1) Œn termen de 15 zile de la Ómplinirea
v‚rstei de 14 ani, minorul are obliga˛ia s„ solicite serviciului
public comunitar de eviden˛„ a persoanelor eliberarea
actului de identitate, prezent‚nd, dup„ caz, documentele
men˛ionate la art. 13 alin. (3) ∫i (4).“
7. La articolul 17, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Poli˛istul care constat„ una dintre situa˛iile prev„zute
la alin. (1) este obligat s„ re˛in„ actul de identitate ∫i s„ Ól
depun„ la cel mai apropiat serviciu public comunitar de
eviden˛„ a persoanelor, Ón termen de 24 de ore, cu
proces-verbal din care s„ rezulte Ómprejur„rile ∫i motivul
re˛inerii.“
8. La articolul 23, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 23. — (1) Persoana care a g„sit un act de
identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este
obligat„ s„ Ól depun„ ori s„ Ól trimit„, Ón 24 de ore, la cea
mai apropiat„ unitate de poli˛ie sau la cel mai apropiat
serviciu public comunitar de eviden˛„ a persoanelor.“
9. La articolul 25, alineatul (1) se abrog„.
10. Articolul 26 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 26. — (1) Domiciliul persoanei fizice este la adresa
la care aceasta declar„ c„ are locuin˛a principal„.
(2) Domiciliul minorului este la p„rin˛ii s„i sau la acela
dintre p„rin˛i la care el locuie∫te statornic ori, dup„ caz, la
reprezentantul s„u legal sau la persoana fizic„ ori juridic„
la care este Óncredin˛at Ón plasament.
(3) Dispozi˛iile alin. (2) se aplic„ ∫i Ón cazul persoanei
fizice puse sub interdic˛ie.“
11. La articolul 27, litera d) va avea urm„torul cuprins:
îd) documentul eliberat de prim„rii, din care s„ rezulte
c„ solicitantul sau, dup„ caz, g„zduitorul acestuia figureaz„
Ónscris Ón Registrul agricol, pentru mediul rural.“
12. Articolul 28 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 28. — Declara˛ia de primire Ón spa˛iu a
g„zduitorului poate fi dat„ Ón fa˛a lucr„torului din cadrul

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 959/28.X.2005
serviciului public comunitar de eviden˛„ a persoanelor, a
poli˛istului de siguran˛„ public„, a notarului public ori a
func˛ionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al
Rom‚niei.“
13. Articolul 29 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 29. — Re∫edin˛a este adresa la care persoana
fizic„ declar„ c„ are locuin˛a secundar„, alta dec‚t cea de
domiciliu.“
14. La articolul 30, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 30. — (1) Re∫edin˛a se Ónscrie Ón actul de
identitate la cererea persoanei fizice care locuie∫te mai
mult de 15 zile la adresa la care are locuin˛a secundar„.“
15. La articolul 31, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 31. — (1) Pentru Ónscrierea re∫edin˛ei solicitantul
va completa cererea pentru stabilirea re∫edin˛ei, pe care o
va depune Ómpreun„ cu actul s„u de identitate ∫i cu unul
dintre documentele prev„zute la art. 27.“
16. La articolul 34, dup„ alineatul (1) se introduce
alineatul (2) cu urm„torul cuprins:
î(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), autoritatea care a
constatat nulitatea men˛iunii comunic„ serviciului public
comunitar de eviden˛„ a persoanelor situa˛ia intervenit„.“
17. Articolul 35 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 35. — Persoana care g„zduie∫te o alt„ persoan„,
Ón mod neÓntrerupt, pe o perioad„ mai mare de 30 de zile,
cu excep˛ia situa˛iilor prev„zute la art. 31 alin. (2) lit. a),
are obliga˛ia de a anun˛a poli˛ia sau serviciul public
comunitar de eviden˛„ a persoanelor de la locul unde este
situat imobilul.“
18. La articolul 37, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Cartea de imobil se Óntocme∫te ∫i se actualizeaz„
de c„tre persoana anume desemnat„, cu acordul acesteia,
de c„tre proprietarul imobilului sau de asocia˛ia de
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proprietari; Ón cazul asocia˛iei de proprietari, responsabilul
c„r˛ii de imobil este, de regul„, administratorul sau un
membru al comitetului executiv al asocia˛iei.“
19. Articolul 42 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 42. — Constituie contraven˛ii ∫i se sanc˛ioneaz„
dup„ cum urmeaz„:
a) nerespectarea dispozi˛iilor art. 15 alin. (1), art. 22
alin. (1), art. 23 ∫i art. 37 alin. (4), cu amend„ de la 25 lei
(RON) la 50 lei (RON);
b) nerespectarea dispozi˛iilor art. 14 alin. (1), art. 17
alin. (1), art. 18 alin. (2) ∫i (3), art. 38 ∫i 39, cu amend„
de la 40 lei (RON) la 80 lei (RON);
c) nerespectarea dispozi˛iilor art. 24 ∫i 35, cu amend„
de la 75 lei (RON) la 150 lei (RON).“
20. Articolul 47 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 47. — Forma ∫i con˛inutul actelor de identitate, ale
autocolantului privind stabilirea re∫edin˛ei ∫i ale c„r˛ii de
imobil se stabilesc de Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor,
la propunerea Inspectoratului Na˛ional pentru Eviden˛a
Persoanelor ∫i a C.N.A.B.D.E.P., ∫i se aprob„ prin hot„r‚re
a Guvernului.“
Art. II. — Œn tot cuprinsul Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 97/2005 privind eviden˛a, domiciliul,
re∫edin˛a ∫i actele de identitate ale cet„˛enilor rom‚ni,
precum ∫i Ón toate actele normative Ón vigoare la data
intr„rii Ón vigoare a legii de aprobare a acestei ordonan˛e
de urgen˛„, sintagmele îRegistrul permanent de eviden˛„ a
popula˛iei“ (R.P.E.P.), îdovada domiciliului“ ∫i îdovada
re∫edin˛ei“ se Ónlocuiesc cu sintagmele îRegistrul na˛ional de
eviden˛„ a persoanelor“ (R.N.E.P.), îdovada adresei de
domiciliu“ ∫i îdovada adresei de re∫edin˛„“.
Art. III. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 97/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin
prezenta lege, va fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU
Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 290.

NICOLAE V√C√ROIU

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2005 privind eviden˛a, domiciliul,
re∫edin˛a ∫i actele de identitate ale cet„˛enilor rom‚ni
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. 97/2005 privind eviden˛a, domiciliul, re∫edin˛a ∫i
actele de identitate ale cet„˛enilor rom‚ni ∫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. 1.002.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 89/2005 privind modificarea ∫i completarea Legii
nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor
∫i a Senatului
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 89
din 14 iulie 2005 privind modificarea ∫i completarea Legii nr. 373/2004
pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 634 din 19 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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 292.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 89/2005
privind modificarea ∫i completarea Legii nr. 373/2004
pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului
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 respingerea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 89/2005 privind modificarea ∫i completarea Legii
nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului ∫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. 1.004.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 119/2001 privind unele m„suri
pentru privatizarea Societ„˛ii Comerciale Combinatul Siderurgic îSidex“ — S.A. Gala˛i
∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 43 din 26 mai 2005 pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 119/2001 privind unele m„suri pentru privatizarea

Societ„˛ii Comerciale Combinatul Siderurgic îSidex“ — S.A.
Gala˛i ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998
privind valorificarea unor active ale statului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 469 din 2 iunie 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

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 294.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 43/2005
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 119/2001
privind unele m„suri pentru privatizarea Societ„˛ii Comerciale Combinatul Siderurgic
îSidex“ — S.A. Gala˛i ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998
privind valorificarea unor active ale statului
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. 43/2005 pentru
modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 119/2001 privind unele m„suri pentru
privatizarea Societ„˛ii Comerciale Combinatul Siderurgic

îSidex“ — S.A. Gala˛i ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale
statului ∫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. 1.006.
´
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2002
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privat„ a statului,
Ón proprietatea Comitetului Olimpic Rom‚n
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Articolul 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit,
a unui imobil, proprietate privat„ a statului, Ón proprietatea
Comitetului Olimpic Rom‚n, publicat„ Ón Monitorul Oficial al

Rom‚niei, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, aprobat„ cu
complet„ri prin Legea nr. 665/2002, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
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1. Alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Bunurile prev„zute la alin. (1) vor fi utilizate pentru
desf„∫urarea activit„˛ii mi∫c„rii olimpice rom‚ne, a altor
ac˛iuni de natur„ sportiv„ ∫i de natur„ economic„.“
2. Dup„ alineatul (2) se introduce un alineat nou,
alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(21) Ac˛iunile de natur„ economic„, precum stagii de
perfec˛ionare, ac˛iuni de reprezentare, protocol, ac˛iuni

oficiale, vor fi desf„∫urate cu respectarea interdic˛iei
prev„zute la alin. (3), astfel Ónc‚t s„ nu afecteze ac˛iunile
de natur„ sportiv„. Veniturile realizate din activit„˛i
economice, dup„ acoperirea costurilor aferente, vor fi
utilizate pentru realizarea obiectivelor prev„zute la alin. (4)
∫i a obiectivelor pentru care Comitetul Olimpic Rom‚n a
fost autorizat, conform statutului propriu.“

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

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 24 octombrie 2005.
Nr. 296.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2002
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil,
proprietate privat„ a statului, Ón proprietatea Comitetului
Olimpic Rom‚n
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
art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2002 privind
transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privat„ a statului, Ón
proprietatea Comitetului Olimpic Rom‚n ∫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. 1.008.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 489
din 29 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 10 lit. c)
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu

—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor

Ion Predescu
— judec„tor
™erban Viorel St„noiu
— judec„tor
Nicoleta Grigorescu
— procuror
Irina Loredana L„p„dat
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru
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prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de
corup˛ie, excep˛ie ridicat„ de Gabriela Grigore Ón Dosarul
nr. 314/P/2005 al Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia penal„ —
Complet specializat anticorup˛ie.
La apelul nominal r„spunde partea Societatea
Comercial„ îBanc Post“ — S.A., reprezentat„ prin consilier
juridic. Lipsesc celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de
citare a fost legal Óndeplinit„.
Partea Societatea Comercial„ îBanc Post“ — S.A.
solicit„ respingerea excep˛iei ca neÓntemeiat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei, ar„t‚nd c„, potrivit prevederilor
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, redactarea
defectuoas„ a unui text de lege nu poate face obiect al
controlului de constitu˛ionalitate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 3 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 314/P/2005, Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia penal„ —
Complet specializat anticorup˛ie a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de
corup˛ie, excep˛ie ridicat„ de Gabriela Grigore Ón dosarul
men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ textul de lege criticat utilizeaz„ sintagmele îbani,
bunuri sau alte foloase necuvenite“, respectiv îutilizarea
creditelor sau a subven˛iilor“, f„r„ îo explicitare clar„“ a
acestora, ceea ce este de natur„ s„ Óncalce dispozi˛iile
constitu˛ionale cuprinse Ón art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (1),
art. 45 ∫i art. 124 alin. (1) ∫i (2). Se arat„ c„ este
Ónc„lcat„ prezum˛ia de nevinov„˛ie prin faptul c„ simpla
folosire a unor credite Ón alte scopuri dec‚t cele pentru
care au fost acordate este prezumat„ a fi ob˛inere de
foloase necuvenite, apreciindu-se c„ îinteresele
finan˛atorului [...] ar fi protejate prin introducerea unei alte
sintagme, anume «dac„ s-a produs o pagub„»“. Totodat„,
se subliniaz„ c„ îlegea vizeaz„ situa˛ia utiliz„rii unor
subven˛ii sau a unor credite preferen˛iale, tot cu caracter
de subven˛ie/facilitate, Ón alte scopuri dec‚t cele pentru
care au fost acordate“.
Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia penal„ — Complet
specializat anticorup˛ie apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile
legale criticate nu Óncalc„ nici una dintre prevederile
constitu˛ionale invocate.
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„. Arat„ c„ prevederile art. 21 alin. (3) ∫i
cele ale art. 23 alin. (1) din Constitu˛ie, invocate de
autoarea excep˛iei Ón motivarea acesteia, nu au relevan˛„
Ón cauz„. C‚t prive∫te critica formulat„ Ón raport de
prevederile art. 45 din Constitu˛ie, se arat„ c„ nu poate fi
re˛inut„, Óntruc‚t norma constitu˛ional„ invocat„ garanteaz„
accesul liber al persoanei la o activitate economic„ ∫i
libera ini˛iativ„ numai dac„ acestea sunt exercitate Ón
condi˛iile legii.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Se arat„ c„
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dispozi˛iile art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 nu opresc
p„r˛ile interesate de a se adresa instan˛elor judec„tore∫ti,
de a fi ap„rate ∫i de a beneficia de un proces echitabil,
incriminarea unor fapte ca fiind infrac˛iuni nefiind de natur„
s„ limiteze accesul liber la justi˛ie. Totodat„, se apreciaz„
c„ dispozi˛iile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 23 alin. (1),
art. 45 ∫i 124, invocate de asemenea 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„ a fost legal sesizat„ ∫i 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. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de
corup˛ie, potrivit c„rora: îSunt pedepsite cu Ónchisoare de la
5 la 15 ani ∫i interzicerea unor drepturi urm„toarele fapte, dac„
sunt s„v‚r∫ite Ón scopul ob˛inerii pentru sine sau pentru altul de
bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:
[...] c) utilizarea creditelor sau a subven˛iilor Ón alte scopuri
dec‚t cele pentru care au fost acordate.“
Autoarea excep˛iei sus˛ine c„ aceste dispozi˛ii legale
sunt contrare prevederilor constitu˛ionale cuprinse Ón art. 21
alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 45 ∫i art. 124 alin. (1) ∫i (2),
av‚nd urm„torul cuprins:
— Art. 21 alin. (3): îP„r˛ile au dreptul la un proces
echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil.“;
— Art. 23 alin. (1): îLibertatea individual„ ∫i siguran˛a
persoanei sunt inviolabile.“;
— Art. 45: îAccesul liber al persoanei la o activitate
economic„, libera ini˛iativ„ ∫i exercitarea acestora Ón condi˛iile
legii sunt garantate.“;
— Art. 124 alin. (1) ∫i (2): î(1) Justi˛ia se Ónf„ptuie∫te Ón
numele legii.
(2) Justi˛ia este unic„, impar˛ial„ ∫i egal„ pentru to˛i.“
Se sus˛ine, Ón esen˛„, c„ textul criticat este defectuos
redactat, fiind Ónc„lcat„ prezum˛ia de nevinov„˛ie prin
aceea c„ simpla folosire a unor credite Ón alte scopuri
dec‚t cele pentru care au fost acordate este prezumat„ a
fi ob˛inere de foloase necuvenite. Se apreciaz„ c„ se
impune completarea acestuia cu sintagma «dac„ s-a
produs o pagub„».
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate Curtea
constat„ c„ s-a mai pronun˛at Ón jurispruden˛a sa asupra
constitu˛ionalit„˛ii art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000, prin
raportare la acelea∫i dispozi˛ii constitu˛ionale, ∫i, Ón esen˛„,
cu aceea∫i motivare, de exemplu prin Decizia nr. 227 din
21 aprilie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 518 din 17 iunie 2005. Cu acel prilej,
resping‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„,
Curtea a re˛inut c„ prin incriminarea faptei de utilizare a
creditelor sau a subven˛iilor Ón alte scopuri dec‚t cele
pentru care au fost acordate nu este Óngr„dit„ libertatea
economic„, Óntruc‚t art. 45 din Legea fundamental„
garanteaz„ exercitarea liberei ini˛iative ∫i accesul persoanei
la o activitate economic„ îÓn condi˛iile legii“, iar textul de
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lege criticat nu face dec‚t s„ sanc˛ioneze nerespectarea
unor astfel de condi˛ii legale. De asemenea, Curtea a
re˛inut c„ art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 nu con˛ine
nici o prevedere de natur„ s„ Ómpiedice p„r˛ile interesate
s„ se prevaleze, f„r„ nici o Óngr„dire, de toate garan˛iile
care caracterizeaz„ dreptul la un proces echitabil,
reglementat de dispozi˛iile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 21
alin. (3), ∫i nu aduce atingere libert„˛ii individuale sau
principiilor constitu˛ionale care guverneaz„ Ónf„ptuirea
justi˛iei, Óntruc‚t nu afecteaz„ Ón vreun fel impar˛ialitatea,
unicitatea, egalitatea ∫i independen˛a acesteia.
Deoarece nu au intervenit elemente noi de natur„ s„
determine schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii, solu˛ia ∫i
considerentele deciziei men˛ionate Ó∫i p„streaz„ valabilitatea
∫i Ón prezenta cauz„.

C‚t prive∫te criticile privind lipsa de claritate a textului
ce face obiectul excep˛iei, precum ∫i propunerea Ón sensul
complet„rii sale cu sintagma «dac„ s-a produs o pagub„»,
acestea excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii, Óntruc‚t, potrivit
dispozi˛iilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, îCurtea
Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii
actelor cu privire la care a fost sesizat„, f„r„ a putea modifica
sau completa prevederile supuse controlului“, ∫i, prin urmare,
nu are competen˛a de a cenzura o eventual„ redactare
defectuoas„ a textului legal criticat ∫i nici de a face
propuneri de lege ferenda. Œn acest sens, Curtea
Constitu˛ional„ a statuat Ón mod constant Ón jurispruden˛a
sa faptul c„ nu Ó∫i poate asuma rolul de a crea, de a
abroga sau de a modifica o norm„ juridic„, spre a
Óndeplini rolul de legislator pozitiv.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 10 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie, excep˛ie ridicat„ de Gabriela Grigore Ón Dosarul nr. 314/P/2005 al
Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Irina Loredana L„p„dat
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