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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 97 din Legea nr. 26/1996 —
Codul silvic ∫i ale art. 32 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ∫i
administrarea fondului forestier na˛ional, excep˛ie ridicat„ de
Gheorghe Siminel Haica ∫i R„zvan Ilie Miu Ón Dosarul
nr. 601/P/2005 al Tribunalului Arge∫ — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
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Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, solicit‚nd
men˛inerea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Totodat„, arat„ c„ Ón spe˛„ se pune problema succesiunii
normelor juridice Ón timp, aceasta intr‚nd Óns„ Ón
competen˛a de solu˛ionare a instan˛ei care judec„ fondul
cauzei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 24 mai 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 601/P/2005, Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia penal„ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 97 din Legea nr. 26/1996 — Codul silvic
∫i ale art. 32 din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 privind
reglementarea regimului silvic ∫i administrarea fondului
forestier na˛ional, ridicat„ de Gheorghe Siminel Haica ∫i
R„zvan Ilie Miu, inculpa˛i Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia sus˛in c„ textele de lege criticate sunt
îcvasiidentice“, ceea ce este de natur„ s„ îcreeze
confuzie“ cu privire la regimul juridic aplicabil unor fapte
penale similare. De asemenea, se sus˛ine c„ art. 97 din
Legea nr. 26/1996 ∫i art. 32 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 96/1998 îse refer„ la pre˛ul mediu al unui metru cub
de mas„ lemnoas„ pe picior, drept criteriu valoric pentru
stabilirea pagubei“, Ón timp ce art. 32 2 din aceea∫i
ordonan˛„ [text care nu mai apare Ón republic„rile ulterioare
ale ordonan˛ei], introdus prin Legea nr. 141/1999 privind
aprobarea acesteia, utilizeaz„ îun alt criteriu, ∫i anume
volumul masei lemnoase extrase“. Autorii excep˛iei
concluzioneaz„ c„ îexisten˛a acestor dou„ criterii, din care
magistratul-judec„tor poate alege Ón mod aleatoriu pe cel
pe care-l dore∫te, este de natur„ s„ Óncalce dreptul la
ap„rare al persoanei aduse Ón fa˛a judec„˛ii“.
Tribunalul Arge∫ — Sec˛ia penal„ apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t cele
dou„ texte înu aduc atingere dreptului la ap„rare garantat
de Constitu˛ie“, ci îincrimineaz„ dou„ infrac˛iuni silvice ∫i
nicidecum una ∫i aceea∫i fapt„, [...] legiuitorul sim˛ind
nevoia ca prin cel de al doilea text s„ incrimineze ∫i
t„ierea sau scoaterea de arbori de c„tre de˛in„tori“.
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.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 97 din
Legea nr. 26/1996 ∫i ale art. 32 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 96/1998 sunt constitu˛ionale, sens Ón care a statuat
Curtea Ón jurispruden˛a sa.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat 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 Legea 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.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 97 din Legea nr. 26/1996 — Codul silvic,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 93
din 8 mai 1996, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale art. 32 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea
regimului silvic ∫i administrarea fondului forestier na˛ional,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 122 din 26 februarie 2003, cu modific„rile ulterioare,
care au urm„torul cuprins:
— Art. 97 din Legea nr. 26/1996 — Codul silvic:
îT„ierea sau scoaterea din r„d„cini, f„r„ drept, de arbori, puie˛i
sau l„stari din fondul forestier na˛ional sau de pe terenurile cu
vegeta˛ie forestier„ prev„zute la art. 6, dac„ valoarea pagubei
este de peste 5 ori mai mare dec‚t pre˛ul mediu al unui metru
cub de mas„ lemnoas„ pe picior sau dac„ valoarea pagubei
este sub aceast„ limit„, dar fapta a fost s„v‚r∫it„ de cel pu˛in
dou„ ori Ón interval de 2 ani, se pedepse∫te cu Ónchisoare de la
6 luni la 4 ani sau cu amend„.
Dac„ fapta a avut ca urmare o pagub„ Ón valoare de peste
20 de ori mai mare dec‚t pre˛ul mediu al unui metru cub de
mas„ lemnoas„ pe picior, pedeapsa este Ónchisoarea de la
1 la 5 ani.
C‚nd fapta a avut ca urmare o pagub„ Ón valoare de peste
50 de ori mai mare dec‚t pre˛ul mediu al unui metru cub de
mas„ lemnoas„ pe picior, pedeapsa este Ónchisoarea de la
2 la 7 ani.
Maximul pedepselor prev„zute la alin. 1—3 se majoreaz„
cu 3 ani, Ón cazul Ón care faptele au fost s„v‚r∫ite Ón
urm„toarele Ómprejur„ri:
a) de dou„ sau mai multe persoane Ómpreun„;
b) de o persoan„ av‚nd asupra sa o arm„ sau substan˛e
chimice periculoase;
c) Ón timpul nop˛ii;
d) Ón arii forestiere protejate.
Tentativa se pedepse∫te.“;
— Art. 32 din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 privind
reglementarea regimului silvic ∫i administrarea fondului
forestier na˛ional: î(1) T„ierea, distrugerea sau scoaterea din
r„d„cini, f„r„ drept, de arbori, puie˛i sau l„stari din fondul
forestier na˛ional sau din vegeta˛ia forestier„ situat„ pe terenuri
din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, de c„tre
proprietari, de˛in„tori sau de c„tre oricare alt„ persoan„, dac„
valoarea arborilor, puie˛ilor sau l„starilor este de peste 5 ori
mai mare dec‚t pre˛ul mediu al unui metru cub de mas„
lemnoas„ pe picior sau dac„ valoarea este sub aceast„ limit„,
dar fapta a fost s„v‚r∫it„ de cel pu˛in dou„ ori Ón interval de
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2 ani, constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te cu Ónchisoare de
la 6 luni la 4 ani sau cu amend„.
(2) Dac„ valoarea arborilor, puie˛ilor sau l„starilor t„ia˛i,
distru∫i sau sco∫i din r„d„cin„ este de peste 20 de ori mai
mare dec‚t pre˛ul mediu al unui metru cub de mas„ lemnoas„
pe picior, pedeapsa este Ónchisoarea de la unu la 5 ani.
(3) C‚nd valoarea arborilor, puie˛ilor sau l„starilor t„ia˛i,
distru∫i ori sco∫i din r„d„cin„ este de peste 50 de ori mai mare
dec‚t pre˛ul mediu al unui metru cub de mas„ lemnoas„ pe
picior, pedeapsa este Ónchisoarea de la 2 la 7 ani.
(4) Maximul pedepselor prev„zute la alin. (1)—(3) se
majoreaz„ cu 3 ani Ón cazul Ón care faptele au fost s„v‚r∫ite Ón
urm„toarele Ómprejur„ri:
a) de dou„ sau mai multe persoane Ómpreun„;
b) de o persoan„ av‚nd asupra sa o arm„ sau substan˛e
chimice periculoase;
c) Ón timpul nop˛ii;
d) Ón arii forestiere protejate.
(5) Tentativa se pedepse∫te.“
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorii excep˛iei ca
fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile art. 24 din
Legea fundamental„ privind Dreptul la ap„rare.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea Constitu˛ional„ re˛ine
urm„toarele:
Œn esen˛„, critica de neconstitu˛ionalitate const„ Ón
sus˛inerea c„ dreptul de ap„rare al persoanei supuse
judec„˛ii este Ónc„lcat prin existen˛a a dou„ texte
cvasiidentice de natur„ s„ creeze confuzie Ón r‚ndul celor
chema˛i s„ aplice legea, care utilizeaz„ criterii diferite Ón
raport cu care se stabile∫te valoarea pagubei de c„tre
judec„tor.
Din analiza celor dou„ texte de lege criticate, Curtea
observ„ c„ acestea nu sunt identice. Dimpotriv„, Óntre ele
exist„ deosebiri Ón ceea ce prive∫te subiectul infrac˛iunii, ca
∫i Ón ceea ce prive∫te latura obiectiv„, Ón sensul c„ art. 32
din ordonan˛„ precizeaz„ c„ subiectul infrac˛iunii poate fi ∫i
proprietarul sau alt de˛in„tor al terenului, iar modalitatea de
s„v‚r∫ire a infrac˛iunii poate consta ∫i Ón distrugere.
Œn ceea ce prive∫te pretinsa deosebire a celor dou„
texte sub raportul criteriilor folosite pentru stabilirea valorii
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pagubei, Curtea constat„ c„ afirma˛ia autorilor excep˛iei
este, de asemenea, nefondat„. At‚t dispozi˛iile art. 97 din
Legea nr. 26/1996 — Codul silvic, c‚t ∫i cele ale art. 32
din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998, Ón redactarea
actual„, utilizeaz„ acela∫i criteriu, ∫i anume îpre˛ul mediu
al unui metru cub de mas„ lemnoas„ pe picior“, multiplicat
cu 5 Ón cazul infrac˛iunii Ón forma simpl„ ori multiplicat cu
20 sau cu 50 Ón formele agravante ale infrac˛iunii.
A∫a fiind, autorii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate invoc„
Ón mod eronat consacrarea prin art. 32 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 96/1998 a criteriului îvolumului masei
lemnoase extrase de peste 5 m3“, introdus prin Legea
nr. 141/1999 pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ∫i
administrarea fondului forestier na˛ional, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 355 din 27 iulie
1999, criteriu abrogat ulterior prin Legea nr. 75/2002 pentru
modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ∫i
administrarea fondului forestier na˛ional, republicat„, lege
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 74
din 31 ianuarie 2002.
Curtea re˛ine c„ Ón forma Ón vigoare a textului art. 32
din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 nu mai exist„
deosebiri fa˛„ de art. 97 din Legea nr. 26/1996 — Codul
silvic, sub raportul criteriului utilizat pentru stabilirea valorii
pagubei produse prin infrac˛iune.
De altfel, Curtea observ„ c„, chiar dac„ sus˛inerea
autorilor excep˛iei ar fi Óntemeiat„ sub raportul unor
deficien˛e de coordonare legislativ„ Ón cazul celor dou„
texte criticate, aceast„ problem„ nu intr„ sub inciden˛a
controlului de constitu˛ionalitate, ci este de competen˛a
exclusiv„ a autorit„˛ii legiuitoare.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea c„ textele criticate
Óncalc„ dreptul la ap„rare, Curtea apreciaz„ c„, prin
con˛inutul lor, dispozi˛iile respective nu au nici un fel de
inciden˛„ asupra acestui drept fundamental, ne∫tirbind cu
nimic garantarea dreptului la ap„rare ∫i a dreptului p„r˛ilor
de a fi asistate de un avocat ales sau numit din oficiu.

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. 97 din Legea nr. 26/1996 — Codul silvic ∫i ale
art. 32 din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ∫i administrarea fondului forestier
na˛ional, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe Siminel Haica ∫i R„zvan Ilie Miu Ón Dosarul nr. 601/P/2005 al Tribunalului
Arge∫ — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 noiembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005, rectificate,
ale operatorilor economici care func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, precum ∫i a Programului de investi˛ii al Societ„˛ii Comerciale
îCompania Na˛ional„ de Transporturi Aeriene Rom‚ne — TAROM“ — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 47 ∫i 48 din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al Ordonan˛ei Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2005, aprobat„ cu complet„ri prin Legea nr. 353/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ bugetele de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2005, rectificate, ale unor operatori economici care
func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, prev„zute Ón anexele nr. 1—20*).
Art. 2. — Se aprob„ Programul de investi˛ii al Societ„˛ii
Comerciale îCompania Na˛ional„ de Transporturi Aeriene
Rom‚ne — TAROM“ — S.A., prev„zut Ón anexa nr. 12/1*).
Art. 3. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetele de venituri ∫i cheltuieli rectificate
reprezint„ limite maxime care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón
cazuri justificate ∫i numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, operatorii

economici pot efectua cheltuieli totale propor˛ional cu gradul
de realizare a veniturilor totale.
Art. 4. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
(RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„ de
organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hot„r‚ri.
(3) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ulterioare.
Art. 5. — Anexele nr. 1—20 ∫i 12/1 fac parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Alexandros Galia˛atos,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.879.

*) Anexele nr. 1—20 ∫i 12/1 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 74 bis Ón afara abonamentului, care se poate
achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile din domeniul public
al statului ∫i din administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor
Ón domeniul public al jude˛ului D‚mbovi˛a
∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean D‚mbovi˛a,
pentru Complexul Na˛ional Muzeal îCurtea Domneasc„“
T‚rgovi∫te
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 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
Culturii ∫i Cultelor Ón domeniul public al jude˛ului D‚mbovi˛a ∫i Ón
administrarea Consiliului Jude˛ean D‚mbovi˛a, pentru Complexul Na˛ional
Muzeal îCurtea Domneasc„“ T‚rgovi∫te.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor
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 administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 19 ianuarie 2006.
Nr. 74.
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a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor Ón domeniul public al jude˛ului D‚mbovi˛a
∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean D‚mbovi˛a, pentru Complexul Na˛ional Muzeal îCurtea Domneasc„“ T‚rgovi∫te
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