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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pie˛ei laptelui de vac„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Departamentul de administrare a cotei de lapte se
organizeaz„ la nivel central ∫i Ón compartimente zonale
corespunz„toare regiunilor de dezvoltare.“
4. La articolul 10, dup„ alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Pre˛ul de livrare al laptelui se stabile∫te prin
negociere Óntre fiecare produc„tor ∫i cump„r„tor, pe baza
unei grile de parametri, stabilit„ de reprezentan˛ii
produc„torilor ∫i ai cump„r„torilor ∫i aprobat„ prin ordin al
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.“
5. La anexa nr. 1 îDefini˛ii“, literele a, m ∫i n vor avea
urm„torul cuprins:
îa. lapte: produsul provenit din mulgerea vacilor;
...........................................................................................
m. cantitatea individual„ de referin˛„: cantitatea de
referin˛„ alocat„ produc„torului la data de 1 aprilie a unei
perioade de dou„sprezece luni, respectiv de la 1 aprilie la
31 martie a anului urm„tor;
n. cantitate de referin˛„ disponibil„: cantitatea la
dispozi˛ia produc„torului la data de 1 aprilie a unei
perioade de dou„sprezece luni pentru care este calculat„
taxa, ˛in‚ndu-se cont de toate transferurile, v‚nz„rile,
conversiile ∫i realoc„rile temporare intervenite Ón cursul
acestei perioade de dou„sprezece luni.“

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 48
din 11 august 2005 privind organizarea pie˛ei laptelui de
vac„, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. IV.1 din Legea
nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 781 din 29 august 2005, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul 5, dup„ alineatul (7) se introduce un nou
alineat, alineatul (8), cu urm„torul cuprins:
î(8) Produc„torii de lapte care renun˛„ la solicitarea
cotei individuale de lapte vor beneficia de prevederile
Programului na˛ional de reconversie a raselor de taurine Ón
direc˛ia produc˛iei de carne de vit„, care va fi adoptat prin
hot„r‚re a Guvernului Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a legii de aprobare a prezentei
ordonan˛e.“
2. Alineatul (4) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Obliga˛ia colect„rii contribu˛iei la taxa datorat„,
rezultat„ din dep„∫irea cotei individuale de livr„ri a
produc„torilor, Ón vederea achit„rii taxei, revine
cump„r„torilor, care o vireaz„ Ón fiecare an, p‚n„ la data
de 1 septembrie, organismului competent desemnat prin
ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.“

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, 23 martie 2006.
Nr. 72.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea
pie˛ei laptelui de vac„
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
Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pie˛ei laptelui de vac„ ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 361.
´

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 288/30.III.2006

3

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2)
al art. 8 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri
de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale,

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 173 din 29 noiembrie 2005 pentru
modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.124 din 13 decembrie 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, 23 martie 2006.
Nr. 74.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea
alin. (2) al art. 8 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare
Ón cadrul administra˛iei publice centrale
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. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri
de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 363.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare
a Sistemului na˛ional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale
a unor localit„˛i Ón perioada mai 2004 — noiembrie 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Sistemului na˛ional de transport al gazelor naturale pentru
alimentarea cu gaze naturale a unor localit„˛i Ón perioada
mai 2004 — noiembrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.126 din 13 decembrie 2005.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 169 din 29 noiembrie 2005 pentru
modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a

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, 23 martie 2006.
Nr. 75.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ Guvernului nr. 33/2004
privind aprobarea Programului de dezvoltare
a Sistemului na˛ional de transport al gazelor naturale
pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localit„˛i
Ón perioada mai 2004 — noiembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a
Sistemului na˛ional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu
gaze naturale a unor localit„˛i Ón perioada mai 2004 — noiembrie 2005 ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 364.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea
scoaterii din rezerva de stat, sub form„ de Ómprumut, a unor cantit„˛i de combustibil
pentru Societatea Comercial„ de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice îTermoelectrica“ —
S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari ∫i Turceni, Regia Autonom„
pentru Activit„˛i Nucleare — Sucursala îROMAG-TERMO“ ∫i centralele termice ∫i electrice
de termoficare aflate Ón administrarea consiliilor jude˛ene ∫i locale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 168 din 24 noiembrie 2005 privind
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub form„ de
Ómprumut, a unor cantit„˛i de combustibil pentru Societatea
Comercial„ de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice
îTermoelectrica“ — S.A., filialele sale, complexurile

energetice Craiova, Rovinari ∫i Turceni, Regia Autonom„
pentru Activit„˛i Nucleare — Sucursala îROMAG-TERMO“ ∫i
centralele termice ∫i electrice de termoficare aflate Ón
administrarea consiliilor jude˛ene ∫i locale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.110 din
8 decembrie 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, 23 martie 2006.
Nr. 76.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 168/2005
privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub form„ de Ómprumut, a unor cantit„˛i
de combustibil pentru Societatea Comercial„ de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice
îTermoelectrica“ — S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari ∫i Turceni,
Regia Autonom„ pentru Activit„˛i Nucleare — Sucursala îROMAG-TERMO“ ∫i centralele termice
∫i electrice de termoficare aflate Ón administrarea consiliilor jude˛ene ∫i locale
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. 168/2005 privind
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub form„ de
Ómprumut, a unor cantit„˛i de combustibil pentru Societatea
Comercial„ de Producere a Energiei Electrice ∫i Termice
îTermoelectrica“ — S.A., filialele sale, complexurile

energetice Craiova, Rovinari ∫i Turceni, Regia Autonom„
pentru Activit„˛i Nucleare — Sucursala îROMAG-TERMO“ ∫i
centralele termice ∫i electrice de termoficare aflate Ón
administrarea consiliilor jude˛ene ∫i locale ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 365.
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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 172
din 28 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Marinela Minc„
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. 2781 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Emanuel B„ncil„ Ón
Dosarul nr. 5.403/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal r„spund reprezentantul autorului
excep˛iei, avocat Silviu Udangiu, precum ∫i partea Marian
Pan„. Lipsesc celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de
citare este legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul, reprezentantul autorului excep˛iei solicit„
admiterea acesteia, ar„t‚nd c„ textul de lege criticat
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 124 ∫i
126, prin aceea c„ limiteaz„ dreptul justi˛iabilului de a
ataca la instan˛ele judec„tore∫ti actele emise de procuror.
Partea Marian Pan„ solicit„ respingerea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
inadmisibil„, ar„t‚nd c„, Ón realitate, autorul excep˛iei
solicit„ interpretarea ∫i aplicarea art. 2781 alin. 1 din Codul
de procedur„ penal„ Ón func˛ie de o anumit„ situa˛ie de
fapt, ceea ce excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 24 noiembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 5.403/2005, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2781 alin. 1 din
Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Emanuel
B„ncil„ Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ textul de lege criticat Óncalc„ prevederile
constitu˛ionale invocate, f„r„ a se aduce nici un argument
Ón sprijinul acestor sus˛ineri. Motivarea cuprins„ Ón

concluziile scrise depuse la dosarul cauzei vizeaz„
neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. 278 alin. 2 din Codul
de procedur„ penal„, privind pl‚ngerea contra actelor
procurorului, autorul excep˛iei consider‚nd c„ reglementarea
solu˛ion„rii pl‚ngerii Ómpotriva actelor ∫i m„surilor
procurorului, de c„tre procurorul ierarhic superior, este
contrar„ normelor constitu˛ionale la care a f„cut referire.
Œns„, a∫a cum rezult„ din considerentele Óncheierii de
sesizare, autorul excep˛iei a precizat oral, Ón fa˛a instan˛ei,
obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, îÓn sensul c„
vizeaz„ dispozi˛iile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„
penal„ Ón raport de acelea∫i texte constitu˛ionale invocate“,
f„r„ a aduce argumente noi, cu inciden˛„ asupra
con˛inutului acestor prevederi din Codul de procedur„
penal„, referitoare la pl‚ngerea Ón fa˛a instan˛ei Ómpotriva
rezolu˛iilor sau a ordonan˛elor procurorului de netrimitere Ón
judecat„.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„,
f„c‚nd referire la jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón
materie, consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate 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.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t textul de
lege criticat nu contravine prevederilor constitu˛ionale
invocate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul 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, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, 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, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
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Legea nr. 47/1992,
neconstitu˛ionalitate.

s„

solu˛ioneze

excep˛ia

de

Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
art. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„, av‚nd
urm„toarea redactare: îDup„ respingerea pl‚ngerii f„cute
conform art. 275—278, Ómpotriva rezolu˛iei de neÓncepere a
urm„ririi penale sau a ordonan˛ei ori, dup„ caz, a rezolu˛iei de
clasare, de scoatere de sub urm„rire penal„ sau de Óncetare a
urm„ririi penale, date de procuror, persoana v„t„mat„, precum
∫i orice alte persoane ale c„ror interese legitime sunt v„t„mate
pot face pl‚ngere Ón termen de 20 de zile de la data
comunic„rii de c„tre procuror a modului de rezolvare, potrivit
art. 277 ∫i 278, la instan˛a c„reia i-ar reveni, potrivit legii,
competen˛a s„ judece cauza Ón prim„ instan˛„.“
Dispozi˛iile constitu˛ionale pretins Ónc„lcate sunt cuprinse
Ón art. 21 privind accesul liber la justi˛ie, Ón art. 124
alin. (2) privind unicitatea, impar˛ialitatea ∫i egalitatea
justi˛iei, Ón art. 126 alin. (1) privind realizarea justi˛iei prin
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i prin celelalte instan˛e
judec„tore∫ti stabilite prin lege, precum ∫i Ón art. 132
alin. (1) privind statutul procurorilor.
Examin‚nd excep˛ia astfel cum a fost formulat„, Curtea
constat„ c„ s-a mai pronun˛at prin numeroase decizii
asupra constitu˛ionalit„˛ii art. 2781 alin. 1 din Codul de
procedur„ penal„. De exemplu, Ón Decizia nr. 405 din
14 iulie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 703 din 4 august 2005, Curtea Constitu˛ional„
a statuat c„ pl‚ngerea reglementat„ de dispozi˛iile
art. 2781 din Codul de procedur„ penal„ reprezint„ un
r„spuns la necesitatea consacr„rii legale exprese a
dreptului persoanei de a se adresa instan˛ei de judecat„
competente, atunci c‚nd este nemul˛umit„ de solu˛ia dat„
pl‚ngerii sale contra actelor procurorului, a∫adar o
concretizare a dispozi˛iilor art. 21 din Legea fundamental„,
care consacr„ dreptul de acces liber la justi˛ie.
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Œn acela∫i sens, Ón Decizia nr. 293 din 9 iunie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 630
din 19 iulie 2005, resping‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„, Curtea a re˛inut c„ dispozi˛iile
alin. 1 al art. 2781 din Codul de procedur„ penal„ asigur„
exercitarea efectiv„ a dreptului de acces la justi˛ie. Faptul
c„ Ón sfera actelor Ómpotriva c„rora partea poate face
pl‚ngere Ón temeiul art. 278 1 din Codul de procedur„
penal„ nu sunt prev„zute, Ón mod expres, ∫i alte acte ale
procurorului nu reprezint„ o problem„ de constitu˛ionalitate,
de competen˛a Cur˛ii Constitu˛ionale, Curtea statu‚nd Ón
acest sens Ón mod constant c„ înu se poate substitui
legiuitorului pentru ad„ugarea unor noi prevederi celor
instituite“ (Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 90 din 12 mai
1995), îea nu Ó∫i poate asuma rolul de a crea, de a
abroga sau de a modifica o norm„ juridic„“, spre a
Óndeplini rolul de îlegislator pozitiv“ (Decizia nr. 27 din
12 martie 1996, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996).
De asemenea, Ón Decizia nr. 74 din 8 februarie 2005
Curtea a statuat c„ prevederile art. 2781 alin. 1 din Codul
de procedur„ penal„ sunt Ón deplin„ concordan˛„ cu
dispozi˛iile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 124 privind
Ónf„ptuirea justi˛iei ∫i Ón art. 126 privind instan˛ele
judec„tore∫ti.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi de natur„ s„
determine schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii, at‚t solu˛ia
pronun˛at„ prin deciziile men˛ionate, c‚t ∫i considerentele
care au fundamentat-o sunt valabile ∫i Ón prezenta cauz„.
Œn ceea ce prive∫te prevederile constitu˛ionale ale
art. 132 alin. (1) referitoare la statutul procurorilor, invocate
de asemenea de autorul excep˛iei Ón motivarea acesteia,
acestea nu au inciden˛„ Ón cauz„.

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) ∫i (6) 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. 2781 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie
ridicat„ de Emanuel B„ncil„ Ón Dosarul nr. 5.403/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 februarie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006 al Companiei Na˛ionale
îPo∫ta Rom‚n„“ — S.A., la care Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
Óndepline∫te atribu˛iile pe care statul rom‚n le are Ón calitate de ac˛ionar
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2001
privind Ónt„rirea disciplinei economico-financiare ∫i alte dispozi˛ii cu caracter financiar, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 59/2002, cu complet„rile ulterioare, ∫i al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2006 al Companiei Na˛ionale îPo∫ta Rom‚n„“ — S.A.,
la care Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
Óndepline∫te atribu˛iile pe care statul rom‚n le are Ón
calitate de ac˛ionar, prev„zut Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al operatorului
economic prev„zut la art. 1 reprezint„ limite maxime ∫i nu
pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i numai cu
aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei, cu avizul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i al
Ministerului Finan˛elor Publice.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, operatorul

economic prev„zut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale
propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu
Óncadrarea Ón indicatorii de eficien˛„ aproba˛i.
Art. 3. — (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˛iei prev„zute la alin. (1) Ói sunt aplicabile
prevederile 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 ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 4. — Contraven˛ia se constat„ ∫i sanc˛iunea se
aplic„ de c„tre organele de control financiar ale statului,
Ómputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate de
nerespectarea prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 364.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE ŒNALTEI CURﬁI DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE
ŒNALTA CURTE DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE
— SECﬁIILE UNITE —

D E C I Z I A Nr. IV
din 16 ianuarie 2006
Dosar nr. 22/2005
Sub pre∫edin˛ia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, pre∫edintele Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, constituit„ Ón Sec˛ii Unite Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, republicat„, s-a Óntrunit la data de 12 decembrie 2005, Ón vederea examin„rii
recursului Ón interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
cu privire la posibilitatea dob‚ndirii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune Ón cazul posesiilor Óncepute
Ónainte de intrarea Ón vigoare a Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului ∫i localit„˛ilor urbane ∫i rurale ∫i a Legii
nr. 59/1974 privind fondul funciar.
Sec˛iile Unite au fost constituite cu respectarea dispozi˛iilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, fiind prezen˛i 87
judec„tori din totalul de 108 Ón func˛ie.
Procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a fost reprezentat de procurorul
Floren˛a Balt„.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a sus˛inut
recursul Ón interesul legii, pun‚nd concluzii pentru admiterea acestuia Ón sensul de a se stabili c„ intrarea Ón vigoare a
prevederilor art. 30 alin. 1 din Legea nr. 58/1974 ∫i ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 59/1974 nu a Óntrerupt cursul
prescrip˛iei achizitive, Ón privin˛a terenurilor, Ón cazul posesiei Óncepute anterior adopt„rii acestor acte normative.
Œn vederea deliber„rii, a fost am‚nat„ pronun˛area pentru data de 16 ianuarie 2006, c‚nd
SECﬁIILE

examin‚nd recursul Ón interesul legii, constat„ urm„toarele:
Œn practica instan˛elor judec„tore∫ti nu exist„ un punct
de vedere unitar Ón leg„tur„ cu posibilitatea de a dob‚ndi
dreptul de proprietate asupra terenurilor prin uzucapiune, Ón
cazul posesiilor Óncepute Ónainte de intrarea Ón vigoare a
Legii nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului ∫i
localit„˛ilor urbane ∫i rurale, precum ∫i a Legii nr. 59/1974
privind fondul funciar.
I. Astfel, unele instan˛e au considerat c„, prin efectele
pe care le-au produs, legile nr. 58/1974 ∫i nr. 59/1974 au
determinat o Óntrerupere natural„ a cursului prescrip˛iei
achizitive pentru posesiile Óncepute Ónainte de intrarea lor Ón
vigoare, astfel c„, dup„ ce au fost abrogate prin Decretullege nr. 1/1989 ∫i, respectiv, Decretul-lege nr. 9/1989,
Óncepe s„ curg„ un nou termen de prescrip˛ie.
Œn motivarea acestui punct de vedere s-a ar„tat c„
adoptarea legilor nr. 58/1974 ∫i nr. 59/1974 a determinat o
Óntrerupere natural„ a cursului prescrip˛iei achizitive,
deoarece prin prevederile lor terenurile au fost scoase din
circuitul civil, astfel c„ nu s-a mai putut dob‚ndi nici drept
de proprietate pe calea uzucapiunii.
S-a subliniat c„ dispozi˛iile restrictive ale art. 30 alin. 1
din Legea nr. 58/1974 ∫i ale art. 44 alin. 1 din Legea
nr. 59/1974, potrivit c„rora terenurile de orice fel puteau fi
dob‚ndite numai prin mo∫tenire legal„, au fost de natur„
s„ Óntrerup„, Ón momentul intr„rii acestor legi Ón vigoare,
prescrip˛iile achizitive ce erau Ón curs de derulare.

U N I T E,

S-a mai relevat c„ terenurile, chiar dac„ nu au fost
declarate Ón mod expres ca imprescriptibile, prin
transformarea naturii sau destina˛iei lor Ón sensul prev„zut
Ón art. 1864 din Codul civil, au devenit indisponibilizate
totu∫i, ca efect al dispozi˛iilor restrictive cuprinse Ón cele
dou„ acte normative.
S-a mai scos Ón eviden˛„ c„ at‚t timp c‚t dispozi˛iile
art. 1864 din Codul civil se refer„ la situa˛ia c‚nd un lucru
este scos din circuitul civil, fiind considerat de lege
inalienabil, iar un bun, Ón m„sura Ón care este inalienabil,
devine ∫i imprescriptibil, concluzia ce se impune este
aceea c„ bunul respectiv este neprescriptibil pentru c„
altfel indisponibilizarea lui ar deveni formal„.
Ca urmare, s-a concluzionat c„, Ón cazurile Ón care
termenele de prescrip˛ie achizitiv„ Óncepuser„ s„ curg„,
dispozi˛iile art. 30 din Legea nr. 58/1974 ∫i ale art. 44 din
Legea nr. 59/1974 au constituit modalit„˛i de Óntrerupere
natural„ cu caracter special, Ón sensul prevederilor
art. 1866—1867 din Codul civil, a∫a Ónc‚t posesia
exercitat„ Ón perioada Ón care aceste dou„ legi erau Ón
vigoare nu este apt„ de a conduce la dob‚ndirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune, independent de faptul dac„
termenul necesar s-a Ómplinit sub imperiul acestora sau
dup„ abrogarea lor.
S-a subliniat c„ aptitudinea posesiei de a produce
efectele juridice de natura prescrip˛iei achizitive trebuie
luat„ Ón considerare numai Ón raport cu prevederile legale
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Ón vigoare atunci c‚nd s-a exercitat, ea neput‚nd
retroactiva.
Œn fine, s-a mai motivat c„ efectele produse sub legea
veche nu ar putea fi modificate dup„ intrarea Ón vigoare a
noilor dispozi˛ii, f„r„ a se Ónc„lca principiul neretroactivit„˛ii
legii civile noi, Ónc‚t efectele Óntreruperii Ónceteaz„ numai la
data abrog„rii legilor nr. 58/1974 ∫i nr. 59/1974, iar posesia
devine apt„ pentru uzucapiune numai pentru viitor.
II. Alte instan˛e, dimpotriv„, s-au pronun˛at Ón sensul c„
intrarea Ón vigoare a prevederilor art. 30 alin. 1 din Legea
nr. 58/1974 ∫i ale art. 44 alin. 1 din Legea nr. 59/1974 nu
constituie o Óntrerupere natural„ a cursului prescrip˛iei
achizitive Ónceput„ Ónainte de apari˛ia acestor dou„ acte
normative.
S-a relevat, Ón sprijinul acestui punct de vedere, c„ prin
cele dou„ texte de lege terenurile nu au fost scoase din
circuitul civil, ci doar a avut loc o restr‚ngere a atribu˛iei
de dispozi˛ie din con˛inutul dreptului de proprietate, ceea ce
nu poate echivala cu lipsirea de efect a posesiei utile
asupra terenurilor.
S-a mai motivat c„ imposibilitatea transmiterii terenurilor
prin acte juridice Óntre vii nu a Ómpiedicat exercitarea
posesiunii asupra acestora, c‚t timp cele dou„ legi nu au
determinat luarea de m„suri Ómpotriva actelor de folosin˛„,
Ón nume propriu, ale beneficiarilor prezum˛iei de
neprecaritate.
Ca urmare, s-a apreciat c„ dup„ abrogarea legilor
nr. 58/1974 ∫i nr. 59/1974, fiind Ónl„turat„ interdic˛ia
dob‚ndirii terenurilor Ón alt mod dec‚t prin succesiune
legal„, posesorii acestora au devenit Óndrept„˛i˛i s„ solicite
instan˛elor de judecat„ s„ constate c„ au dob‚ndit drept
de proprietate asupra acelor terenuri.
Aceste din urm„ instan˛e au interpretat ∫i au aplicat
corect dispozi˛iile legii.
Œn adev„r, din examinarea dispozi˛iilor art. 30 din Legea
nr. 58/1974 ∫i ale art. 44 din Legea nr. 59/1974 rezult„ c„
intrarea Ón vigoare a acestor acte normative nu a
determinat nici o modificare esen˛ial„ asupra cursului
posesiilor achizitive Óncepute anterior.
Astfel, prev„z‚nd la art. 30 alin. 1 c„ îdob‚ndirea
terenurilor cuprinse Ón perimetrul construibil al localit„˛ilor
urbane ∫i rurale se poate face numai prin mo∫tenire legal„,
fiind interzis„ Ónstr„inarea sau dob‚ndirea prin acte juridice
a acestor terenuri“, Legea nr. 58/1974 nu con˛ine, Ón
ansamblul s„u, nici o dispozi˛ie referitoare la posesiile
exercitate p‚n„ Ón acel moment asupra terenurilor.
Tot astfel, nici Legea nr. 59/1974, care reglementeaz„
Ón mod similar dob‚ndirea de terenuri agricole, la art. 44,
nu con˛ine vreo prevedere referitoare la posesiile exercitate
asupra acelor terenuri p‚n„ la data intr„rii ei Ón vigoare.
Dar lipsa posibilit„˛ii de a mai fi transmise terenurile
prin acte juridice nu atrage ∫i Óncetarea posesiei asupra lor
c‚t timp exercitarea acesteia nu numai c„ nu a fost
interzis„ prin nici o dispozi˛ie a legii, dar ∫i-a demonstrat Ón
mod neÓndoielnic utilitatea economic„ ∫i social„.
Caracterul real ∫i util al exercit„rii posesiei asupra
terenurilor a fost confirmat de recunoa∫terea ∫i protec˛ia
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acordat„ ac˛iunilor posesorii Ón Óntreaga perioad„ de
aplicabilitate a legilor nr. 58/1974 ∫i nr. 59/1974.
Pe de alt„ parte, Ón raport cu dispozi˛iile legale
aplicabile Ón materie, nu se poate considera c„, Ón
perioada Ón care s-au aflat Ón vigoare legile nr. 58/1974 ∫i
nr. 59/1974, s-ar fi produs o Óntrerupere natural„ a
prescrip˛iei Óncepute anterior asupra terenurilor ce au f„cut
obiectul acestor legi.
Œn aceast„ privin˛„, este de observat c„ prin art. 1864
pct. 2 din Codul civil se prevede c„ este Óntrerupere
natural„ a prescrip˛iei atunci îc‚nd lucrul este declarat
neprescriptibil ca urmare a unei transform„ri legale a naturii
sau destina˛iei sale“.
Or, prin dispozi˛iile legilor nr. 58/1974 ∫i nr. 59/1974,
terenurile nu au fost scoase din circuitul juridic civil, spre a
li se transforma natura sau destina˛ia legal„, ci doar au
fost restr‚nse modalit„˛ile de transmitere ∫i dob‚ndire a
acestora, astfel c„ nu se poate considera Óntrerupt„
prescrip˛ia pentru perioada Ón care acele legi au fost Ón
vigoare.
De altfel, Ón raport cu dispozi˛iile art. 1844 din Codul
civil, potrivit c„rora înu se poate prescrie domeniul
lucrurilor care, din natura lor proprie, sau printr-o declara˛ie
a legii, nu pot fi obiecte de proprietate privat„, ci sunt
scoase afar„ din comer˛“, terenurile la care se refer„
reglement„rile din legile nr. 58/1974 ∫i nr. 59/1974 ∫i-au
p„strat apartenen˛a la domeniul propriet„˛ii private at‚t timp
c‚t nu au fost trecute Ón alt„ form„ de proprietate ∫i, mai
mult, au continuat s„ fie susceptibile de a fi transmise ∫i
dob‚ndite pe calea restr‚ns„ a mo∫tenirii legale.
Din moment ce Ón perioada 1974—1989, Ón care au fost
Ón vigoare dispozi˛iile legilor nr. 58/1974 ∫i nr. 59/1974,
terenurile nu au fost scoase din circuitul civil, ci doar s-au
restr‚ns c„ile de transmitere ∫i dob‚ndire a lor, f„r„ a se
Ónl„tura caracterul privat al formei de proprietate, este
evident c„ nu a putut s„ aib„ loc o Óntrerupere natural„ a
cursului prescrip˛iei acestora, Ón sensul prevederilor
art. 1864 pct. 2 din Codul civil, care s„ poat„ fi invocat„
ca piedic„ la dob‚ndirea dreptului de proprietate pe calea
prescrip˛iei achizitive.
Rezult‚nd astfel c„ terenurile ce au f„cut obiectul
reglement„rilor din cuprinsul legilor nr. 58/1974 ∫i
nr. 59/1974 ∫i-au p„strat caracterul privat, sub aspectul
dreptului de proprietate, iar posesorii lor au beneficiat at‚t
de prezum˛ia de neprecaritate prev„zut„ de art. 1854 din
Codul civil, c‚t ∫i de dispozi˛iile art. 1858 din Codul civil
referitoare la prezum˛ia de neintervertire de titlu, se impune
concluzia c„ intervalul de timp Ón care aceste legi au fost
Ón vigoare nu a Óntrerupt cursul prescrip˛iei Óncepute
anterior, put‚nd fi invocat la calcularea duratei de timp
necesare pentru constatarea prescrip˛iei achizitive asupra
acelor terenuri.
Mai mult, fa˛„ de caracterul in rem al Óntreruperii
naturale a prescrip˛iei, dedus din prevederile art. 1866
coroborate cu cele ale art. 1864 pct. 2 din Codul civil,
care nu se putea produce at‚t timp c‚t Ón cazul terenurilor
ce au f„cut obiectul prevederilor din legile nr. 58/1974 ∫i
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nr. 59/1974 se invoc„ o prescrip˛ie de durat„, bazat„ pe o
posesie efectiv„ ∫i necontestat„, Ónceput„ anterior adopt„rii
acestor legi ∫i Óncheiat„ dup„ abrogarea expres„ a
acestora, prin decretele-lege nr. 1/1989 din 26 decembrie
1989 ∫i nr. 9/1989 din 31 decembrie 1989, constatarea
prescrip˛iei achizitive Ón astfel de cazuri devine de
neÓnl„turat.
O astfel de solu˛ie este Ón deplin„ concordan˛„ ∫i cu
dispozi˛iile art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 privind
fondul funciar, republicat„, prin care s-a stabilit ca

terenurile atribuite Ón folosin˛„ pe durata existen˛ei
construc˛iilor dob‚ndite s„ fie trecute Ón proprietatea celor
ce le aveau Ón folosin˛„.
Or, dac„ unor de˛in„tori precari ai terenurilor pe care se
aflau construc˛iile dob‚ndite Ón perioada Ón care erau Ón
vigoare prevederile Legii nr. 58/1974 li s-a recunoscut
dreptul de proprietate asupra acelor terenuri, cu at‚t mai
mult se cuvine s„ li se recunoasc„ evidenta calitate de
posesori celor care au st„p‚nit ∫i folosit terenurile altor
persoane fizice o perioad„ at‚t de Óndelungat„ de timp.

Œn consecin˛„, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, republicat„,
∫i ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedur„ civil„, urmeaz„ a se admite recursul Ón interesul legii ∫i a se stabili c„, Ón
cazul posesiilor Óncepute Ónainte de adoptarea legilor nr. 58/1974 ∫i nr. 59/1974, prescrip˛ia achizitiv„ asupra terenurilor nu
a fost Óntrerupt„ prin intrarea Ón vigoare a acestor legi, astfel c„, dup„ abrogarea lor prin Decretul-lege nr. 1/1989 ∫i
Decretul-lege nr. 9/1989, posesorii acelor terenuri pot solicita instan˛elor de judecat„ s„ constate c„ ei au dob‚ndit dreptul
de proprietate privind acele terenuri.
PENTRU

ACESTE

MOTIVE

Œn numele legii
DECID:

Admit recursul Ón interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie.
Stabilesc c„, Ón cazul posesiilor Óncepute Ónainte de adoptarea legilor nr. 58/1974 ∫i nr. 59/1974, prescrip˛ia
achizitiv„ asupra terenurilor nu a fost Óntrerupt„ prin intrarea Ón vigoare a acestor legi, astfel c„, dup„ abrogarea lor prin
Decretul-lege nr. 1/1989 ∫i Decretul-lege nr. 9/1989, posesorii acelor terenuri pot solicita instan˛elor de judecat„ s„
constate c„ au dob‚ndit dreptul de proprietate privind terenurile respective.
Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedur„ civil„.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din 16 ianuarie 2006.
PRE™EDINTELE ŒNALTEI CURﬁI DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent-∫ef,
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