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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 51/1997
privind opera˛iunile de leasing ∫i societ„˛ile de leasing
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Ordonan˛a Guvernului nr. 51/1997 privind

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:

opera˛iunile de leasing ∫i societ„˛ile de leasing, republicat„

îArt. 1. — (1) Prezenta ordonan˛„ se aplic„ opera˛iunilor

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 9 din

de leasing prin care o parte, denumit„ locator/finan˛ator,

12 ianuarie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

transmite pentru o perioad„ determinat„ dreptul de folosin˛„

se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

asupra unui bun, al c„rui proprietar este, celeilalte p„r˛i,
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denumit„ locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra
unei pl„˛i periodice, denumit„ rat„ de leasing, iar la sf‚r∫itul
perioadei de leasing locatorul/finan˛atorul se oblig„ s„
respecte dreptul de op˛iune al locatarului/utilizatorului de a
cump„ra bunul, de a prelungi contractul de leasing f„r„ a
schimba natura leasingului ori de a Ónceta raporturile
contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru
cump„rarea bunului Ónainte de sf‚r∫itul perioadei de
leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dac„ p„r˛ile
convin astfel ∫i dac„ achit„ toate obliga˛iile asumate prin
contract.“
2. La articolul 1, dup„ alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Prezenta ordonan˛„ se aplic„ ∫i Ón situa˛ia Ón care
locatarul/utilizatorul unui bun care face obiectul unui
contract de leasing Óncheie cu un alt locatar/utilizator,
denumit locatar/utilizator final, un contract de leasing av‚nd
ca obiect acela∫i bun. Contractul de leasing Óncheiat cu
locatarul/utilizatorul final se va Óncheia dup„ ob˛inerea
acordului prealabil scris al locatorului/finan˛atorului ini˛ial ∫i
Óndeplinirea de c„tre locatar/utilizator a condi˛iilor cerute
societ„˛ilor de leasing. Œn aceste cazuri, desfiin˛area titlului
locatarului/utilizatorului ini˛ial din orice motive va conduce la
Óncetarea de drept a contractului de leasing Óncheiat Óntre
acesta din urm„ ∫i locatarul/utilizatorul final.“
3. La articolul 1, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Opera˛iunile de leasing au ca obiect bunuri imobile
prin natura lor sau care devin imobile prin destina˛ie,
precum ∫i bunuri mobile, aflate Ón circuitul civil, cu excep˛ia
Ónregistr„rilor pe band„ audio ∫i video, a pieselor de teatru,
a manuscriselor, a brevetelor, a drepturilor de autor ∫i a
bunurilor necorporale.“
4. La articolul 2, literele c) ∫i d) vor avea urm„torul
cuprins:
îc) valoare rezidual„ reprezint„ valoarea la care, dup„
achitarea de c„tre utilizator a tuturor ratelor de leasing
prev„zute Ón contract, precum ∫i a tuturor celorlalte sume
datorate conform contractului, se face transferul dreptului
de proprietate asupra bunului c„tre locatar/utilizator ∫i este
stabilit„ de p„r˛ile contractante;
d) rata de leasing reprezint„:
— Ón cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea
de intrare a bunului ∫i dob‚nda de leasing, care se
stabile∫te pe baza ratei dob‚nzii convenite prin acordul
p„r˛ilor;
— Ón cazul leasingului opera˛ional, chiria se stabile∫te
prin acordul p„r˛ilor;“.
5. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Œn cadrul unei opera˛iuni de leasing,
poate avea calitatea de locator/finan˛ator o societate de
leasing, persoan„ juridic„ rom‚n„ sau str„in„.
(2) Orice persoan„ fizic„ sau juridic„, rom‚n„ ori
str„in„, poate avea calitatea de locatar/utilizator, Ón
condi˛iile legii rom‚ne.“

6. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Pentru efectuarea unei opera˛iuni de leasing,
orice persoan„ fizic„ sau juridic„ formuleaz„ o cerere
ferm„, Ón care s„ precizeze bunul care va constitui obiectul
contractului de leasing. Cererea se transmite societ„˛ii de
leasing Ómpreun„ cu actele din care s„ rezulte situa˛ia
financiar„ a solicitantului.“
7. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Prin contractul de leasing — financiar sau
opera˛ional —, obliga˛ia de a asigura bunul revine
locatorului/finan˛atorului, care are libertatea Ón privin˛a
alegerii asigur„torului, dac„ p„r˛ile nu au convenit altfel.
Costurile asigur„rii sunt Ón sarcina locatarului/utilizatorului,
dac„ prin contract p„r˛ile nu convin altfel.“
8. La articolul 6, alineatele (1) ∫i (2) vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 6. — (1) Contractul de leasing trebuie s„ cuprind„,
pe l‚ng„ p„r˛ile contractante, cel pu˛in urm„toarele
elemente:
a) clauza privind definirea contractului de leasing ca
leasing financiar sau opera˛ional;
b) denumirea bunului care face obiectul contractului de
leasing ∫i caracteristicile de identificare a acestuia;
c) valoarea ratelor de leasing ∫i termenul de plat„ a
acestora;
d) perioada de utilizare Ón sistem de leasing a bunului;
e) clauza privind obliga˛ia asigur„rii bunului;
f) valoarea total„ a contractului de leasing.
(2) Contractul de leasing financiar trebuie s„ cuprind„,
pe l‚ng„ elementele prev„zute la alin. (1), urm„toarele:
a) valoarea de intrare a bunului;
b) valoarea rezidual„ a bunului convenit„ de p„r˛i, c‚nd
este cazul;
c) valoarea avansului;
d) rata de leasing.“
9. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Contractul de leasing se Óncheie Ón scris. Œn
cazul Óncet„rii contractului de leasing din culpa utilizatorului
sau prin dispari˛ia total„ a bunului prin furt, daun„ total„,
distrugere total„, definit„ potrivit legii, survenit„ Ónainte de
Ómplinirea unui an de la intrarea Ón vigoare a contractului,
acesta nu Ó∫i schimb„ natura, iar bunul ce face obiectul
contractului de leasing este tratat fiscal ∫i contabil ca bun,
obiect al unui contract de leasing.“
10. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Contractele de leasing, precum ∫i garan˛iile
reale ∫i personale, constituite Ón scopul garant„rii obliga˛iilor
asumate prin contractul de leasing, constituie titluri
executorii.“
11. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Locatorul/finan˛atorul se oblig„:
a) s„ respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege
furnizorul de bunuri, potrivit intereselor sale;
b) s„ contracteze bunul cu furnizorul desemnat de
locatar/utilizator, Ón condi˛iile expres formulate de c„tre
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acesta sau, dup„ caz, s„ dob‚ndeasc„ dreptul definitiv de
utilizare asupra programului pentru calculator;
c) s„ Óncheie contract de leasing cu locatarul/utilizatorul
∫i s„ transmit„ acestuia, Ón temeiul contractului de leasing,
drepturile ce deriv„ din contract, cu excep˛ia dreptului de
dispozi˛ie, iar Ón cazul programelor pentru calculator, s„
transmit„ dreptul de utilizare asupra programelor pentru
calculator c„tre locatar/utilizator, f„r„ a-∫i mai putea
exercita acest drept pe perioada derul„rii contractului de
leasing;
d) s„ respecte dreptul de op˛iune al locatarului/
utilizatorului de a cump„ra bunul, de a prelungi contractul
de leasing, f„r„ a schimba natura leasingului, ori de a
Ónceta raporturile contractuale;
e) s„ Ói garanteze locatarului/utilizatorului folosin˛a
lini∫tit„ a bunului, Ón condi˛iile Ón care acesta a respectat
toate clauzele contractuale;
f) s„ asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile
oferite Ón leasing, dac„ prin contractul de leasing p„r˛ile nu
au convenit altfel.“
12. La articolul 10, partea introductiv„ ∫i literele a), c),
d), e), g), h) ∫i i) vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Locatarul/utilizatorul se oblig„:
a) s„ efectueze recep˛ia ∫i s„ primeasc„ bunul la
termenul ∫i Ón condi˛iile de livrare agreate cu furnizorul;
................................................................................................
c) s„ nu greveze de sarcini bunul care face obiectul
contractului de leasing dec‚t cu acordul finan˛atorului;
d) s„ achite toate sumele datorate conform contractului
de leasing — rate de leasing, asigur„ri, impozite, taxe —,
Ón cuantumul ∫i la termenele men˛ionate Ón contract;
e) s„ suporte cheltuielile de Óntre˛inere, precum ∫i orice
alte cheltuieli aferente bunului sau din contractul de
leasing;
................................................................................................
g) s„ permit„ locatorului/finan˛atorului verificarea
periodic„ a st„rii ∫i a modului de exploatare a bunului care
face obiectul contractului de leasing;
h) s„ Ól informeze pe locator/finan˛ator, Ón timp util,
despre orice tulburare a dreptului de proprietate venit„ din
partea unui ter˛;
i) s„ nu aduc„ modific„ri bunului ∫i s„ nu schimbe locul
declarat Ón contract f„r„ acordul locatorului/finan˛atorului.“
13. La articolul 12, partea introductiv„ ∫i litera a) vor
avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — Œn temeiul contractului de leasing,
locatarul/utilizatorul are urm„toarele drepturi:
a) de ac˛iune direct„ asupra furnizorului, Ón cazul
reclama˛iilor privind livrarea, calitatea, asisten˛a tehnic„,
service-ul necesar Ón perioada de garan˛ie ∫i postgaran˛ie,
locatorul/finan˛atorul fiind exonerat de orice r„spundere;“.
14. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — (1) Drepturile locatorului/finan˛atorului asupra
bunului utilizat Ón baza unui contract de leasing sunt
opozabile judec„torului-sindic, Ón situa˛ia Ón care
locatarul/utilizatorul se afl„ Ón reorganizare judiciar„ ∫i/sau
faliment, Ón conformitate cu prevederile legale Ón materie.
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(2) Dac„ locatarul/utilizatorul se afl„ Ón dizolvare ∫i/sau
lichidare, dispozi˛iile alin. (1) se aplic„ ∫i lichidatorului numit
potrivit Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,
republicat„, cu modific„rile ulterioare.
(3) Drepturile locatarului/utilizatorului asupra bunului
utilizat Ón baza unui contract de leasing sunt opozabile
judec„torului-sindic ∫i creditorilor Ón situa˛ia Ón care
locatorul/finan˛atorul se afl„ Ón reorganizare judiciar„ ∫i/sau
faliment, Ón conformitate cu prevederile legale Ón materie.
(4) Dac„ locatorul/finan˛atorul se afl„ Ón dizolvare ∫i/sau
lichidare, dispozi˛iile alin. (3) se aplic„ ∫i lichidatorului numit
potrivit Legii nr. 31/1990, republicat„, cu modific„rile
ulterioare.
(5) Œn cazurile prev„zute la alin. (3) ∫i (4) drepturile
locatarului/utilizatorului prev„zute de prezenta ordonan˛„ ∫i
cele stipulate Ón contractul de leasing vor urm„ri bunul aflat
Ón proprietatea oric„rui dob‚nditor al acestuia, Ón condi˛iile
Ón care au fost respectate Óntocmai drepturile
locatorului/finan˛atorului.“
15. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Œn cazul Ón care locatarul/utilizatorul
refuz„ s„ primeasc„ bunul la termenul agreat cu furnizorul
∫i/sau Ón contractul de leasing ori dac„ se afl„ Ón stare de
reorganizare judiciar„ ∫i/sau faliment, locatorul/finan˛atorul
are dreptul de a rezilia contractul de leasing cu dauneinterese.
(2) Locatorul/finan˛atorul nu r„spunde dac„ bunul care
face obiectul contractului de leasing nu este livrat sau
este livrat necorespunz„tor locatarului/utilizatorului de c„tre
furnizor.“
16. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — Dac„ Ón contract nu se prevede altfel, Ón
cazul Ón care locatarul/utilizatorul nu execut„ obliga˛ia de
plat„ integral„ a ratei de leasing timp de dou„ luni
consecutive, calculate de la scaden˛a prev„zut„ Ón
contractul de leasing, locatorul/finan˛atorul are dreptul de a
rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este
obligat s„ restituie bunul ∫i s„ pl„teasc„ toate sumele
datorate, p‚n„ la data restituirii Ón temeiul contractului de
leasing.“
17. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — Dac„ locatorul/finan˛atorul nu respect„
dreptul de op˛iune al locatarului/utilizatorului, a∫a cum este
prev„zut Ón prezenta ordonan˛„, locatorul/finan˛atorul
datoreaz„ daune-interese egale cu totalul prejudiciului
produs prin Ónc„lcarea acestei obliga˛ii, iar instan˛a
judec„toreasc„ Ónvestit„ cu stabilirea daunelor-interese va
putea pronun˛a o hot„r‚re care s„ ˛in„ loc de act de
v‚nzare-cump„rare.“
18. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — Dac„ Ón timpul derul„rii contractului de
leasing locatorul/finan˛atorul Ónstr„ineaz„ bunul, respectiv
cesioneaz„ dreptul definitiv de utilizare asupra programului
pentru calculator altei societ„˛i de leasing, dob‚nditorul este
legat de acelea∫i obliga˛ii contractuale ca ∫i
locatorul/finan˛atorul care a Ónstr„inat bunul, respectiv
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transmi˛„torul care a cesionat dreptul definitiv de utilizare
asupra programului pentru calculator.“
19. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — Din momentul Óncheierii contractului de
leasing ∫i p‚n„ la expirarea acestuia ∫i reintrarea Ón
posesia bunului, locatorul/finan˛atorul este exonerat de orice
r„spundere fa˛„ de ter˛i pentru prejudiciile provocate prin
folosin˛a bunului, fapta sau omisiunea locatarului/
utilizatorului.“
20. La articolul 19, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Societ„˛ile de leasing sunt societ„˛i comerciale care
au ca obiect principal de activitate desf„∫urarea
opera˛iunilor de leasing ∫i au un capital social minim,
subscris ∫i v„rsat integral Ón numerar, la Ónfiin˛are, egal cu
echivalentul Ón moned„ na˛ional„ — leu — al sumei de
200.000 euro.“
21. La articolul 19, dup„ alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Cumularea calit„˛ii de furnizor ∫i finan˛ator este
permis„ cu respectarea prevederilor prezentei ordonan˛e.“
22. Dup„ articolul 19 se introduce un nou capitol,
capitolul V 1 , cuprinz‚nd articolul 19 1 , cu urm„torul
cuprins:
îCAPITOLUL V1
Auditarea situa˛iilor financiare anuale
Art. 191. — Situa˛iile financiare anuale ale societ„˛ilor
de leasing vor fi elaborate Ón conformitate cu prevederile
reglement„rilor contabile aplicabile ∫i vor fi auditate de
persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale
Camerei Auditorilor Financiari din Rom‚nia, potrivit
reglement„rilor legale Ón vigoare.“
23. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — (1) Œnregistrarea amortiz„rii bunului ce face
obiectul contractului se efectueaz„ Ón cazul leasingului
financiar de c„tre locatar/utilizator, iar Ón cazul leasingului
opera˛ional de c„tre locator/finan˛ator.
(2) Achizi˛iile de bunuri imobile ∫i mobile, Ón cazul
leasingului financiar, sunt tratate ca investi˛ii, fiind supuse
amortiz„rii Ón conformitate cu actele normative Ón vigoare.
(3) Œnregistrarea opera˛iunilor de leasing Ón eviden˛ele
contabile ale societ„˛ilor care efectueaz„ opera˛iuni de
leasing, precum ∫i ale societ„˛ilor comerciale care utilizeaz„
bunuri Ón sistem de leasing se efectueaz„ potrivit
reglement„rilor contabile Ón vigoare.“
24. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 21. — (1) Contractele de leasing care au ca obiect
utilizarea bunurilor imobile vor fi Ónscrise Ón cartea funciar„.
(2) Œn cazul Ón care intervin schimb„ri Ón ceea ce
prive∫te sediul locatarului/utilizatorului sau al locatorului/
finan˛atorului ori schimb„ri cu privire la situa˛ia juridic„ a
bunului, persoana Ón cauz„ trebuie s„ procedeze la
notificarea celeilalte p„r˛i ∫i la rectificare Ón cartea funciar„.
(3) Taxele de timbru ∫i timbrul judiciar, datorate Ón cazul
Óncheierii unui contract de v‚nzare-cump„rare la sf‚r∫itul

contractului de leasing, ca urmare a exprim„rii op˛iunii
locatarului/utilizatorului, se vor calcula Ón func˛ie de
valoarea rezidual„ a bunului, astfel cum este definit„ la
art. 2 lit. c).“
25. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22. — (1) Dispozi˛iile prezentei ordonan˛e se aplic„
∫i Ón situa˛ia Ón care o persoan„ fizic„ sau juridic„ vinde
un bun unei societ„˛i de leasing, pentru a-l utiliza Ón sistem
de leasing, cu dreptul sau obliga˛ia de r„scump„rare la
sf‚r∫itul contractului de leasing.
(2) Este, de asemenea, permis„ r„scump„rarea bunului
obiect al unui contract de leasing de c„tre furnizor de la
locator/finan˛ator.“
26. Articolul 23 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 23. — Bunurile ce fac obiectul unui contract de
leasing pot fi utilizate Ón sistem de leasing de mai multe
societ„˛i comerciale, dac„ Óntre acestea ∫i locator/finan˛ator
s-a Óncheiat un contract Ón acest sens. Sunt supuse
dispozi˛iilor prezentei ordonan˛e ∫i contractele de leasing
Óncheiate de dou„ sau mai multe societ„˛i de leasing, Ón
calitate de locator/finan˛ator, dac„ Óntre acestea ∫i
locatar/utilizator s-a Óncheiat un contract Ón acest sens.“
27. Articolul 24 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 24. — (1) Societ„˛ile de leasing pot Óncheia
contracte de leasing av‚nd ca obiect:
a) realizarea unei construc˛ii pe terenul proprietate a locatarului/
utilizatorului, caz Ón care p„r˛ile pot conveni c„ perioada de
rambursare a ratelor de leasing Óncepe s„ curg„ de la
recep˛ionarea construc˛iei ∫i confer„ locatorului/finan˛atorului
un drept de proprietate asupra construc˛iei ∫i un drept de
folosin˛„ asupra terenului, dac„ p„r˛ile nu au convenit altfel;
b) dob‚ndirea dreptului de edificare a unei construc˛ii pe
terenul locatorului/finan˛atorului, caz Ón care p„r˛ile pot
conveni c„ perioada de rambursare a ratelor de leasing
Óncepe s„ curg„ de la recep˛ionarea construc˛iei ∫i confer„
locatarului/utilizatorului un drept de proprietate asupra
construc˛iei ∫i un drept de folosin˛„ asupra terenului, dac„
p„r˛ile nu au convenit altfel;
c) construc˛iile existente, proprietate a locatorului/
finan˛atorului sau care urmeaz„ s„ fie achizi˛ionate de
acesta,
construite
pe
terenul
proprietate
a
locatorului/finan˛atorului ori care urmeaz„ s„ fie achizi˛ionat
de acesta sau pe un teren asupra c„ruia locatorul/
finan˛atorul are un drept de superficie. Œn acest caz,
locatorul/finan˛atorul va transfera Ón sistem de leasing
construc˛iile ∫i, dac„ este cazul, va finan˛a costul terenului
ce urmeaz„ a fi achizi˛ionat ∫i va avea un drept de
proprietate asupra construc˛iilor ∫i un drept de proprietate
sau de superficie asupra terenului, dup„ caz, Ón timp ce
locatarul/utilizatorul va avea un drept de folosin˛„ at‚t
asupra construc˛iilor, c‚t ∫i asupra terenului;
d) construc˛iile existente, proprietate a locatorului/
finan˛atorului, construite pe terenul proprietate a
locatorului/finan˛atorului sau pe un teren proprietate a unui
ter˛, asupra c„ruia locatorul/finan˛atorul are un drept de
folosin˛„; p„r˛ile pot conveni c„ perioada de rambursare a
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ratelor de leasing Óncepe s„ curg„ de la recep˛ionarea
construc˛iei de c„tre locatar/utilizator. Œn aceast„ situa˛ie,
locatorul/finan˛atorul va avea un drept de proprietate asupra
construc˛iei ∫i un drept de proprietate sau, dup„ caz, un
drept de folosin˛„ asupra terenului, dac„ p„r˛ile nu au
convenit altfel.
(2) Contractul de leasing cu bunuri imobile se poate
Óncheia pe o durat„ stabilit„ de p„r˛i, cu respectarea
prevederilor art. 7.
(3) Prevederile art. 16 sunt aplicabile ∫i Ón cazul
contractului de leasing cu bunuri imobile.“
28. Articolul 26 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 26. — Œn cazul Ónregistr„rii de daune ∫i al Óncas„rii
sumelor din asigurarea bunurilor obiect al contractelor de
leasing, p„r˛ile pot conveni stingerea crean˛elor reciproce
prin compensare, Ón condi˛iile legii.“
29. Articolul 27 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 27. — (1) Bunurile mobile care sunt introduse Ón
˛ar„ de c„tre utilizatori, persoane fizice sau juridice
rom‚ne, Ón baza unor contracte de leasing Óncheiate cu
societ„˛i de leasing, persoane juridice str„ine, se
Óncadreaz„ Ón regimul vamal de admitere temporar„, pe
toat„ durata contractului de leasing, cu exonerarea total„
de la obliga˛ia de plat„ a sumelor aferente drepturilor de
import, inclusiv a garan˛iilor vamale.
(2) Bunurile mobile care sunt introduse Ón ˛ar„ de
societ„˛ile de leasing, persoane juridice rom‚ne, se
Óncadreaz„ Ón regimul vamal de import, cu exceptarea de
la plat„ a sumelor aferente tuturor drepturilor de import.
(3) Œn cazul Ón care utilizatorul, din vina societ„˛ii de
leasing sau a furnizorului, nu ∫i-a exercitat dreptul de
op˛iune prev„zut Ón contract privind prelungirea termenului
de leasing sau achizi˛ia bunului, iar bunul nu a fost
restituit, utilizatorul este obligat s„ pl„teasc„ taxele vamale
raportat la valoarea rezidual„ a bunului. Baza de calcul a
taxelor vamale nu poate fi mai mic„ de 20% din valoarea
de intrare a bunului, indiferent dac„ p„r˛ile au convenit o
valoare rezidual„ mai mic„.
(4) Œn cazul achizi˛ion„rii bunurilor introduse Ón ˛ar„ Ón
condi˛iile alin. (1) ∫i (2), utilizatorul este obligat s„ achite
taxa vamal„ calculat„ la valoarea rezidual„ a bunului din
momentul Óncheierii contractului de v‚nzare-cump„rare.
Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mic„ de
20% din valoarea de intrare a bunului, indiferent dac„
p„r˛ile au convenit contractual o valoare rezidual„ mai
mic„.
(5) Termenul Ón cadrul c„ruia bunurile urmeaz„ s„ fie
restituite sau s„ primeasc„ o nou„ destina˛ie vamal„ este
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cel convenit Óntre p„r˛i prin contractul de leasing. Termenul
Ón cadrul c„ruia bunurile urmeaz„ s„ fie restituite sau s„
primeasc„ o nou„ destina˛ie vamal„ nu poate fi mai mare
de 7 ani de la data introducerii Ón ˛ar„ a bunului, indiferent
dac„ p„r˛ile au convenit prin contract o durat„ mai mare,
cu excep˛ia mijloacelor destinate transportului aerian pentru
care termenul men˛ionat este de 14 ani.
(6) Bunurile care fac obiectul unui contract de leasing
Óncheiat Óntre locatori/finan˛atori, persoane juridice rom‚ne,
cu locatari/utilizatori, persoane fizice ori juridice str„ine, ∫i
care se export„ din Rom‚nia Ón temeiul acestor contracte
se Óncadreaz„ Ón regimul vamal de export temporar, Ón
conformitate cu prevederile legale Ón materie.
(7) Termenul Ón cadrul c„ruia bunurile obiect al unui
contract de leasing, Óncheiat Ón condi˛iile alin. (6), urmeaz„
s„ fie restituite locatorului/finan˛atorului sau s„ primeasc„ o
nou„ destina˛ie vamal„ este cel convenit Óntre p„r˛i prin
contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani
de la data exportului din ˛ar„ al bunului respectiv.“
30. Dup„ articolul 27 se introduce un nou articol,
articolul 28, cu urm„torul cuprins:
îArt. 28. — (1) Societ„˛ile de leasing care func˛ioneaz„
Ón Rom‚nia au obliga˛ia de raportare ∫i dreptul de
consultare a informa˛iilor de risc bancar la Banca Na˛ional„
a Rom‚niei — Centrala Riscurilor Bancare.
(2) Societ„˛ile de leasing prev„zute Ón alin. (1) trebuie
s„ se conformeze obliga˛iilor de raportare, Ón termen de
6 luni de la data la care Banca Na˛ional„ a Rom‚niei va
emite norme cu privire la procedura de raportare.“
Art. II. — Obliga˛ia de majorare a capitalului social la
nivelul echivalentului Ón moned„ na˛ional„ — leu — al
sumei de 200.000 euro, prev„zut„ la art. 19 alin. (2) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 51/1997 privind opera˛iunile de
leasing ∫i societ„˛ile de leasing, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele aduse prin
prezenta lege, pentru societ„˛ile de leasing existente la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, trebuie Óndeplinit„
p‚n„ la data de 31 decembrie 2006.
Art. III. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 30 de zile
de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. IV. — Ordonan˛a Guvernului nr. 51/1997 privind
opera˛iunile de leasing ∫i societ„˛ile de leasing, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 9 din
12 ianuarie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i cu cele aduse prin prezenta lege, se va
republica 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„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 287.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 51/1997 privind opera˛iunile
de leasing ∫i societ„˛ile de leasing
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
Ordonan˛ei Guvernului nr. 51/1997 privind opera˛iunile de leasing ∫i
societ„˛ile de leasing ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 913.


PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ∫i urbanismul
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului ∫i urbanismul, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:

(3) Œn procesul de implementare, conceptul strategic de
dezvoltare spa˛ial„ a Rom‚niei se va baza pe:
a) un sistem de indicatori pentru fundamentarea
procesului de luare a deciziilor;
b) o metodologie de prioritizare a proiectelor.“

1. La articolul 2, alineatul (3) va avea urm„torul cuprins:
î3. Gestionarea se realizeaz„ prin intermediul amenaj„rii
teritoriului ∫i al urbanismului, care constituie ansambluri de
activit„˛i complexe de interes general ce contribuie la
dezvoltarea spa˛ial„ echilibrat„, la protec˛ia patrimoniului
natural ∫i construit, la Ómbun„t„˛irea condi˛iilor de via˛„ Ón
localit„˛ile urbane ∫i rurale, precum ∫i la asigurarea
coeziunii teritoriale la nivel regional, na˛ional ∫i european.“

5. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — (1) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului este organul specializat al Guvernului Ón
domeniul amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului, av‚nd Ón
aceast„ calitate urm„toarele atribu˛ii:
a) elaborarea conceptului strategic de dezvoltare spa˛ial„
a Rom‚niei;
b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului
na˛ional;
c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului
regional, care fundamenteaz„ planurile de dezvoltare
regional„;
d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;
e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la
activitatea de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism;
f) colaborarea cu ministerele, precum ∫i cu celelalte
organe ale administra˛iei publice centrale, pentru
fundamentarea, din punct de vedere al amenaj„rii teritoriului
∫i al urbanismului, a programelor strategice sectoriale;
g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regional„,
cu consiliile jude˛ene ∫i consiliile locale, precum ∫i
urm„rirea modului Ón care se aplic„ programele
guvernamentale ∫i liniile directoare Ón domeniul amenaj„rii
teritoriului ∫i al urbanismului la nivel regional, jude˛ean ∫i
local;

2. La articolul 9, litera c) va avea urm„torul cuprins:
îc) gestionarea responsabil„ a resurselor naturale, cu
protec˛ia mediului ∫i a peisajului cultural;“.
3. La articolul 9, dup„ litera d) se introduce o nou„
liter„, litera e), cu urm„torul cuprins:
îe) conservarea ∫i dezvoltarea diversit„˛ii culturale.“
4. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Activit„˛ile principale de amenajare a
teritoriului ∫i de urbanism constau Ón transpunerea la nivelul
Óntregului teritoriu na˛ional a strategiilor, politicilor ∫i
programelor de dezvoltare durabil„ Ón profil spa˛ial, precum
∫i urm„rirea aplic„rii acestora Ón conformitate cu
documenta˛iile de specialitate legal aprobate.
2. Politicile de dezvoltare durabil„ Ón profil spa˛ial
prev„zute la alin. (1) se fundamenteaz„ pe conceptul
strategic de dezvoltare spa˛ial„ a Rom‚niei.
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h) avizarea documenta˛iilor de amenajare a teritoriului ∫i
de urbanism, potrivit competen˛elor stabilite prin prezenta
lege.
(2) Œn vederea asigur„rii coeren˛ei m„surilor de
dezvoltare regional„ Ón ansamblul dezvolt„rii teritoriului
na˛ional, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului:
a) va desemna un reprezentant Ón Consiliul Na˛ional
pentru Dezvoltare Regional„;
b) va desemna c‚te un reprezentant f„r„ drept de vot,
care va face parte din consiliile pentru dezvoltare regional„;
c) va delega din cadrul structurilor proprii, pentru
agen˛iile de dezvoltare regional„, cel pu˛in un specialist Ón
amenajarea teritoriului ∫i urbanism.“
6. Articolul 32 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 32. — (1) Œn cazul Ón care prin documenta˛ia
Ónaintat„ se solicit„ o derogare de la prevederile
documenta˛iilor de urbanism aprobate pentru zona
respectiv„, prin certificatul de urbanism se poate solicita
elaborarea unei alte documenta˛ii de urbanism prin care s„
se justifice ∫i s„ se demonstreze posibilitatea interven˛iei
urbanistice solicitate. Dup„ aprobarea noii documenta˛ii de
urbanism — Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de
detaliu — se poate Óntocmi documenta˛ia tehnic„ Ón
vederea ob˛inerii autoriza˛iei de construire.
(2) Noua documenta˛ie de urbanism, cuprinz‚nd
interven˛ia solicitat„, poate fi aprobat„ numai dup„ o
perioad„ de 12 luni de la data aprob„rii documenta˛iei de
urbanism ini˛iale.
(3) Modific„rile aduse reglement„rilor din Planul
urbanistic general asupra procentului de ocupare al
terenului (POT) ∫i distan˛ele fa˛„ de limitele laterale ∫i
posterioare ale parcelei se stabilesc prin Planul urbanistic
de detaliu, iar cele aduse regimului de construire, func˛iunii
zonei, Ón„l˛imii maxime admise, coeficientului de utilizare al
terenului (CUT) ∫i retragerii cl„dirilor fa˛„ de aliniament se
stabilesc prin planurile urbanistice zonale.“
7. La articolul 37, alineatele (1), (2) ∫i (3) vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 37. — (1) Œn scopul Ómbun„t„˛irii calit„˛ii deciziei
referitoare la dezvoltarea spa˛ial„ durabil„, Ón coordonarea
pre∫edin˛ilor consiliilor jude˛ene ∫i a primarilor de municipii
∫i ora∫e, respectiv a primarului general al municipiului
Bucure∫ti, se constituie Comisia tehnic„ de amenajare a
teritoriului ∫i urbanism, ca organ consultativ cu atribu˛ii de
avizare, expertizare tehnic„ ∫i consultan˛„.
(2) Comisia tehnic„ de amenajare a teritoriului ∫i
urbanism este format„ din speciali∫ti din domeniul
amenaj„rii teritoriului ∫i al urbanismului, secretariatul
comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din
subordinea arhitectului-∫ef.
(3) Componen˛a nominal„ a Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului ∫i urbanism ∫i regulamentul de
func˛ionare se aprob„ de consiliul jude˛ean, consiliul local
municipal, or„∫enesc, respectiv de Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti, la propunerea pre∫edintelui consiliului
jude˛ean, a primarului, respectiv a primarului general al
municipiului Bucure∫ti, pe baza recomand„rilor asocia˛iilor
profesionale din domeniul amenaj„rii teritoriului,
urbanismului, construc˛iilor, institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt
superior ∫i ale arhitectului-∫ef.“
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8. La articolul 38, alineatele (2 1 ) ∫i (3) vor avea
urm„torul cuprins:
î(21) Registrul Urbani∫tilor din Rom‚nia se Ónfiin˛eaz„ ca
institu˛ie public„, autonom„, cu personalitate juridic„,
finan˛at„ integral din venituri proprii, care se constituie din
tarifele de atestare sau de examinare Ón vederea dob‚ndirii
dreptului de semn„tur„, de Ónscriere Ón Registrul urbani∫tilor
∫i de exercitare a dreptului de semn„tur„, precum ∫i din
alte surse legale.
(3) Regulamentul privind dob‚ndirea dreptului de
semn„tur„, precum ∫i Regulamentul referitor la organizarea
∫i func˛ionarea Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia se
aprob„ prin hot„r‚re a organului de conducere al
Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia, cu avizul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, ∫i se vor publica
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
9. La articolul 46, litera f) a alineatului (2) va avea
urm„torul cuprins:
îf) stabilirea zonelor protejate ∫i de protec˛ie a
monumentelor istorice ∫i a siturilor arheologice reperate;“.
10. La articolul 46, dup„ litera h) a alineatului (2) se
introduce o nou„ liter„, litera i), cu urm„torul cuprins:
îi) zonele de risc natural delimitate ∫i declarate astfel,
conform legii, precum ∫i la m„surile specifice privind
prevenirea ∫i atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor ∫i
realizarea construc˛iilor Ón aceste zone.“
11. La articolul 46, dup„ litera c) a alineatului (3) se
introduce o nou„ liter„, litera d), cu urm„torul cuprins:
îd) zonele de risc natural delimitate ∫i declarate astfel,
conform legii, precum ∫i la m„surile specifice privind
prevenirea ∫i atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor ∫i
realizarea construc˛iilor Ón aceste zone.“
12. Articolul 51 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 51. — (1) Activit„˛ile de amenajare a teritoriului ∫i
de urbanism, prev„zute Ón prezenta lege, se finan˛eaz„ din
bugetele locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale, din
bugetul de stat ∫i din venituri proprii constituite la Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón baza art. 40
din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu
modific„rile ulterioare, precum ∫i, dup„ caz, de persoane
juridice ∫i fizice interesate Ón dezvoltarea unei localit„˛i sau
a unei zone din cadrul acesteia.
(2) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale au obliga˛ia
s„ prevad„ Ón bugetele anuale fonduri pentru elaborarea
sau actualizarea, dup„ caz, a planurilor de amenajare a
teritoriului, a planurilor de urbanism, a h„r˛ilor de risc
natural, precum ∫i a studiilor de fundamentare necesare Ón
vederea elabor„rii acestora.
(3) Œn vederea cofinan˛„rii de la bugetul de stat a
h„r˛ilor de risc/hazard, Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului va elabora norme metodologice
de cofinan˛are a h„r˛ilor de risc/hazard, care vor fi
aprobate prin hot„r‚re a Guvernului.“
13. Articolul 55 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 55. — (1) Finan˛area documenta˛iilor de amenajare
a teritoriului ∫i de urbanism cu caracter deosebit, pentru
zone ∫i localit„˛i care necesit„ cercet„ri ∫i studii complexe,
se face ∫i din fonduri destinate cercet„rii, dezvolt„rii
regionale ∫i altele, Ón condi˛iile stabilite de ministere ∫i de
al˛i factori implica˛i.
(2) Œn cazul documenta˛iilor de urbanism aprobate,
entitatea achizitoare poate organiza, Ón condi˛iile legii,
concurs de solu˛ii pentru ilustrare urbanistic„, deschis
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speciali∫tilor din domeniul arhitecturii ∫i urbanismului,
finan˛at din acelea∫i fonduri prev„zute la alin. (1).“
14. La articolul 57, literele a) ∫i b) ale alineatului (1) vor
avea urm„torul cuprins:
îa) informarea popula˛iei, cel pu˛in prin afi∫are la
prim„rie ∫i anun˛ public Ón pres„;
b)
consultarea
popula˛iei,
anterior
aprob„rii
documenta˛iilor de urbanism ∫i amenajare a teritoriului;“.

d) neÓndeplinirea atribu˛iilor privind exercitarea controlului
asupra modului de respectare a documenta˛iilor de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism;
e) neluarea m„surilor prev„zute de lege Ón cazul
nerespect„rii prevederilor din documenta˛iile de amenajare
a teritoriului ∫i de urbanism.“
18. Dup„ articolul 63 se introduc dou„ noi articole,
articolele 631 ∫i 632, cu urm„torul cuprins:

15. La articolul 59, litera c) va avea urm„torul cuprins:

îArt. 631. — Contraven˛iile prev„zute la art. 63 alin. (2)
se sanc˛ioneaz„ astfel:

îc) con˛inutul documenta˛iilor de urbanism care urmeaz„
a fi supuse aprob„rii, precum ∫i al documenta˛iilor
aprobate, conform legii.“

a) nerespectarea prevederilor lit. a) ∫i b), cu amend„ de
la 1.000 lei la 3.000 lei;

16. La articolul 62, dup„ alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(1 1 ) Œn situa˛ia neactualiz„rii documenta˛iilor de
urbanism p‚n„ la expirarea termenelor de valabilitate
prev„zute prin hot„r‚rile de aprobare a acestora, se
suspend„ eliberarea autoriza˛iilor de construire/desfiin˛are,
conform legii.“
17. Articolul 63 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 63. — (1) Œnc„lcarea prevederilor prezentei legi
atrage r„spunderea civil„, contraven˛ional„, disciplinar„,
administrativ„ sau penal„, dup„ caz, potrivit legii.
(2) Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte:
a) refuzul institu˛iilor publice de a furniza informa˛ii care,
prin natura lor, sunt publice, pentru desf„∫urarea
corespunz„toare a activit„˛ii de amenajare a teritoriului ∫i
de urbanism;
b) supunerea spre avizare sau aprobare a unei
documenta˛ii de urbanism incomplete ori care con˛ine date
eronate;
c) avizarea ∫i aprobarea de documenta˛ii de amenajare
a teritoriului ∫i de urbanism semnate de alte persoane
dec‚t cele stabilite prin lege;

b) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amend„ de la
1.000 lei la 9.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor lit. d) ∫i e), cu amend„ de
la 1.000 lei la 2.500 lei.
Art. 632. — Contraven˛iilor prev„zute la art. 63 alin. (2)
le sunt aplicabile 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 ∫i complet„rile ulterioare.“
19. Articolul 64 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 64. — (1) Faptele de Ónc„lcare a prezentei legi se
constat„ de organele de control al activit„˛ii de amenajare
a teritoriului ∫i de urbanism ale consiliilor jude˛ene ∫i
locale, de reprezentan˛i ai institu˛iilor publice de specialitate
ale autorit„˛ilor centrale implicate Ón avizare, precum ∫i de
Inspectoratul de Stat Ón Construc˛ii.
(2) Documenta˛iile de amenajare a teritoriului ∫i de
urbanism aprobate f„r„ avizele prev„zute de reglement„rile
Ón vigoare sunt nule.“
20. Anexa nr. 1 îCategorii de documenta˛ii de
amenajare a teritoriului ∫i de urbanism. Competen˛e de
avizare ∫i de aprobare a acestora“ va avea urm„torul
cuprins:
îANEXA Nr. 1*)

CATEGORII DE DOCUMENTAﬁII DE AMENAJARE A TERITORIULUI ™I DE URBANISM.
COMPETENﬁE DE AVIZARE ™I DE APROBARE A ACESTORA

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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21. La anexa nr. 2 îDefinirea termenilor utiliza˛i Ón
lege“, dup„ termenul îzon„ de protec˛ie“ se introduce un
nou termen cu urm„torul cuprins:

se va republica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Art. III. — La data public„rii Ón Monitorul Oficial al

î• Zon„ de risc natural — areal delimitat geografic, Ón

Rom‚niei, Partea I, a hot„r‚rii organului de conducere al

interiorul c„ruia exist„ un poten˛ial de producere a unor

Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia pentru aprobarea

fenomene naturale distructive care pot afecta popula˛ia,

Regulamentului privind dob‚ndirea dreptului de semn„tur„,

activit„˛ile umane, mediul natural ∫i cel construit ∫i pot

precum ∫i a Regulamentului referitor la organizarea ∫i

produce pagube ∫i victime umane.“

func˛ionarea Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia, Hot„r‚rea

Art. II. — Legea nr. 350/2001 privind amenajarea

Guvernului nr. 1.519/2004 pentru aprobarea Regulamentului

teritoriului ∫i urbanismul, cu complet„rile ulterioare, precum

privind

dob‚ndirea

∫i cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta lege

documenta˛iile

dreptului

de

semn„tur„

pentru

de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 606/13.VII.2006
∫i a Regulamentului referitor la organizarea ∫i func˛ionarea
Registrului Urbani∫tilor din Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul

11

Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 961 din 20 octombrie
2004, se abrog„.

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„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 7 iulie 2006.
Nr. 289.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ∫i urbanismul
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. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ∫i urbanismul ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 iulie 2006.
Nr. 915.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 505
din 15 iunie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2151 ∫i art. 290 din Codul penal,
precum ∫i a dispozi˛iilor art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2005
pentru modificarea Legii nr. 301/2004 — Codul penal ∫i a Legii nr. 294/2004
privind executarea pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de organele judiciare
Ón cursul procesului penal
Ioan Vida
— pre∫edinte
Nicolae Cochinescu
— judec„tor
Aspazia Cojocaru
— judec„tor
Acsinte Gaspar
— judec„tor
Kozsokár Gábor
— judec„tor
Petre Ninosu
— judec„tor
Ion Predescu
— judec„tor
™erban Viorel St„noiu
— judec„tor
Marinela Minc„
— procuror
Marieta Safta
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2151 ∫i 290 din Codul penal,
precum ∫i a dispozi˛iilor art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr.
301/2004 — Codul penal ∫i a Legii nr. 294/2004 privind

executarea pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de organele
judiciare Ón cursul procesului penal, excep˛ie ridicat„ de
Gheorghe BÓrsenescu Ón Dosarul nr. 402/2006 al
Tribunalului Arad — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei personal.
Lipsesc celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare
este legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul, Gheorghe BÓrsenescu solicit„ admiterea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate astfel cum a fost
formulat„. Dezvolt‚nd argumentele expuse Ón fa˛a instan˛ei
de judecat„ cu privire la neconstitu˛ionalitatea art. I din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2005, autorul
excep˛iei arat„ c„ acest text de lege Óncalc„ prevederile
constitu˛ionale cuprinse Ón art. 115 (delegarea legislativ„),
Ón art. 11 (dreptul interna˛ional ∫i dreptul intern) ∫i Ón
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art. 20 (tratatele interna˛ionale privind drepturile omului) din
Legea fundamental„, cu referire la Tratatul privind aderarea
Rom‚niei la Uniunea European„, ratificat prin Legea
nr. 157/2005. Depune la dosarul cauzei concluzii scrise Ón
sensul celor sus˛inute.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textele de lege criticate 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 27 februarie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 402/2006, Tribunalul Arad — Sec˛ia penal„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 pct. 93 din Legea
nr. 140/1996 (art. 2151 din Codul penal), ale art. 290 din
Codul penal, precum ∫i a dispozi˛iilor art. I din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea
Legii nr. 301/2004 — Codul penal ∫i a Legii nr. 294/2004
privind executarea pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de
organele judiciare Ón cursul procesului penal, excep˛ie
ridicat„ de Gheorghe BÓrsenescu Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ art. 2151 din Codul penal Óncalc„
dreptul la un proces echitabil, Óntruc‚t infrac˛iunea de
delapidare privind proprietatea public„ este mai aspru
pedepsit„ dec‚t infrac˛iunea de delapidare Óndreptat„
Ómpotriva propriet„˛ii private, astfel Ónc‚t pedepsele care se
pot aplica, de∫i legale, sunt inechitabile. Referitor la
prevederile art. 290 din Codul penal, se apreciaz„ c„
Óncalc„ dispozi˛iile art. 53 din Legea fundamental„,
deoarece îinfrac˛iunea prev„zut„ de art. 288 Cod penal
este mai aspru pedepsit„ dec‚t infrac˛iunea prev„zut„ de
art. 290 Cod penal, Óntruc‚t prin art. 288 Cod penal se
ocrotesc interesele generale ale societ„˛ii, spre deosebire
de art. 290 Cod penal prin care sunt ocrotite interesele
private ale cet„˛enilor, astfel Ónc‚t infrac˛iunea prev„zut„ de
art. 290 Cod penal ar trebui s„ fie cercetat„ doar la
pl‚ngerea prealabil„ a persoanei v„t„mate ∫i nu din oficiu,
deoarece se Óncalc„ dreptul persoanei v„t„mate de a
exercita, de a retrage pl‚ngerea sau de a se Ómp„ca cu
f„ptuitorul“. Œn ceea ce prive∫te art. I din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2005, se apreciaz„ c„ acest
act normativ este inexistent, Óntruc‚t, potrivit art. 115 din
Constitu˛ie, Guvernul poate adopta ordonan˛e numai Ón
baza unei legi de abilitare din partea Parlamentului ∫i
numai Ón domenii care nu fac obiectul legilor organice. Œn
concluziile orale formulate de autorul excep˛iei Ón fa˛a
Cur˛ii, precum ∫i Ón concluziile scrise depuse la dosarul
cauzei cu acest prilej, art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2005 este criticat ∫i Ón raport de art. 11
∫i 20 din Legea fundamental„, privind dreptul interna˛ional
∫i dreptul intern, respectiv tratatele interna˛ionale privind
drepturile omului.
Tribunalul Arad — Sec˛ia penal„ apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Se arat„ c„
art. 2151 din Codul penal nu Óncalc„ dreptul inculpatului la
un proces echitabil, definirea ∫i sanc˛ionarea infrac˛iunii
prev„zute de acest text de lege fiind un drept exclusiv al
statului. Dispozi˛iile art. 290 din Codul penal nu contravin
prevederilor art. 53 din Constitu˛ie, legiuitorul fiind
Óndrept„˛it s„ decid„ felul infrac˛iunii pentru care ac˛iunea

penal„ se pune Ón mi∫care din oficiu sau pentru care este
necesar„ pl‚ngerea prealabil„ a persoanei v„t„mate.
Referitor la art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 58/2005, se apreciaz„ c„ nu Óncalc„ nicio norm„
constitu˛ional„.
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.
Guvernul, referindu-se ∫i la jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie, apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t textele de lege
criticate nu contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate de
autorul excep˛iei.
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, sus˛inerile autorului excep˛iei,
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) ∫i 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. 2151 ∫i 290 din Codul penal, precum ∫i
dispozi˛iile art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 — Codul
penal ∫i a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor
∫i a m„surilor dispuse de organele judiciare Ón cursul
procesului penal, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 552 din 28 iunie 2005.
Prevederile din Codul penal criticate au urm„torul
cuprins:
— Art. 2151: îŒnsu∫irea, folosirea sau traficarea, de c„tre
un func˛ionar, Ón interesul s„u ori pentru altul, de bani, valori
sau alte bunuri pe care le gestioneaz„ sau le administreaz„, se
pedepse∫te cu Ónchisoare de la unu la 15 ani.
Œn cazul Ón care delapidarea a avut consecin˛e deosebit de
grave, pedeapsa este Ónchisoarea de la 10 la 20 de ani ∫i
interzicerea unor drepturi.“
— Art. 290: îFalsificarea unui Ónscris sub semn„tur„ privat„
prin vreunul din modurile ar„tate Ón art. 288, dac„ f„ptuitorul
folose∫te Ónscrisul falsificat ori Ól Óncredin˛eaz„ altei persoane
spre folosire, Ón vederea producerii unei consecin˛e juridice, se
pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend„.
Tentativa se pedepse∫te.“
Dispozi˛iile din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 58/2005, criticate ca neconstitu˛ionale, au urm„torul cuprins:
— Art. I: «1. Articolul 512 din Legea nr. 301/2004 — Codul
penal, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 575 din 29 iunie 2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 512 Prezentul cod intr„ Ón vigoare la data de
1 septembrie 2006.“»
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Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se invoc„
dispozi˛iile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 11 privind dreptul
interna˛ional ∫i dreptul intern, ale art. 20 referitoare la
tratatele interna˛ionale privind drepturile omului, ale art. 21
alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 53
referitoare la restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al
unor libert„˛i ∫i ale art. 115 privind delegarea legislativ„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a∫a cum a
fost ridicat„, Curtea re˛ine urm„toarele:
I. Œn ceea ce prive∫te art. 2151 din Codul penal, care
reglementeaz„ infrac˛iunea de delapidare, se sus˛ine c„
Óncalc„ dreptul la un proces echitabil, Óntruc‚t infrac˛iunea
de delapidare privind proprietatea public„ este mai aspru
pedepsit„ dec‚t aceea∫i infrac˛iune Óndreptat„ Ómpotriva
propriet„˛ii private, astfel Ónc‚t pedepsele care se pot
aplica, de∫i legale, sunt, Ón opinia autorului excep˛iei,
inechitabile. Curtea constat„ c„ aceste critici sunt
neÓntemeiate, reglementarea de c„tre legiuitor a infrac˛iunii
de delapidare nefiind de natur„ s„ aduc„ nicio atingere
dreptului p„r˛ilor interesate de a se ap„ra ∫i de a se
prevala de toate garan˛iile ce caracterizeaz„ un proces
echitabil. De altfel, contrar sus˛inerilor autorului excep˛iei,
textul de lege criticat nu distinge, sub aspectul pedepsei
aplicabile, Óntre infrac˛iunea de delapidare Óndreptat„
Ómpotriva propriet„˛ii publice ∫i cea Óndreptat„ Ómpotriva
propriet„˛ii private.
II. Referitor la prevederile art. 290 din Codul penal, se
apreciaz„ c„ Óncalc„ dispozi˛iile art. 53 din Legea
fundamental„, deoarece infrac˛iunea prev„zut„ de art. 288
din Codul penal (falsul material Ón Ónscrisuri oficiale) este
mai aspru pedepsit„ dec‚t infrac˛iunea prev„zut„ de
art. 290 din acela∫i cod, astfel Ónc‚t, Ón opinia autorului
excep˛iei, infrac˛iunea prev„zut„ de aceste din urm„
prevederi legale ar trebui s„ fie cercetat„ doar la
pl‚ngerea prealabil„ a persoanei v„t„mate, ∫i nu din oficiu,
pentru a nu se Ónc„lca dreptul persoanei v„t„mate de a
exercita, de a retrage pl‚ngerea sau de a se Ómp„ca cu
f„ptuitorul. Nici aceste critici nu pot fi re˛inute. Potrivit
art. 126 alin. (2) din Legea fundamental„, îCompeten˛a
instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt
prev„zute numai de lege“. Œn aplicarea acestor prevederi
constitu˛ionale, legiuitorul rom‚n a optat pentru regula
general„ de urm„rire, judecare ∫i sanc˛ionare din oficiu a
infrac˛iunilor, ca fapte antisociale. Este dreptul constitu˛ional
al legiuitorului de a stabili ∫i anumite excep˛ii de la aceast„
regul„ general„. Astfel, s-a prev„zut ca Ón anumite cazuri,
datorit„ caracterului ∫i con˛inutului concret al faptelor,
statutului special al autorului faptei ori al persoanei
v„t„mate sau rela˛iilor speciale dintre f„ptuitor ∫i persoana
lezat„, punerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale s„ fie
condi˛ionat„ de existen˛a pl‚ngerii prealabile a persoanei
v„t„mate. Generalizarea acestei condi˛ion„ri ar Ómpiedica
Óns„, Ón mod evident, protec˛ia eficient„ a societ„˛ii, a
intereselor generale fa˛„ de faptele care prezint„ pericol
social, prev„zute de legea penal„. Œn cazul infrac˛iunii de
fals Ón Ónscrisuri sub semn„tur„ privat„, legiuitorul are
temeiuri serioase de politic„ penal„ s„ p„streze principiul
oficialit„˛ii, av‚nd Ón vedere pericolul social al faptei
incriminate, aceast„ op˛iune, Ón deplin„ concordan˛„ cu
prevederile constitu˛ionale mai sus men˛ionate, neav‚nd
semnifica˛ia restr‚ngerii exerci˛iului unor drepturi sau
libert„˛i.
De altfel, neconstitu˛ionalitatea art. 290 din Codul penal
este dedus„ prin compararea acestuia cu art. 288 din
acela∫i act normativ, or, a∫a cum a statuat Curtea
Constitu˛ional„ Ón jurispruden˛a sa, de exemplu Ón Decizia
nr. 495 din 16 noiembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul
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Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 63 din 19 ianuarie 2005,
examinarea constitu˛ionalit„˛ii unui text de lege are Ón
vedere compatibilitatea acestui text cu dispozi˛iile
constitu˛ionale pretins Ónc„lcate, iar nu compararea mai
multor prevederi legale Óntre ele ∫i raportarea concluziei ce
ar rezulta din aceast„ compara˛ie la dispozi˛ii ori principii
ale Constitu˛iei. Proced‚ndu-se altfel, s-ar ajunge inevitabil
la concluzia c„, de∫i fiecare dintre dispozi˛iile legale este
constitu˛ional„, numai coexisten˛a lor ar pune Ón discu˛ie
constitu˛ionalitatea uneia dintre ele.
III. Referitor la art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2005, Curtea constat„ mai Ónt‚i c„, Ón
ceea ce prive∫te criticile de neconstitu˛ionalitate Óntemeiate
pe dispozi˛iile art. 11 ∫i 20 din Constitu˛ie, acestea nu pot
fi primite, Óntruc‚t au fost formulate ulterior sesiz„rii
instan˛ei de contencios constitu˛ional, or, potrivit art. 29 din
Legea nr. 47/1992, Curtea Constitu˛ional„ este competent„
s„ se pronun˛e numai Ón limitele sesiz„rii. Curtea a statuat
Ón acest sens Ón jurispruden˛a sa, de exemplu Ón Decizia
nr. 281 din 29 iunie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 720 din 10 august 2004, c„
extinderea temeiurilor constitu˛ionale fa˛„ de cele invocate
Ón fa˛a instan˛ei de fond ar conduce la exercitarea din
oficiu a controlului de constitu˛ionalitate, ceea ce este
contrar prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
conform c„rora îCurtea Constitu˛ional„ decide asupra
excep˛iilor ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti sau de
arbitraj comercial [...].“ A∫a fiind, Curtea urmeaz„ s„
analizeze constitu˛ionalitatea art. I din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2005 doar Ón raport cu
dispozi˛iile art. 115 din Constitu˛ie privind delegarea
legislativ„, invocat Ón motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate formulat„ Ón fa˛a instan˛ei de judecat„.
Astfel, Curtea constat„ c„ prin Decizia nr. 623 din
17 noiembrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.114 din 9 decembrie 2005,
r„spunz‚nd la o critic„ asem„n„toare, a statuat c„ aceste
prevederi legale au fost adoptate de Guvern Ón exercitarea
competen˛ei sale constitu˛ionale ∫i cu respectarea
dispozi˛iilor cuprinse Ón art. 115 alin. (4) din Legea
fundamental„. Œn acest sens Curtea Constitu˛ional„ a
re˛inut Ón mod constant Ón jurispruden˛a sa c„ interdic˛ia
reglement„rii Ón domenii ce fac obiectul legilor organice
este prev„zut„ de art. 115 alin. (1) din Legea
fundamental„ pentru ordonan˛ele emise de Guvern Ón baza
unei legi speciale de abilitare adoptate de Parlament.
Aceast„ interdic˛ie nu opereaz„ ∫i Ón cazul ordonan˛elor de
urgen˛„ care se adopt„ de Guvern Ón temeiul prevederilor
art. 115 alin. (4) din Constitu˛ie. Emiterea unor asemenea
ordonan˛e este condi˛ionat„ de existen˛a unor îsitua˛ii
extraordinare a c„ror reglementare nu poate fi am‚nat„“, iar
Guvernul este obligat s„ motiveze urgen˛a Ón cuprinsul
ordonan˛ei, ceea ce s-a ∫i realizat. Prin urmare, urgen˛a
reglement„rilor justific„, Ón acest caz, existen˛a situa˛iei
extraordinare ∫i, Ón consecin˛„, dispozi˛iile art. I din
Ordonan˛a de urgen˛a a Guvernului nr. 58/2005 sunt Ón
deplin„ concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale cuprinse
Ón art. 115 alin. (4). De altfel, chiar Legea fundamental„
stabile∫te Ón art. 115 alin. (5) posibilitatea Guvernului de a
reglementa Ón domenii ce fac obiectul legilor organice,
statu‚nd Ón acest sens c„ îOrdonan˛a de urgen˛„ cuprinz‚nd
norme de natura legii organice se aprob„ cu majoritatea
prev„zut„ la art. 76 alineatul (1)“.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, care s„ justifice
schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii, cele statuate prin deciziile
men˛ionate Ó∫i p„streaz„ valabilitatea.
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Pentru considerentele mai sus 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. 2151 ∫i art. 290 din Codul penal, precum ∫i a
dispozi˛iilor art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 — Codul
penal ∫i a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de organele judiciare Ón cursul
procesului penal, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe BÓrsenescu Ón Dosarul nr. 402/2006 al Tribunalului Arad — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 iunie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 510
din 15 iunie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 86 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Patricia Marilena Ionea

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. 85 din Legea nr. 303/2004
privind statutul magistra˛ilor, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe
Scurtu Ón Dosarul nr. 34.093/2/2005 (nr. vechi 4.054/2005)
al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VII-a civil„ ∫i pentru
cauze privind conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale.
La apelul nominal se prezint„ personal autorul excep˛iei.
Lipse∫te partea Casa de Pensii a Municipiului Bucure∫ti,
fa˛„ de care procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza este Ón stare de judecat„.
Autorul excep˛iei solicit„ admiterea acesteia. Œn acest
sens arat„ c„ textul de lege criticat este discriminatoriu,
Óntruc‚t nu ia Ón calculul vechimii Ón magistratur„ perioada
cursurilor universitare ∫i a stagiului militar, de∫i pensia de
serviciu care se acord„ magistra˛ilor face parte din sistemul

public de pensii ∫i ar trebui s„ i se aplice, prin asimilare,
prevederile art. 38 din Legea nr. 19/2000.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca inadmisibil„, consider‚nd c„ textul
de lege supus controlului de constitu˛ionalitate nu e criticat
pentru ceea ce cuprinde, ci pentru ceea ce Ói lipse∫te. Or,
arat„ c„ modificarea sau completarea dispozi˛iilor legale
este atributul exclusiv al legiuitorului, iar nu al instan˛ei de
contencios constitu˛ional.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Decizia nr. 596R din 17 februarie 2006, pronun˛at„
Ón Dosarul nr. 34.093/2/2005 (nr. vechi 4.054/2005), Curtea
de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VII-a civil„ ∫i pentru cauze
privind conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul magistra˛ilor. Excep˛ia a fost ridicat„ de Gheorghe
Scurtu cu prilejul solu˛ion„rii recursului formulat Ómpotriva
Œncheierii din 21 septembrie 2005, pronun˛at„ de Tribunalul
Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri
sociale, contencios administrativ ∫i fiscal Ón Dosarul
nr. 8.076/AS/2004.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile art. 85 din Legea
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nr. 303/2004 creeaz„ o situa˛ie discriminatorie pentru
magistra˛i Ón raport cu ceilal˛i pensionari din sistemul public
de pensii, Óntruc‚t nu prev„d luarea Ón calcul la stabilirea
vechimii Ón magistratur„ a perioadei Ón care magistratul a
urmat cursurile de zi ale Ónv„˛„m‚ntului juridic superior ∫i a
satisf„cut stagiul militar.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VII-a civil„ ∫i
pentru cauze privind conflicte de munc„ ∫i asigur„ri
sociale a re˛inut c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
admisibil„, dar nu ∫i-a exprimat opinia cu privire la
temeinicia acesteia. La solicitarea Cur˛ii Constitu˛ionale a
comunicat ulterior c„ este de acord cu opinia exprimat„ de
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de munc„,
asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal, Ón fa˛a
c„ruia s-a ridicat excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, potrivit
c„reia, pe fond, excep˛ia 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 formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Guvernul, apreciind c„ Ón realitate critica de neconstitu˛ionalitate prive∫te dispozi˛iile art. 86 din Legea nr.
303/2004, iar nu pe cele ale art. 85, a∫a cum a indicat
autorul excep˛iei, pune concluzii de respingere a excep˛iei
ca neÓntemeiat„, invoc‚nd considerentele re˛inute Ón
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale cu prilejul examin„rii
acestui text de lege.
Avocatul Poporului, men˛ion‚nd c„ Ón urma republic„rii
∫i renumerot„rii articolelor Legii nr. 303/2004 art. 85 a
devenit art. 86, arat„ c„ acest text de lege este
constitu˛ional, av‚nd Ón vedere faptul c„ vechimea Ón
magistratur„ nu se confund„ cu vechimea Ón munc„ ∫i nici
cu alte perioade asimilate stagiului de cotizare, ci este o
no˛iune specific„, ce nu are relevan˛„ juridic„ dec‚t Ón
m„sura Ón care Ónsu∫i legiuitorul Ói acord„ efecte juridice.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile autorului excep˛iei,
concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate
la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992,
re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ia Rom‚niei, ale
art. 1 alin. (2) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr.
47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate cu
care a fost sesizat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 85 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
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Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004. Œn urma republic„rii ∫i
renumerot„rii articolelor acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, textul
de lege supus controlului de constitu˛ionalitate a devenit
art. 86, cu con˛inut identic Ón esen˛„, care prevede:
îConstituie vechime Ón magistratur„ perioada Ón care
judec„torul, procurorul, personalul de specialitate juridic„
prev„zut la art. 87 alin. (1) sau magistratul-asistent a Óndeplinit
func˛iile de judec„tor, procuror, personal de specialitate juridic„
Ón fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justi˛ie,
judec„tor financiar, judec„tor financiar inspector, procuror
financiar ∫i consilier Ón sec˛ia jurisdic˛ional„ a Cur˛ii de Conturi,
grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate
juridic„ prev„zut la art. 87 alin. (1), precum ∫i perioada Ón care
a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier
juridic sau a Óndeplinit func˛ii de specialitate juridic„ Ón aparatul
Parlamentului, Administra˛iei Preziden˛iale, Guvernului, Cur˛ii
Constitu˛ionale, Avocatului Poporului, Cur˛ii de Conturi sau al
Consiliului Legislativ.“
Œn opinia autorului excep˛iei, textul de lege criticat
contravine dispozi˛iilor art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie,
potrivit c„rora îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor
publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri“.
Curtea, analiz‚nd modul Ón care a fost formulat„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate Ón prezenta cauz„,
constat„ c„ autorul excep˛iei nu critic„ textul de lege
pentru ceea ce cuprinde, ci pentru ceea ce Ói lipse∫te, or,
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“,
astfel c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este inadmisibil„.
De altfel, Curtea remarc„ faptul c„ textul de lege criticat
a mai fost supus controlului de constitu˛ionalitate prin
raportare la acelea∫i prevederi constitu˛ionale ca ∫i Ón
prezenta cauz„. Œn acest sens este Decizia nr. 157 din
17 martie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 419 din 18 mai 2005, prin care Curtea a
re˛inut c„ îVechimea Ón magistratur„ constituie temeiul
acord„rii unor drepturi specifice acestei categorii
profesionale, printre care ∫i pensia de serviciu pentru
magistra˛i. Acest tip special de pensie are dou„
componente: o parte achitat„ din fondurile de asigur„ri
sociale din sistemul public ∫i o parte acordat„ de la
bugetul de stat.
Perioada studiilor universitare se ia Ón calcul la stabilirea
p„r˛ii de pensie cuvenite din sistemul public de asigur„ri
sociale, Ón mod egal, pentru to˛i asigura˛ii. Legiuitorul a
optat Óns„, f„r„ a Ónc„lca nicio dispozi˛ie constitu˛ional„, Ón
sensul c„ perioada studiilor juridice nu trebuie inclus„ Ón
calculul vechimii Ón magistratur„, care este temei al stabilirii
pensiei de serviciu“.
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Pentru considerentele expuse, 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, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judec„torilor ∫i procurorilor, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe Scurtu Ón Dosarul nr. 34.093/2/2005 (nr. vechi 4.054/2005)
al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VII-a civil„ ∫i pentru cauze privind conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 iunie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea


RECTIFIC√RI
Œn Legea nr. 158/2006 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 165/2005 pentru
modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 444 din 23 mai 2006, se face urm„toarea rectificare (care apar˛ine Redac˛iei
îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la art. I pct. 24, referitor la art. 126 alin. (2), Ón loc de: î... sechestrului asigur„toriu asupra bunurilor
publice mobile ∫i/sau imobile...“ se va citi: î... sechestrului asigur„toriu asupra bunurilor mobile ∫i/sau imobile... “.

Œn preambulul Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 416/2006 pentru
aprobarea pre˛ului mediu al unui metru cub de mas„ lemnoas„ pe picior, pe baza c„ruia se calculeaz„
valoarea desp„gubirilor pentru pagubele produse fondului forestier ∫i vegeta˛iei forestiere din afara fondului
forestier, pentru calculul desp„gubirilor care se acord„ pentru func˛iile de protec˛ie asigurate de p„duri,
precum ∫i pentru calculul obliga˛iilor b„ne∫ti aferente scoaterii de terenuri din fondul forestier na˛ional, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 532 din 20 iunie 2006, se face urm„toarea rectificare (care nu
apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— Ón prima parte a formulei introductive, Ón loc de:
îŒn temeiul:
— art. 24 alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 privind... “ se va citi:
îŒn temeiul:
— art. 25 alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 privind... “.
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