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C U R T E A. C O N S T 1 T U Ţ 1 O N A L Ă
În numele legii
DE C 1 O E:
Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Liviu Marian Stelea în Dosarul nr. 1.098/310/2012
al Judecătoriei Sinaia şi constată că dispoziţiile art. 260 alin. 1 din Codul penal din 1969, art. 361·alin. 1 lit. a) din Codul de procedură
penală din 1968 şi art. III din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României sunt constituţionale
în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Sinaia şi se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea 1.
Pronunţată în şed.inţa din data de 15 aprilie 2014.
PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului
nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetaredezvoltare şi inovare 11, pentru perioada 2007-30 iunie 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României

adoptă

prezenta

hotărâre.

Articol unic.- După alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului
nr. 475/2007. privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare 11,
pentru perioada 2007-30 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial ai'României,
Partea 1, nr. 371 din 31 mai 2007, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
"(2) Pentru programele «Resurse umane>> şi <<Idei>> din PI.Pnul naţional 11
(PN 11), perioada de implementare se prelungeşte până cel târziu la data
de 31 decembrie 2014."
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VICTOR-VIOREL PONTA
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Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Emil Florin Albotă,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureşti,
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