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DECRETE

ªI

LEGI

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenþiei
privind concilierea ºi arbitrajul în cadrul Conferinþei
pentru Securitate ºi Cooperare în Europa,
semnatã la Stockholm la 15 decembrie 1992
În temeiul art. 91 alin. (1) ºi al art. 99 din Constituþia României, precum ºi al art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea
tratatelor,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului Convenþia privind concilierea ºi arbitrajul în cadrul Conferinþei pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa, semnatã la Stockholm la 15 decembrie 1992.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 9 februarie 1995.
Nr. 17.
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Convenþiei privind concilierea ºi arbitrajul
în cadrul Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare
în Europa, semnatã la Stockholm la 15 decembrie 1992
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Convenþia privind concilierea ºi arbitrajul în
cadrul Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa, semnatã la
Stockholm la 15 decembrie 1992, cu urmãtoarea rezervã:
”În aplicarea prevederilor art. 19 paragraful 4, România îºi rezervã
dreptul de a opta pentru folosirea procedurilor de conciliere sau de arbitraj
prevãzute în tratatele bilaterale ºi multilaterale încheiate sau pe care ea le
va încheia.Ò
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 decembrie 1995, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 19 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 7 martie 1996.
Nr. 5.
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CONVENÞIE
privind concilierea ºi arbitrajul în cadrul Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa*)
Statele-pãrþi la aceastã convenþie, fiind state participante la Conferinþa pentru Securitate ºi Cooperare în Europa,
conºtiente de obligaþia lor, potrivit art. 2 paragraful 3 ºi art. 33 ale Cartei Naþiunilor Unite, de a soluþiona diferendele dintre ele în mod paºnic,
subliniind cã ele nu intenþioneazã în nici un fel sã aducã atingere competenþei altor instituþii sau mecanisme existente, inclusiv Curtea Internaþionalã de Justiþie, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, Curtea de Justiþie a Comunitãþilor
Europene ºi Curtea Permanentã de Arbitraj,
reafirmând angajamentul lor solemn de a-ºi soluþiona diferendele prin mijloace paºnice ºi hotãrârea lor de a institui mecanisme pentru soluþionarea diferendelor dintre statele participante,
reamintind cã aplicarea integralã a tuturor principiilor ºi angajamentelor C.S.C.E. constituie, prin ea însãºi, un element esenþial în prevenirea diferendelor dintre statele participante la C.S.C.E.,
preocupate sã întãreascã ºi sã îndeplineascã angajamentele cuprinse, în special, în Raportul Reuniunii de experþi
privind soluþionarea paºnicã a diferendelor, adoptat la La Valletta, ºi aprobat de cãtre Consiliul Miniºtrilor Afacerilor
Externe ai C.S.C.E. la întâlnirea sa de la Berlin din 19Ñ20 iunie 1991,
au convenit dupã cum urmeazã:

ARTICOLUL 2

poate dispune încheierea funcþiilor lor în cursul mandatului.
În caz de deces, demisie sau imposibilitate de a acþiona,
constatatã de Biroul Curþii, statul în cauzã va desemna un
nou conciliator, pentru perioada de timp rãmasã din mandatul predecesorului.
4. La expirarea mandatului lor, conciliatorii vor continua
sã se ocupe de cazurile cu care au fost sesizaþi.
5. Numele conciliatorilor vor fi notificate grefierului, care
le va înscrie într-o listã ce va fi comunicatã Secretariatului
C.S.C.E. pentru a fi transmisã statelor participante la
C.S.C.E.

Comisii de conciliere ºi tribunale arbitrale

ARTICOLUL 4

1. Concilierea va fi fãcutã de Comisia de conciliere
constituitã pentru fiecare diferend. Comisia va fi compusã
din conciliatori desemnaþi de pe o listã întocmitã potrivit
prevederilor art. 3.
2. Arbitrajul va fi fãcut de cãtre Tribunalul arbitral constituit pentru fiecare diferend. Tribunalul arbitral va fi compus din arbitri desemnaþi de pe o listã întocmitã potrivit
prevederilor art. 4.
3. Conciliatorii ºi arbitrii, împreunã, vor constitui Curtea
de conciliere ºi arbitraj în cadrul C.S.C.E., denumitã în
continuare Curtea.

Desemnarea arbitrilor

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
ARTICOLUL 1
Înfiinþarea Curþii

Se înfiinþeazã Curtea de Conciliere ºi Arbitraj pentru a
soluþiona, prin conciliere ºi, când va fi cazul, prin arbitraj,
diferendele care îi vor fi supuse în conformitate cu prevederile acestei convenþii.

ARTICOLUL 3
Desemnarea conciliatorilor

1. Fiecare stat parte la aceastã convenþie va desemna,
în termen de douã luni de la intrarea ei în vigoare, doi
conciliatori, dintre care cel puþin unul este cetãþean al statului care l-a desemnat. Celãlalt conciliator poate fi
cetãþean al altui stat participant la C.S.C.E. Statul care
devine parte la aceastã convenþie, dupã intrarea ei în
vigoare, îºi va desemna conciliatorii în termen de douã luni
dupã intrarea în vigoare a convenþiei în privinþa sa.
2. Conciliatorii trebuie sã fie persoane care deþin sau au
deþinut funcþii înalte pe plan internaþional sau naþional ºi
care posedã competenþe recunoscute în domeniul dreptului
internaþional, al relaþiilor internaþionale sau al soluþionãrii
diferendelor.
3. Conciliatorii vor fi desemnaþi pentru o perioadã de
6 ani, care poate fi reînnoitã. Statul care i-a desemnat nu
*) Traducere.

1. Fiecare stat parte la aceastã convenþie va desemna,
în termen de douã luni de la intrarea ei în vigoare, un
arbitru ºi un supleant, care pot fi cetãþeni ai acestui stat
sau ai oricãrui alt stat participant la C.S.C.E. Statul care
devine parte la aceastã convenþie, dupã intrarea ei în
vigoare, va desemna un arbitru ºi un supleant în termen
de douã luni de la intrarea în vigoare a convenþiei în privinþa sa.
2. Arbitrii ºi supleanþii lor trebuie sã întruneascã condiþiile cerute de þãrile lor pentru exercitarea celor mai înalte
funcþii judiciare sau sã fie jurisconsulþi, având o competenþã
recunoscutã în domeniul dreptului internaþional.
3. Arbitrii ºi supleanþii lor sunt desemnaþi pentru un
mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit o singurã datã.
Statul-parte care i-a desemnat nu poate dispune încetarea
funcþiilor lor în cursul mandatului. În caz de deces, demisie
sau imposibilitate de a acþiona, constatatã de Biroul Curþii,
arbitrul va fi înlocuit de supleantul sãu.
4. Dacã un arbitru ºi supleantul sãu decedeazã, demisioneazã sau sunt, ambii, în imposibilitate de a acþiona,
faptul fiind constatat de Birou, se va proceda la noi
desemnãri potrivit paragrafului 1. Noul arbitru ºi supleantul
sãu vor încheia mandatul predecesorilor.
5. Regulamentul Curþii poate prevedea reînnoirea parþialã a arbitrilor ºi a supleanþilor lor.
6. La expirarea mandatului lor, arbitrii vor continua sã
se ocupe de cazurile cu care au fost sesizaþi.
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7. Numele arbitrilor vor fi notificate grefierului, care le va
înscrie pe o listã ce va fi comunicatã Secretariatului
C.S.C.E., pentru a fi transmisã statelor participante la
C.S.C.E.
ARTICOLUL 5
Independenþa membrilor Curþii ºi a grefierului

Conciliatorii, arbitrii ºi grefierul îºi vor exercita funcþiile în
deplinã independenþã. Înainte de a-ºi prelua funcþiile, ei vor
face o declaraþie prin care se vor angaja sã-ºi exercite
funcþiile în mod imparþial ºi potrivit conºtiinþei lor.
ARTICOLUL 6
Privilegii ºi imunitãþi

Conciliatorii, arbitrii, grefierul, precum ºi agenþii ºi consilierii pãrþilor în litigiu se vor bucura, pe timpul cât îºi îndeplinesc funcþiile pe teritoriul statelor pãrþi la aceastã
convenþie, de privilegiile ºi de imunitãþile acordate persoanelor care îndeplinesc funcþii similare în cadrul Curþii
Internaþionale de Justiþie.
ARTICOLUL 7
Biroul Curþii

1. Biroul Curþii va fi format din preºedinte, un vicepreºedinte ºi trei membri.
2. Preºedintele Curþii va fi ales de cãtre membrii Curþii,
reuniþi în colegiu. Preºedintele prezideazã Biroul.
3. Conciliatorii ºi arbitrii vor alege, în cadrul colegiilor lor
respective, doi membri ai Biroului ºi pe supleanþii acestora.
4. Biroul îºi va alege vicepreºedintele dintre membrii sãi.
Vicepreºedintele va fi ales dintre conciliatori, dacã preºedintele este un arbitru, ºi dintre arbitri, dacã preºedintele
este un conciliator.
5. Regulamentul Curþii va stabili modalitãþile pentru alegerea preºedintelui, a celorlalþi membrii ai Biroului ºi a
supleanþilor acestora.
ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 10
Sediul

1. Sediul Curþii este stabilit la Geneva.
2. La cererea pãrþilor în litigiu ºi cu acordul Biroului
Curþii, o comisie de conciliere sau un tribunal arbitral se
pot întruni în afara sediului Curþii.
ARTICOLUL 11
Regulamentul Curþii

1. Curtea va adopta propriul sãu regulament, care va fi
supus aprobãrii statelor-pãrþi la prezenta convenþie.
2. Regulamentul Curþii va stabili, în special, regulile de
procedurã care trebuie aplicate de cãtre comisiile de conciliere ºi de tribunalele arbitrale, constituite în conformitate cu
prezenta convenþie. El va preciza de la care dintre aceste
reguli nu se va putea deroga, prin acordul pãrþilor în litigiu.
ARTICOLUL 12
Limbile de lucru

Regulamentul Curþii va stabili regulile aplicabile în privinþa limbilor de lucru.
ARTICOLUL 13
Protocol financiar

Cu excepþia prevederilor art. 17, toate cheltuielile Curþii
vor fi suportate de statele-pãrþi la prezenta convenþie.
Dispoziþiile privind calcularea cheltuielilor, întocmirea ºi
aprobarea bugetului anual al Curþii, repartizarea cheltuielilor
între statele-pãrþi la aceastã convenþie, verificarea conturilor
Curþii ºi problemele conexe vor fi cuprinse într-un protocol
financiar, care va fi adoptat de cãtre Comitetul Înalþilor
Funcþionari. Un stat este legat de protocol în momentul
când devine parte la convenþie.
ARTICOLUL 14
Raport periodic

Biroul va prezenta, anual, Consiliului C.S.C.E., prin
Comitetul Înalþilor Funcþionari, un raport asupra activitãþilor
desfãºurate în baza prezentei convenþii.

Procedura de luare a deciziilor
ARTICOLUL 15

1. Deciziile Curþii vor fi luate cu votul majoritãþii membrilor care participã la vot. Membrii care se abþin nu sunt
consideraþi ca participanþi la vot.
2. Deciziile Biroului vor fi luate cu votul majoritãþii membrilor sãi.
3. Deciziile comisiilor de conciliere ºi cele ale tribunalelor arbitrale vor fi luate cu votul majoritãþii membrilor lor,
care nu au dreptul de a se abþine de la vot.
4. În caz de vot egal, votul preºedintelui va prevala.
ARTICOLUL 9
Grefierul

Curtea îºi va numi grefierul ºi va putea sã prevadã
numirea altor funcþionari necesari. Statutul personalului
grefei va fi elaborat de Birou ºi va fi adoptat de cãtre
statele-pãrþi la prezenta convenþie.

Notificarea cererilor de conciliere sau de arbitraj

Grefierul Curþii va informa Secretariatul C.S.C.E. despre
toate cererile de conciliere sau de arbitraj, pentru a fi
comunicate imediat statelor participante la C.S.C.E.
ARTICOLUL 16
Comportarea pãrþilor; mãsurile provizorii

1. În timpul procedurii, pãrþile în litigiu se vor abþine de
la orice acþiune care ar putea agrava situaþia sau care ar
putea îngreuna ori împiedica soluþionarea diferendului.
2. Comisia de conciliere poate atrage atenþia pãrþilor în
litigiul cu care a fost sesizatã asupra mãsurilor pe care
le-ar putea lua pentru a preveni agravarea diferendului ºi
pentru ca soluþionarea acestuia sã nu devinã mai dificilã.
3. Tribunalul arbitral, constituit pentru a soluþiona un
diferend, poate indica mãsurile provizorii care ar trebui sã
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fie luate de cãtre pãrþile în litigiu, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al art. 26.
ARTICOLUL 17
Cheltuielile de procedurã
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6. Orice dezacord între pãrþile în litigiu cu privire la
competenþa comisiei sau a tribunalului este soluþionat de
comisie sau de tribunal.
CAPITOLUL III
Concilierea

Pãrþile în litigiu ºi orice parte intervenientã îºi vor
suporta, fiecare, propriile cheltuieli de procedurã.

ARTICOLUL 20

CAPITOLUL II

Cererea pentru constituirea unei comisii de conciliere

Competenþa

1. Orice stat-parte la prezenta convenþie poate adresa
grefierului o cerere pentru a solicita constituirea unei comisii de conciliere pentru soluþionarea unui diferend între el
ºi unul sau mai multe state-pãrþi. Douã sau mai multe
state-pãrþi pot, de asemenea, sã adreseze grefierului o
cerere comunã.
2. Constituirea unei comisii de conciliere poate fi cerutã,
de asemenea, prin acordul a douã sau mai multe statepãrþi sau între unul sau mai multe state-pãrþi ºi unul sau
mai multe state participante la C.S.C.E. Acordul trebuie sã
fie notificat grefierului.

ARTICOLUL 18
Competenþa comisiei ºi a tribunalului

1. Orice stat parte la prezenta convenþie poate supune
unei comisii de conciliere orice diferend cu un alt statparte, care nu a putut fi soluþionat, într-o perioadã de timp
rezonabilã, prin negocieri.
2. Un diferend poate fi supus unui tribunal arbitral în
condiþiile prevãzute la art. 26.
ARTICOLUL 19
Menþinerea mijloacelor existente de soluþionare

1. Comisia de conciliere sau tribunalul arbitral constituite
pentru soluþionarea unui diferend va înceta examinarea
acestuia:
a) dacã, înainte de sesizarea comisiei sau a tribunalului,
acest diferend a fost supus unei curþi sau unui tribunal a
cãrui competenþã pãrþile în litigiu sunt obligate sã o accepte
sau, dacã o asemenea instanþã a pronunþat deja o hotãrâre asupra fondului acestui diferend;
b) dacã pãrþile în litigiu au acceptat, dinainte, competenþa exclusivã a unui organ jurisdicþional, altul decât tribunalul prevãzut de prezenta convenþie, ºi dacã acest organ
este competent sã decidã, cu forþã obligatorie, asupra diferendului ce i-a fost supus, sau dacã pãrþile în litigiu au
convenit sã caute soluþionarea acestuia exclusiv prin alte
mijloace.
2. Comisia de conciliere, constituitã pentru soluþionarea
unui diferend, înceteazã examinarea acestuia chiar ºi dupã
ce a fost sesizatã, dacã una sau toate pãrþile în litigiu
supun diferendul unei curþi sau unui tribunal a cãrui competenþã pãrþile respective sunt obligate sã o accepte.
3. Comisia de conciliere va suspenda examinarea diferendului dacã, mai înainte, acesta a fost supus altui organ
care are competenþã sã formuleze propuneri cu privire la
acest diferend. Dacã prin acest demers anterior nu se
ajunge la soluþionarea diferendului, comisia îºi va relua
lucrãrile, la cererea pãrþilor în litigiu sau a uneia dintre ele,
sub rezerva prevederilor paragrafului 1 al art. 26.
4. Un stat poate, în momentul semnãrii sau ratificãrii
convenþiei, sau al aderãrii la aceasta, sã facã o rezervã
pentru a asigura compatibilitatea mecanismului de soluþionare a diferendelor, instituit de aceastã convenþie, cu alte
mijloace de soluþionare a diferendelor care rezultã din
angajamentele internaþionale aplicabile acestui stat.
5. Dacã, în orice moment, pãrþile reuºesc sã soluþioneze
diferendul, comisia sau tribunalul scoate cauza de pe rol,
dupã ce a primit o confirmare scrisã de la toate pãrþile cã
ele au soluþionat diferendul.

ARTICOLUL 21
Constituirea comisiei de conciliere

1. Fiecare parte în litigiu va numi un conciliator de pe
lista conciliatorilor, stabilitã în conformitate cu art. 3, pentru
a face parte din comisia de conciliere.
2. Când mai mult de douã state sunt pãrþi la acelaºi
diferend, pãrþile care au aceleaºi interese se pot înþelege
sã numeascã un singur conciliator. Dacã nu procedeazã în
acest sens, fiecare dintre cele douã pãrþi în litigiu va numi
un numãr egal de conciliatori, pânã la un maximum stabilit
de Birou.
3. Orice stat care este parte la un diferend supus unei
comisii de conciliere, fãrã a fi parte la aceastã convenþie,
poate numi, pentru a face parte din comisie, o persoanã
aleasã fie de pe lista de conciliatori stabilitã în conformitate cu art. 3, fie dintre cetãþenii unui stat participant la
C.S.C.E. În acest caz, aceºtia din urmã vor avea, în scopul examinãrii diferendului, aceleaºi drepturi ºi aceleaºi obligaþii ca ºi ceilalþi membri ai comisiei. Ei îºi vor exercita
funcþiile în deplinã independenþã ºi vor face declaraþia
cerutã de art. 5, înainte de a-ºi ocupa locurile în comisie.
4. Imediat dupã primirea cererii sau a acordului prin
care pãrþile în litigiu solicitã constituirea unei comisii de
conciliere, preºedintele Curþii va consulta pãrþile în litigiu în
privinþa componenþei restului comisiei.
5. Biroul va numi alþi trei conciliatori pentru a face parte
din comisia de conciliere. Acest numãr poate fi majorat sau
redus de cãtre Birou, cu condiþia sã fie impar. Membrii
Biroului ºi supleanþii lor, care se aflã pe lista conciliatorilor,
pot fi numiþi pentru a face parte din comisie.
6. Comisia de conciliere îºi alege preºedintele din rândul membrilor numiþi de Birou.
7. Regulamentul Curþii va stabili regulile aplicabile pentru
situaþia în care, la începutul sau în cursul procedurii, unul
dintre membrii numiþi sã facã parte din comisie este recuzat, nu poate sau refuzã sã participe.
8. Orice problemã în legãturã cu aplicarea acestui articol va fi soluþionatã de cãtre Birou ca o chestiune preliminarã.
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ARTICOLUL 22
Procedura de constituire a unei comisii de conciliere

1. Dacã constituirea unei comisii de conciliere este solicitatã pe calea unei cereri, cererea va enunþa obiectul diferendului, partea sau pãrþile împotriva cãrora este formulatã
cererea ºi numele conciliatorului sau ale conciliatorilor
numiþi de cãtre partea sau pãrþile solicitante. Cererea va
indica, pe scurt, ºi mijloacele de soluþionare la care s-a
recurs anterior.
2. De îndatã ce s-a primit o cerere, grefierul o va notifica celeilalte sau celorlalte pãrþi în litigiu menþionate în
cerere. Cealaltã parte sau celelalte pãrþi dispun de un termen de 15 zile de la notificare pentru a numi pe conciliatorul sau pe conciliatorii care vor face parte din comisia de
conciliere. Dacã, în acest termen, una sau mai multe pãrþi
în litigiu nu au ales membrul sau membrii comisiei pe care
au dreptul sã-i numeascã, Biroul va numi numãrul corespunzãtor de conciliatori. Aceastã numire se va face dintre
conciliatorii desemnaþi în conformitate cu art. 3 de cãtre
partea sau de cãtre fiecare dintre pãrþile în cauzã sau,
dacã aceste pãrþi nu au desemnat încã conciliatori, dintre
conciliatorii care nu au fost desemnaþi de cãtre cealaltã
parte sau de cãtre celelalte pãrþi în litigiu.
3. Dacã constituirea unei comisii de conciliere este
cerutã în baza unui acord, acordul trebuie sã enunþe obiectul diferendului. Dacã nu existã acord, în întregime sau în
parte, asupra obiectului diferendului, fiecare parte îºi poate
formula propria sa poziþie în legãturã cu obiectul acestuia.
4. În cazul în care constituirea comisiei de conciliere
este cerutã în baza unui acord, fiecare parte va notifica
grefierului numele conciliatorului sau ale conciliatorilor pe
care i-a numit sã facã parte din comisie.
ARTICOLUL 23
Procedura de conciliere

1. Procedura de conciliere este confidenþialã ºi în contradictoriu. Sub rezerva prevederilor art. 10 ºi 11 ºi a regulamentului Curþii, comisia de conciliere îºi va stabili
procedura, dupã consultarea pãrþilor în litigiu.
2. Dacã pãrþile în litigiu sunt de acord, comisia de conciliere poate invita orice stat-parte la prezenta convenþie,
care are un interes în soluþionarea diferendului, sã participe
la procedurã.
ARTICOLUL 24
Obiectivul concilierii

Comisia de conciliere va ajuta pãrþile în litigiu sã-l soluþioneze în concordanþã cu dreptul internaþional ºi cu angajamentele la care au subscris în cadrul C.S.C.E.
ARTICOLUL 25
Rezultatul procedurii de conciliere

1. Dacã în cursul procedurii, pãrþile în litigiu reuºesc, cu
ajutorul comisiei de conciliere, sã gãseascã o soluþie reciproc acceptabilã, ele vor consemna termenii acestei soluþii
într-o încheiere, semnatã de reprezentanþii lor ºi de membrii comisiei. Semnarea acestui document va încheia procedura. Consiliul C.S.C.E. va fi informat prin intermediul
Comitetului Înalþilor Funcþionari, despre reuºita concilierii.

2. Când comisia de conciliere apreciazã cã toate aspectele diferendului ºi toate posibilitãþile de gãsire a unei soluþii au fost epuizate, ea va redacta un raport final. Raportul
va conþine propunerile comisiei pentru soluþionarea paºnicã
a diferendului.
3. Raportul comisiei de conciliere va fi notificat pãrþilor
în litigiu, care vor dispune de o perioadã de 30 de zile
pentru a-l examina ºi pentru a-l informa pe preºedintele
comisiei dacã sunt gata sã accepte soluþia propusã.
4. Dacã o parte în litigiu nu acceptã soluþia propusã,
cealaltã parte sau celelalte pãrþi nu mai sunt legate de
acceptarea, de cãtre ele, a soluþiei respective.
5. Dacã, în termenul prevãzut la paragraful 3, pãrþile în
litigiu nu au acceptat soluþia propusã, raportul va fi înaintat
Consiliului C.S.C.E., prin intermediul Comitetului Înalþilor
Funcþionari.
6. Dacã una dintre pãrþi refuzã sã participe la procedura
de conciliere sau pãrãseºte procedura dupã începerea
acesteia, se va întocmi, de asemenea, un raport în scopul
notificãrii de îndatã a acestei situaþii Consiliului C.S.C.E.,
prin intermediul Comitetului Înalþilor Funcþionari.
CAPITOLUL IV
Arbitrajul
ARTICOLUL 26
Cererea pentru constituirea unui tribunal arbitral

1. O cerere de arbitraj poate fi formulatã oricând, pe
bazã de acord între douã sau mai multe state-pãrþi la prezenta convenþie sau între unul sau mai multe state-pãrþi la
convenþie ºi unul sau mai multe alte state participante la
C.S.C.E.
2. Statele-pãrþi la convenþie pot, oricând, sã declare,
printr-o notificare adresatã depozitarului, cã ele recunosc ca
obligatorie, ipso facto ºi fãrã un acord special, competenþa
unui tribunal arbitral, sub rezerva reciprocitãþii. O astfel de
declaraþie poate fi fãcutã fãrã limitarea duratei sau pentru o
duratã determinatã. Ea poate fi fãcutã pentru toate diferendele sau poate exclude diferende asupra unor chestiuni
referitoare la integritatea teritorialã, la apãrarea naþionalã, la
un titlu de suveranitate asupra teritoriului naþional sau la
pretenþii concurente cu privire la jurisdicþia asupra altor
zone.
3. O cerere de arbitraj nu poate fi formulatã printr-o
solicitare adresatã grefierului Curþii împotriva unui stat-parte
la convenþie, care a fãcut declaraþia prevãzutã la paragraful 2, decât dupã ce s-a scurs o perioadã de 30 de zile
dupã ce raportul comisiei de conciliere, care s-a ocupat de
examinarea diferendului, a fost transmis Consiliului
C.S.C.E., potrivit prevederilor paragrafului 5 al art. 25.
4. Dupã ce un diferend este supus unui tribunal arbitral,
în conformitate cu acest articol, tribunalul poate, din proprie
iniþiativã sau la cererea uneia sau a tuturor pãrþilor în litigiu, sã indice mãsurile provizorii care ar trebui luate de
cãtre pãrþile în litigiu pentru a evita agravarea diferendului
ºi pentru ca soluþionarea acestuia sã nu devinã mai dificilã
sau pentru a evita ca o viitoare hotãrâre a tribunalului sã
rãmânã neexecutatã, datoritã atitudinii pãrþilor sau a uneia
dintre pãrþile în litigiu.
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ARTICOLUL 27
Sesizarea unui tribunal arbitral

1. Dacã o cerere de arbitraj este formulatã în baza unui
acord, acesta trebuie sã precizeze obiectul diferendului.
Dacã nu existã acord, în întregime sau în parte, cu privire
la obiectul diferendului, fiecare parte îºi poate formula
propria poziþie în legãturã cu obiectul acestuia.
2. Dacã arbitrajul este solicitat printr-o cerere, aceasta
trebuie sã precizeze obiectul diferendului, statul-parte sau
statele-pãrþi la prezenta convenþie împotriva cãruia sau
cãrora este îndreptatã ºi elementele principale de fapt ºi de
drept pe care se întemeiazã. Imediat dupã primirea cererii,
grefierul o va notifica celuilalt stat parte sau celorlalte state
pãrþi menþionate în cerere.
ARTICOLUL 28
Constituirea tribunalului arbitral

1. Dupã ce se formuleazã o cerere de arbitraj, se constituie un tribunal arbitral.
2. Arbitrii desemnaþi de pãrþile în litigiu în conformitate
cu prevederile art. 4 sunt membri de drept ai tribunalului.
Dacã sunt mai mult de douã state-pãrþi la acelaºi diferend,
statele care au aceleaºi interese pot conveni sã numeascã
un singur arbitru.
3. Biroul va numi, dintre arbitri, un numãr de membri
care sã facã parte din tribunal, astfel încât numãrul membrilor numiþi de Birou sã fie cu cel puþin unu mai mare
decât numãrul membrilor de drept. Membrii Biroului ºi
supleanþii lor, care sunt pe lista arbitrilor, vor fi eligibili pentru a fi numiþi sã facã parte din tribunal.
4. Dacã un membru de drept al tribunalului nu poate sã
participe sau dacã, anterior, a luat cunoºtinþã, în orice calitate, de cazul care face obiectul diferendului supus tribunalului, acest membru va fi înlocuit de supleantul sãu. Dacã
supleantul se aflã în aceeaºi situaþie, statul în cauzã va
numi, în conformitate cu modalitãþile prevãzute la paragraful 5, un membru în scopul examinãrii acestui diferend. În
cazul când ar apãrea dubii în ceea ce priveºte capacitatea
unui membru sau a supleantului sãu de a face parte din
tribunal, Biroul va decide.
5. Orice stat care este parte la un diferend supus unui
tribunal arbitral, fãrã sã fie parte la prezenta convenþie,
poate numi o persoanã pentru a face parte din tribunal,
aleasã fie de pe lista arbitrilor, stabilitã în conformitate cu
art. 4, fie dintre cetãþenii unui stat participant la C.S.C.E.
Orice persoanã astfel numitã trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute în paragraful 2 al art. 4; ea are, în scopul
examinãrii diferendului, aceleaºi drepturi ºi obligaþii ca ºi
ceilalþi membri ai tribunalului. Persoana respectivã îºi va
exercita funcþiile în deplinã independenþã ºi va face declaraþia cerutã de art. 5, înainte de a lua parte la lucrãrile tribunalului.
6. Tribunalul îºi va alege preºedintele dintre membrii
numiþi de Birou.
7. În cazul când unul dintre membrii tribunalului numit
de Birou nu poate participa la lucrãri, el nu va fi înlocuit
decât dacã numãrul membrilor numiþi de Birou scade sub
numãrul membrilor de drept sau al membrilor numiþi de
pãrþile în litigiu, în conformitate cu dispoziþiile paragrafului 5. În acest caz, unul sau mai mulþi membri noi vor fi
numiþi de cãtre Birou potrivit paragrafelor 3 ºi 4 ale acestui
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articol. În cazul numirii unuia sau mai multor noi membri,
nu va fi ales un nou preºedinte decât dacã membrul care
nu poate sã participe este însuºi preºedintele tribunalului.
ARTICOLUL 29
Procedura de arbitraj

1. Procedura de arbitraj se desfãºoarã în contradictoriu,
conform principiilor unei judecãþi echitabile. Ea comportã o
fazã scrisã ºi una oralã.
2. Tribunalul arbitral dispune, faþã de pãrþile în litigiu, de
competenþele necesare de cercetare a faptelor ºi de investigaþie pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
3. Orice stat participant la C.S.C.E. care considerã cã
are un interes juridic deosebit, ce ar putea fi afectat de
hotãrârea tribunalului, poate, în termen de 15 zile de la
transmiterea notificãrii efectuate de cãtre Secretariatul
C.S.C.E., potrivit prevederilor art. 15, sã adreseze grefierului Curþii o cerere de intervenþie. Aceastã cerere trebuie
transmisã imediat pãrþilor în litigiu ºi tribunalului constituit
pentru examinarea diferendului.
4. Dacã statul intervenient dovedeºte cã are un astfel
de interes, el va fi autorizat sã participe la procedurã, în
mãsura în care este necesar pentru protecþia acestui interes. Partea respectivã a hotãrârii tribunalului este obligatorie
pentru statul intervenient.
5. Pãrþile în litigiu dispun de o perioadã de 30 de zile
pentru a transmite tribunalului observaþiile lor privind cererea de intervenþie. Tribunalul va pronunþa o hotãrâre cu privire la admisibilitatea cererii.
6. Dezbaterile în faþa tribunalului se vor þine cu uºile
închise, afarã de cazul când tribunalul decide altfel, la
cererea pãrþilor în litigiu.
7. În cazul când una sau mai multe dintre pãrþile în litigiu nu se prezintã, cealaltã parte sau celelalte pãrþi pot
cere tribunalului sã se pronunþe în favoarea pretenþiilor
sale sau ale lor. În acest caz, înainte de a da sentinþa, tribunalul trebuie sã se asigure cã este competent ºi cã
argumentele pãrþii sau ale pãrþilor care participã la procedurã sunt întemeiate.
ARTICOLUL 30
Rolul tribunalului arbitral

Rolul tribunalului arbitral este de a hotãrî, în conformitate cu dreptul internaþional, asupra diferendelor care îi sunt
supuse. Aceastã prevedere nu aduce atingere competenþei
tribunalului de a da o decizie ex aequo et bono, dacã pãrþile în litigiu sunt de acord.
ARTICOLUL 31
Sentinþa tribunalului arbitral

1. Sentinþa tribunalului arbitral va fi motivatã. Dacã ea
nu exprimã, în întregime sau în parte, opinia unanimã a
membrilor lui, fiecare membru al acestuia va avea dreptul
sã ataºeze la sentinþã opinia sa separatã sau disidentã.
2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 4 al art. 29,
sentinþa tribunalului nu va fi obligatorie decât între pãrþile
în litigiu ºi numai cu privire la cazul care a fost soluþionat.
3. Sentinþa este definitivã ºi nu poate fi supusã apelului.
Totuºi pãrþile în litigiu sau una dintre ele pot cere tribunalului arbitral sã interpreteze sentinþa în cazul unei
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divergenþe privind sensul sau conþinutul acesteia. Dacã pãrþile în litigiu nu convin altfel, o astfel de cerere trebuie
fãcutã în termen de 6 luni de la comunicarea sentinþei.
Dupã primirea observaþiilor pãrþilor în litigu, tribunalul va
proceda la interpretarea sentinþei cât mai curând posibil.
4. O cerere de revizuire a sentinþei nu poate fi fãcutã
decât dacã se descoperã fapte de naturã sã aibã o influenþã decisivã ºi care, înainte de pronunþarea sentinþei, nu
erau cunoscute tribunalului ºi nici pãrþii sau pãrþilor în litigiu
care cer revizuirea. Cererea de revizuire trebuie fãcutã în
termen de 6 luni de la descoperirea noului fapt. Nici o
cerere de revizuire nu poate fi formulatã dupã 10 ani de la
data pronunþãrii sentinþei.
5. În mãsura posibilului, examinarea unei cereri de interpretare sau a unei cereri de revizuire va fi fãcutã de cãtre
tribunalul care a dat sentinþa. Dacã Biroul constatã cã
acest lucru este imposibil, se va proceda la constituirea
unui nou tribunal, în conformitate cu prevederile art. 28.
ARTICOLUL 32
Publicarea sentinþei arbitrale

Sentinþa arbitralã este publicatã de cãtre grefier. O
copie certificatã conformã va fi comunicatã pãrþilor în litigiu
ºi Consiliului C.S.C.E., prin intermediul Comitetului Înalþilor
Funcþionari.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 33
Semnarea ºi intrarea în vigoare

1. Prezenta convenþie este deschisã, la sediul
Guvernului Suediei, pentru semnare de cãtre statele participante la C.S.C.E., pânã la 31 martie 1993. Ea va fi
supusã ratificãrii.
2. Statele participante la C.S.C.E., care nu au semnat
convenþia, pot adera ulterior la aceasta.
3. Convenþia va intra în vigoare la douã luni de la data
depunerii celui de-al doisprezecelea instrument de ratificare
sau de aderare.
4. Pentru orice stat care o ratificã sau aderã la aceasta,
dupã depunerea celui de-al doisprezecelea instrument de
ratificare sau de aderare, convenþia va intra în vigoare la
douã luni dupã depunerea instrumentului sãu de ratificare
sau de aderare.
5. Guvernul Suediei asigurã funcþiile de depozitar al
convenþiei.
ARTICOLUL 34
Rezerve

La prezenta convenþie nu se pot face decât acele
rezerve pe care le permite în mod expres.
ARTICOLUL 35
Amendamente

1. Amendamentele la prezenta convenþie trebuie sã fie
adoptate în conformitate cu paragrafele care urmeazã.

2. Orice stat-parte la convenþie poate sã formuleze propuneri de amendare a acesteia, care vor fi comunicate de
cãtre depozitar Secretariatului C.S.C.E., pentru a fi transmise statelor participante la C.S.C.E.
3. Dacã Consiliul C.S.C.E. adoptã textul amendamentului
propus, acesta va fi comunicat de cãtre depozitar statelorpãrþi la convenþie, pentru a fi acceptat în conformitate cu
regulile lor constituþionale respective.
4. Orice amendament astfel adoptat va intra în vigoare
în a treizecea zi dupã ce toate statele-pãrþi la convenþie îl
vor fi informat pe depozitar despre acceptarea acestui
amendament.
ARTICOLUL 36
Denunþarea

1. Orice stat-parte la prezenta convenþie poate, în orice
moment, sã o denunþe printr-o notificare adresatã depozitarului.
2. Denunþarea va deveni efectivã la un an de la data
primirii notificãrii de cãtre depozitar.
3. Convenþia va continua totuºi sã se aplice faþã de
statul care a denunþat-o, în ceea ce priveºte procedurile în
curs la data când denunþarea intrã în vigoare. Aceste proceduri vor fi continuate pânã la încheierea lor.
ARTICOLUL 37
Notificãri ºi comunicãri

Notificãrile ºi comunicãrile care urmeazã a fi fãcute de
cãtre depozitar vor fi adresate grefierului ºi Secretariatului
C.S.C.E. ºi vor fi comunicate apoi statelor participante la
C.S.C.E.
ARTICOLUL 38
Statele care nu sunt parte la prezenta convenþie

Se confirmã cã, în conformitate cu dreptul internaþional,
nici o prevedere a prezentei convenþii nu trebuie interpretatã ca stabilind vreo obligaþie sau angajament pentru statele participante la C.S.C.E. care nu sunt parte la
convenþie, afarã de cazul când obligaþiile sau angajamentele sunt prevãzute în mod expres ºi acceptate în mod
expres, în scris, de cãtre aceste state.
ARTICOLUL 39
Dispoziþii tranzitorii

1. Curtea va proceda, în termen de 4 luni de la intrarea
în vigoare a prezentei convenþii, la alegerea Biroului sãu,
la adoptarea regulamentului sãu ºi la desemnarea grefierului, în conformitate cu prevederile art. 7, 9 ºi 11. Guvernul
statului-gazdã al Curþii va face aranjamentele necesare în
cooperare cu depozitarul.
2. Pânã la numirea grefierului, funcþiile prevãzute la
paragraful 5 al art. 3 ºi la paragraful 7 al art. 4, vor fi
exercitate de cãtre depozitar.
Încheiatã la Stockholm la 15 decembrie 1992, în limbile
englezã, francezã, germanã, italianã, rusã ºi spaniolã, toate
cele ºase versiuni fiind egal autentice.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenþiei
privind concilierea ºi arbitrajul în cadrul Conferinþei
pentru Securitate ºi Cooperare în Europa,
semnatã la Stockholm la 15 decembrie 1992
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Convenþiei privind
concilierea ºi arbitrajul în cadrul Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare în
Europa, semnatã la Stockholm la 15 decembrie 1992, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 6 martie 1996.
Nr. 30.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 126*)
din 6 decembrie 1995
Florin Bucur Vasilescu
Viorel Mihai Ciobanu
Victor Dan Zlãtescu
Raul Petrescu
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului
locativ ºi reglementarea raporturilor dintre proprietari ºi chiriaºi, ale H.C.M. nr. 860/1973 privind stabilirea mãsurilor de
executare a Legii nr. 5/1973 ºi ale Legii administraþiei
publice locale nr. 69/1991, invocatã de pârâþii Mihaly
Ladislau, Csika Edmond ºi Csika Klara în Dosarul
nr. 4.018/1993 al Judecãtoriei Mediaº.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 29 noiembrie 1995, concluziile pãrþilor prezente ºi ale reprezentantului Ministerului Public fiind consemnate în încheierea din
*) Definitivã prin nerecurare.

aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea la 6 decembrie 1995.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine urmãtoarele:
Reclamanþii Moga Luciana ºi Moga Florin au chemat în
judecatã pe pârâþii Mihaly Ladislau, Csika Edmond, Csika
Klara ºi Consiliul Local al Comunei Târnava, cerând rezilierea contractului de închiriere ºi evacuarea, cauza formând
obiectul Dosarului nr. 4.018/1993 al Judecãtoriei Mediaº.
Prin Încheierea nr. 14 din 26 octombrie 1994,
Judecãtoria Mediaº a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii
nr. 5/1973, ale H.C.M. nr. 860/1973 ºi ale Legii
nr. 69/1991, invocatã de pârâþii Mihaly Ladislau, Csika
Edmond ºi Csika Klara.
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În susþinerea excepþiei, pârâþii aratã cã dispoziþiile din
actele normative menþionate, referitoare la repartizarea locuinþelor de cãtre consiliile locale, sunt neconstituþionale,
deoarece numai contractele de închiriere formeazã baza
obþinerii unei locuinþe. Se considerã cã în prezent nu mai
existã ordine de repartiþii sau repartiþii privind locuinþele din
fondul de locuinþe construite de stat. În consecinþã, consiliile locale nu au competenþa sã repartizeze locuinþe ºi sã
emitã ordine de repartizare a locuinþelor. Numai contractele
formeazã temeiul obþinerii unei locuinþe.
În concluzie, toate dispoziþiile legale din actele normative în discuþie, care prevãd cã ordinul de repartizare stã la
baza încheierii contractului de închiriere pentru locuinþele
construite din fondul de stat, sunt neconstituþionale, deoarece contravin prevederilor art. 120 ºi 149 din Constituþie.
De asemenea, sunt considerate neconstituþionale dispoziþiile art. 19 din Legea nr. 5/1973, întrucât, stabilind cã
”persoanele care se mutã definitiv în altã localitate îºi pãstreazã dreptul de folosinþã asupra locuinþei pe care o deþin,
cel mult 6 luni de la data mutãrii, fãrã a o putea subînchiria pe aceastã perioadãÒ, contravin art. 25 ºi art. 150 alin.
(1) din Constituþie.
La termenul de judecatã din 29 noiembrie 1995, pârâþii
au renunþat la invocarea excepþiei de neconstituþionalitate a
Legii administraþiei publice locale nr. 69/1991.
Exprimându-ºi opinia, potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (5)
din Legea nr. 47/1992, Judecãtoria Mediaº considerã cã
”excepþia nu este întemeiatã ºi deci prevederile tuturor
actelor normative în discuþie sunt constituþionaleÒ.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, au fost solicitate puncte de vedere celor douã
Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
Senatul, în punctul sãu de vedere, considerã cã Legea
nr. 5/1973 ºi H.C.M. nr. 860/1973 nu sunt supuse controlului constituþionalitãþii, deoarece sunt anterioare Constituþiei.
În ceea ce priveºte excepþia de neconstituþionalitate, se
apreciazã cã ”opinia tribunalului este legalãÒ.
În punctul de vedere al Guvernului se aratã cã, în prezent, locuinþele construite din fondurile statului se aflã la
dispoziþia consiliilor locale ºi sunt administrate de agenþi
economici specializaþi, iar închirierea lor se face beneficiarilor nominalizaþi potrivit dispoziþiilor Legii nr. 5/1973, fiind
necesarã emiterea unui act din partea consiliului local, care
sã stea la baza încheierii contractului de închiriere. Din
aceste motive, Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã.
Camera Deputaþilor nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
Având în vedere importanþa problemei care formeazã
obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, în temeiul art. 12
din regulamentul sãu de organizare ºi funcþionare, Curtea
Constituþionalã a solicitat ºi opinia Catedrei de drept privat
a Facultãþii de Drept din Bucureºti, care considerã excepþia
neîntemeiatã, întrucât ”procedura instituitã de lege privind
atribuirea locuinþelor din fondul locativ de stat construit în
vederea închirierii nu contravine Constituþiei. Aceastã procedurã este necesarã, deoarece, în lipsa ei, unitãþile care

administreazã fondul locativ de stat ar putea închiria locuinþele dupã criterii inechitabileÒ.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Senatului ºi al Guvernului, raportul întocmit în cauzã de
judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor ºi ale reprezentantului Ministerului Public, dispoziþiile Legii nr. 5/1973 ºi ale
H.C.M. nr. 860/1973, prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã este competentã
sã soluþioneze doar excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 5/1973, care, deºi anterioarã Constituþiei,
este în vigoare, urmând a fi aplicatã spre a produce efecte
juridice ºi în prezent, în noul regim constituþional. Nu intrã
în competenþa Curþii verificarea constituþionalitãþii dispoziþiilor
H.C.M. nr. 860/1973, deoarece asupra legalitãþii hotãrârilor
Guvernului este competentã sã se pronunþe instanþa judecãtoreascã, pe calea contenciosului administrativ. În orice
caz, hotãrârea nu este decât un act emis în executarea
Legii nr. 5/1973 ºi deci soarta sa depinde de soluþia datã
cu privire la constituþionalitatea legii, chiar dacã Curtea
Constituþionalã nu are cãderea sã se pronunþe în mod
expres asupra constituþionalitãþii ei.
Autorii excepþiei considerã cã dispoziþiile Legii
nr. 5/1973, care prevãd cã ordinul de repartizare a locuinþelor din fondul locativ de stat, emis de consiliul local, stã la
baza încheierii contractului de închiriere, precum ºi cele ale
art. 19 din aceeaºi lege sunt neconstituþionale, deoarece
contravin prevederilor art. 25, art. 120, art. 149 ºi art. 150
alin. (1) din Constituþie.
Cât priveºte Legea nr. 5/1973, Curtea Constituþionalã,
prin Decizia nr. 40 din 7 iulie 1993, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 30 noiembrie
1993, a reþinut cã prevederile ei nu sunt neconstituþionale.
Astfel, în aceastã decizie Curtea a considerat cã ”Legea
nr. 5/1973 a reglementat administrarea fondului locativ, astfel încât acesta sã fie repartizat în funcþie de posibilitãþile
pe care statul le are ºi de cerinþele populaþiei... Prevederile
acestei legi, cu modificãrile ulterioare, sunt aplicabile ºi
astãzi, pentru cã în domeniul locuinþelor realitãþile juridice
se menþin ºi, ca atare, fondul de locuinþe trebuie în continuare administrat potrivit unor criterii legale care sã rãspundã unor exigenþe economice, sociale ºi umane...
Constituþia nu desfiinþeazã regulile clasice privind încheierea, derularea ºi încetarea contractelor de închiriere ºi nu
se poate pune în discuþie constituþionalitatea încetãrii, desfacerii sau rezilierii contractelor, dacã acestea se produc în
litera ºi spiritul legiiÒ. Aceste considerente îºi pãstreazã
valabilitatea ºi în cauza de faþã.
Este adevãrat cã sistemul de repartizare a locuinþelor ºi
a altor spaþii locative, reglementat prin prevederile Legii
nr. 5/1973, corespunde unei administraþii cu caracter centralizat. Dar acest fapt nu este determinant, în esenþa sa,
cu privire la atribuirea spaþiilor locative având destinaþia de
locuinþã. El este menþinut ºi aplicat în condiþiile tranziþiei la
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economia de piaþã, cu adaptãrile necesare pe care le presupune o asemenea schimbare fundamentalã. În aceste
condiþii, nu existã nici un fel de contradicþii cu prevederile
art. 120 din Constituþie, care stabilesc doar faptul cã în
localitãþi funcþioneazã consilii locale ºi primari aleºi, iar activitatea acestora se desfãºoarã în condiþiile legii, pe baza
principiului autonomiei locale.
În consecinþã, sancþiunea instituitã pentru situaþia în care
locuinþa nu este ocupatã timp de peste 6 luni nu contravine prevederilor art. 25 din Constituþie ºi nici unei alte prevederi constituþionale, deoarece prin chiar art. 49 din
Constituþie s-a creat posibilitatea restrângerii, prin lege, a
unui drept subiectiv, în interes social, lãsându-se la aprecierea instanþei de judecatã soluþionarea situaþiilor de fapt.
Legitimitatea constituþionalã a art. 19 din Legea nr. 5/1973
rezultã deci din prevederile art. 49 din Constituþie.
Art. 19 din Legea nr. 5/1973 nu are în vedere locuinþele
proprietate personalã, el reglementând dreptul de proprietate al statului, iar nu al chiriaºului.
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Comparând prevederile constituþionale cu cele cuprinse
în Legea nr. 5/1973, se poate observa cã acestea din
urmã concordã cu litera ºi spiritul celor dintâi, urmând a fi
declarate constituþionale. Actele normative din acest domeniu recunosc valabilitatea contractelor de închiriere,
încheiate în condiþiile stabilite de pãrþi, iar prin aceasta nu
se aduce atingere nici unei dispoziþii constituþionale ºi deci
nu sunt incidente prevederile art. 150 alin. (1) din
Constituþie.
În timpul dezbaterilor, pârâþii au revenit asupra excepþiei
de neconstituþionalitate a Legii nr. 69/1991. Dar, potrivit art.
26 alin. 1 din regulamentul sãu de organizare ºi funcþionare, o datã sesizatã, Curtea trebuie sã procedeze la examinarea constituþionalitãþii textului criticat, nefiind aplicabile
dispoziþiile referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea procesului. Nu se constatã însã dispoziþii neconstituþionale în cuprinsul Legii administraþiei publice locale nr.
69/1991.

Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A. c), al art. 25
alin. (1) ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:
Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 5/1973 ºi ale H.C.M. nr. 860/1973, invocatã de
Mihaly Ladislau, Csika Edmond ºi Csika Klara în Dosarul nr. 4.018/1993 al Judecãtoriei Mediaº.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa din 6 decembrie 1995.
PREªEDINTE,

conf. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Biblioteca Universitãþii Oradea,
judeþul BihorÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii: ”Biblioteca Universitãþii Oradea, judeþul BihorÒ, prevãzuþi în anexa*)
la prezenta hotãrâre.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului de stat ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul învãþãmântului,
Romulus Pop,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 1 martie 1996.
Nr. 126.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru declararea de utilitate publicã a lucrãrii de interes
naþional ”Extinderea spaþiilor de depozitare a zgurii ºi cenuºii
la depozitul nr. 2, celula 4 de la C.T.E. TurceniÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se declarã de utilitate publicã lucrarea de interes naþional
”Extinderea spaþiilor de depozitare a zgurii ºi cenuºii la depozitul nr. 2,
celula 4 de la C.T.E. TurceniÒ.
Art. 2. Ñ Expropriatorul este statul român, prin Regia Autonomã de
Electricitate ”RenelÒ, de sub autoritatea Ministerului Industriilor.
Art. 3. Ñ Prezentul act de declarare a utilitãþii publice va fi adus la
cunoºtinþã publicã prin afiºare la sediul Consiliului Local al Comunei Ioneºti,
judeþul Gorj.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu

Bucureºti, 1 martie 1996.
Nr. 127.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivelor de investiþii ”Sediu pentru batalionul
de jandarmi Alba Iulia, judeþul AlbaÒ, ”Sediu
pentru batalionul 40 jandarmi Bacãu, judeþul BacãuÒ
ºi ”Sediu pentru batalionul de jandarmi Zalãu, judeþul SãlajÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de
investiþii ”Sediu pentru batalionul de jandarmi Alba Iulia, judeþul AlbaÒ, ”Sediu
pentru batalionul 40 jandarmi Bacãu, judeþul BacãuÒ ºi ”Sediu pentru batalionul de jandarmi Zalãu, judeþul SãlajÒ, prevãzuþi în anexele nr. 1Ñ3*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute la art. 1 se
face din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiþii aprobate
potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 1 martie 1996.
Nr. 128.
*) Anexele nr. 1Ñ3 se comunicã numai beneficiarilor de investiþie.

ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind decãderea din calitatea de fondator, administrator, director ºi cenzor
a unor persoane din cadrul Societãþii Bancare ”Dacia FelixÒÑ S.A.
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
luând act de constatãrile înscrise în procesele-verbale întocmite în urma acþiunii de supraveghere ºi control desfãºurate la Societatea Bancarã ”Dacia FelixÒÑ S.A., înregistrate la aceastã bancã cu nr. 38 ºi 39 din 12 ianuarie 1996
ºi nr. 248 ºi 249 din 3 martie 1996,
þinând seama de prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, ale Legii nr. 34/1991 privind Statutul
Bãncii Naþionale a României ºi ale Normelor nr. 2/1996 ale Bãncii Naþionale a României privind procedura decãderii din
calitatea de fondator, administrator, director ºi cenzor ai societãþilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 42 din 28 februarie 1996,
hotãrãºte:
1. Decãderea, în temeiul art. 54 din Legea nr. 33/1991,
din calitatea de fondator, administrator, director ºi cenzor a
urmãtoarelor persoane din cadrul Societãþii Bancare ”Dacia
FelixÒ Ñ S.A.:
Ñ Sima Ioan, din calitatea de preºedinte, administrator
ºi fondator;

Ñ Taloº Ioan, din calitatea de vicepreºedinte ºi administrator;
Ñ Vulturar Cornel, din calitatea de vicepreºedinte ºi
administrator;
Ñ Hossu Horea Mircea, din calitatea de fondator;
Ñ Gileru Mircea, din calitatea de fondator;
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Ñ Steroiu George, din calitatea de fondator;
Ñ Nicorici Mircea, din calitatea de fondator;
Ñ Dumbravã Partenie, din calitatea de cenzor;
Ñ Moldovan Vasile, din calitatea de cenzor;
Ñ Roºca Grigore, din calitatea de cenzor.
2. Persoanele prevãzute la pct. 1 nu mai pot deþine
nici una dintre calitãþile de fondator, administrator, director
sau cenzor la o societate bancarã timp de 5 ani.
3. Interdicþia prevãzutã la pct. 2 se aplicã ºi urmãtoarelor persoane care au deþinut calitatea de administrator, director sau cenzor la Societatea Bancarã ”Dacia FelixÒ Ñ S.A. ºi
sunt rãspunzãtoare de faptele înscrise în procesele-verbale
menþionate mai sus, sãvârºite în perioada în care aveau
aceastã calitate:
1. Hossu Horea Mircea, fost prim-vicepreºedinte în
perioada 12 noiembrie 1993 Ñ 12 mai 1995, fost
vicepreºedinte în perioada 14 martie 1992 Ñ 2 noiembrie
1993 ºi fost administrator în perioada 18 februarie 1991 Ñ
2 iunie 1995;
2. Olteanu Alexandru, fost vicepreºedinte ºi fost administrator în perioada 12 noiembrie 1993 Ñ 28 noiembrie 1995;
3. Gileru Mircea, fost vicepreºedinte în perioada
12 noiembrie 1993 Ñ 12 mai 1995 ºi fost administrator în
perioada 14 martie 1992 Ñ 12 mai 1995;

4. Steroiu George, fost vicepreºedinte în perioada
30 aprilie 1993 Ñ 12 mai 1995 ºi fost administrator în
perioada 18 februarie 1991 Ñ 12 mai 1995;
5. Ciobanu Emilia Letiþia, fost vicepreºedinte ºi fost
administrator în perioada 2 iunie 1995 Ñ 28 noiembrie 1995;
6. Mureºan Andrei Sever, fost administrator în perioada
14 martie 1992 Ñ 28 noiembrie 1995;
7. Velut Jean Fran•ois, fost administrator în perioada
23 aprilie 1994 Ñ 28 noiembrie 1995;
8. Teohari Leonida, fost administrator în perioada
14 martie 1992 Ñ 12 mai 1995;
9. Mania Ion Ilie, fost administrator în perioada
12 noiembrie 1993 Ñ 28 noiembrie 1995;
10. Nicorici Mircea, fost administrator în perioada
14 martie 1992 Ñ 28 noiembrie 1995.
4. Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al
României ºi se transmite Oficiului Registrului comerþului la
care este înmatriculatã Societatea Bancarã ”Dacia FelixÒÑ
S.A., pentru a fi avutã în vedere la înscrierile de menþiuni
ce se vor face cu privire la modificarea situaþiei societãþii
bancare.
5. Prezenta hotãrâre a fost adoptatã în ºedinþa
Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României
din data de 8 martie 1996 ºi intrã în vigoare de la data
publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE
AL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU,
guvernator
Bucureºti, 8 martie 1996.
Nr. 1.
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind introducerea unor mãsuri speciale de supraveghere
a Societãþii Bancare ”Dacia FelixÒÑS.A.
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României,
luând act de constatãrile înscrise în procesele-verbale întocmite în urma acþiunii de supraveghere ºi control
desfãºurate la Societatea Bancarã ”Dacia FelixÒÑ S.A., înregistrate la aceastã societate bancarã cu nr. 38 ºi 39 din
12 ianuarie 1996 ºi nr. 248 ºi 249 din 3 martie 1996,
având în vedere hotãrârea de decãdere din calitatea de fondator, administrator, director ºi cenzor a unor
persoane din cadrul acestei societãþi bancare,
þinând seama de prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancarã, ale Legii nr. 34/1991 privind Statutul
Bãncii Naþionale a României ºi ale Normelor nr. 2/1996 privind procedura decãderii din calitatea de fondator,
administrator, director ºi cenzor ai societãþilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din
28 februarie 1996,
hotãrãºte:
1. Aplicarea, în temeiul art. 52 din Legea nr. 33/1991,
de mãsuri speciale de supraveghere a Societãþii Bancare
”Dacia FelixÒÑS.A., pentru a pãstra, remedia ºi restabili
poziþia financiarã a acestei societãþi bancare.
2. Mãsurile speciale de supraveghere vor fi înfãptuite
prin Comisia de supraveghere instituitã în acest scop prin
ordin al guvernatorului Bãncii Naþionale a României.
Atribuþiile ºi competenþele Comisiei de supraveghere se
stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României.
3. În perioada aplicãrii mãsurilor speciale de supraveghere se interzice Societãþii Bancare ”Dacia FelixÒÑ S.A.
sã efectueze urmãtoarele operaþiuni:

Ñ acordarea de credite în valutã;
Ñ angajarea de noi plãþi în valutã;
Ñ tranzacþii pe piaþa valutarã în calitate de dealer;
Ñ acordarea de împrumuturi de orice fel persoanelor
fizice ºi juridice aflate în relaþii speciale cu societatea
bancarã;
Ñ acordarea de împrumuturi mari;
Ñ acordarea oricãror credite pe seama creditului
lombard (overdraft);
Ñ participarea cu capital la societãþi nebancare ºi
bancare;
Ñ extinderea reþelei teritoriale.
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4. Prezenta hotãrâre va fi transmisã Consiliului de administraþie al Societãþii Bancare ”Dacia FelixÒÑ S.A. împreunã
cu motivaþia adoptãrii ei, urmând sã intre în vigoare de la
data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
5. Consiliul de administraþie al Societãþii Bancare ”Dacia
FelixÒÑ S.A. va convoca adunarea generalã a acþionarilor,
cu îndeplinirea formalitãþilor prevãzute de lege, la un
termen cât mai apropiat posibil, dar nu mai târziu de
6 aprilie 1996.
Pe ordinea de zi a adunãrii generale a acþionarilor se
vor înscrie ºi urmãtoarele:
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a) Situaþia constatatã de echipa de inspecþie a Bãncii
Naþionale a României la Societatea Bancarã ”Dacia FelixÒ Ñ S.A.
în cadrul acþiunii de supraveghere, desfãºuratã în lunile
noiembrieÐdecembrie 1995;
b) Hotãrârea Bãncii Naþionale a României privind
decãderea unor persoane din calitatea de fondator, administrator, director ºi cenzor ai Societãþii Bancare ”Dacia
FelixÒ Ñ S.A.;
c) Hotãrârea Bãncii Naþionale a României privind introducerea mãsurilor speciale de supraveghere a Societãþii
Bancare ”Dacia FelixÒ Ñ S.A.;
d) Mãsuri pentru alegerea Consiliului de administraþie ºi
a Comisiei de cenzori.

PREªEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE
AL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU,
guvernator

Bucureºti, 8 martie 1996.
Nr. 2.

RECTIFICARE

În Normele metodologice nr. 4/1996 adoptate de Consiliul de administraþie al
Bãncii Naþionale a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 34 din 16 februarie 1996, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ La pct. 3 din cap. II Ñ Încadrarea caselor de schimb valutar în nivelul
poziþiei valutare stabilit de Banca Naþionalã a României, în loc de: ”... prevãzut
la art. 3 alin. 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996...Ò se va citi: ”... prevãzut
la art. 3 alin. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996...Ò.
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