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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 57*)
din 25 martie 1997
privind excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304
din Codul de procedurã civilã
Lucian Stângu
Ñ preºedinte
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
încheierile din 28 ianuarie 1997, 30 ianuarie 1997,
6 februarie 1997, 7 februarie 1997 ºi 12 februarie 1997,
pronunþate în dosarele nr. 493/1996, nr. 2.549/1996, nr.
2.599/1996, nr. 2.632/1996, nr. 2.963/1996, nr. 2.971/1996, nr.
2.878/1996, nr. 2.719/1996, nr. 2.546/1996, nr. 2.545/1996,
nr. 2.499/1996, nr. 2.495/1996, nr. 2.598/1996, nr. 3.937/1996,
nr. 2.641/1996, nr. 1.257/1996, nr. 3.215/1996, nr. 3.138/1996,
nr. 3.026/1996, nr. 2.995/1996, nr. 1.162/1996, nr. 1.156/1996
ºi nr. 2.173/1995, a sesizat Curtea Constituþionalã cu soluþionarea excepþiilor de neconstituþionalitate a art. 330,
art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi art. 3304 din Codul de procedurã civilã, invocate de reclamanþii-intimaþi Pãtraºcu
Neculae, Pãtraºcu Vasilica, Konstantin Johanna, Vegh
Blanka, Doboly Olga, Bãlãnescu Adrian, Tãnãsescu Sanda
Alice Eugenia, Luca Constantin Octavian, Zamfir Constanþa
Viorica, Nicolae Doina Mariana, Konstantin Alexander,
Constantinescu Viorica Marilena, Crupariu Anca, Popovici
Ioana Smaranda, Negulescu Felicia, Viºoiu Mihai, Viºoiu
Cosmin, Zaharescu Lucia Alexandra, Stoenescu D. Mihail,
Cãruntu Ioana Mihaela, Maria Eugenia Ciordas, Ioana
Mariana, Bratu Vladimir, Costin Mircea Dan, Costin Rodica,
Cherteº Ioan, Cherteº Laura, Popa Mihail, Merlescu
Georgel, Petrescu Valeriu Athanase, Mãrgãritescu Carmina,
Petrescu Mirca, Ivãnuº Ion, Pavel Matei ºi Ceauºescu
Aurel.
Excepþiile formeazã obiectul dosarelor Curþii
Constituþionale nr. 164C/1997, nr. 165C/1997, nr.
166C/1997, nr. 167C/1997, nr. 168C/1997, nr. 169C/1997,
nr. 170C/1997, nr. 171C/1997, nr. 172C/1997, nr.
173C/1997, nr. 174C/1997, nr. 175C/1997, nr. 176C/1997,
nr. 177C/1997, nr. 178C/1997, nr. 179C/1997, nr.
180C/1997, nr. 181C/1997, nr. 182C/1997, nr. 183C/1997,
nr. 184C/1997, nr. 185C/1997 ºi nr. 186C/1997.
Majoritatea excepþiilor sunt în esenþã identice, susþinându-se cã prevederile art. 330 ºi urmãtoarele din Codul
de procedurã civilã încalcã principiile statornicite în art. 1
alin. (3), art. 11, art. 15, art. 16, art. 20, art. 21, art. 41
alin. (1), art. 49, art. 125, art. 128, art. 130 ºi art. 135 alin.
(1) ºi (6) din Constituþie. De asemenea, se considerã cã
dispoziþiile atacate contravin pactelor ºi tratatelor internaþionale la care România este parte.
Excepþiile invocate în dosarele nr. 2.878/1996,
nr. 1.257/1996, nr. 3.026/1996 ºi nr. 2.995/1996, aparþinând
Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã, nu au fost motivate.

În Dosarul nr. 2.598/1996 al Curþii Supreme de Justiþie
Ñ Secþia civilã se constatã, din încheiere, cã sesizarea priveºte excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 3301 ºi ale art. 3302 din Codul de procedurã civilã,
însã din examinarea concluziilor scrise, depuse în motivarea excepþiei de Cãruntu Ioana Mihaela, reclamantã-intimatã în dosarul sus-menþionat, rezultã cã aceasta se
referã la dispoziþiile art. 330 pct. 1 ºi 2 din Codul de procedurã civilã.
Exprimându-ºi opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea
nr. 47/1997, instanþa supremã apreciazã excepþiile invocate
ca neîntemeiate, textele atacate fiind constituþionale.
Deoarece excepþiile de neconstituþionalitate invocate se
referã la aceleaºi dispoziþii legale ºi pentru o mai bunã
administrare a justiþiei, Curtea dispune conexarea dosarelor
nr. 165C/1997, nr. 166C/1997, nr. 167C/1997, nr.
168C/1997, nr. 169C/1997, nr. 170C/1997, nr. 171C/1997,
nr. 172C/1997, nr. 173C/1997, nr. 174C/1997, nr.
175C/1997, nr. 176C/1997, nr. 177C/1997, nr. 178C/1997,
nr. 179C/1997, nr. 180C/1997, nr. 181C/1997, nr.
182C/1997, nr. 183C/1997, nr. 184C/1997, nr. 185C/1997
ºi nr. 186C/1997 la Dosarul nr. 164C/1997, care a fost primul înregistrat, urmând sã se pronunþe asupra tuturor
excepþiilor prin decizia de faþã.
CURTEA,

examinând actele ºi lucrãrile dosarelor, încheierile de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile
atacate raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze
excepþiile, fiind legal sesizatã.
Asupra constituþionalitãþii art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi
art. 330 4 din Codul de procedurã civilã, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1997 ºi nr. 255 din 22
octombrie 1997, prin care, pe de o parte, s-a constatat cã
prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi
ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale, iar pe de altã parte, s-a admis excepþia de neconstituþionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã
civilã.
Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþionalitate, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie
ºi art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive
ale Curþii Constituþionale sunt obligatorii erga omnes, rezultã
cã excepþiile privind art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã sunt lipsite de obiect, urmând sã fie respinse ca
vãdit nefondate.
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De asemenea, urmeazã sã fie respinse ca vãdit nefondate ºi excepþiile privind dispoziþiile art. 330, ale art. 3302
alin. 2, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, întrucât nu au intervenit elemente noi care sã
determine schimbarea practicii constante a Curþii
Constituþionale.
În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, se constatã cã prin Legea nr. 17/1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26
din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificãri.
Este de observat cã din textul actual au fost înlãturate
prevederile ce formau obiectul excepþiei de neconstituþiona-
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litate. Astfel, recursul în anulare nu mai poate fi declarat
oricând de cãtre Ministerul Public, ci numai în termen de
6 luni de la data când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas
irevocabilã, pentru motivul prevãzut la art. 330 pct. 1 din
Codul de procedurã civilã, sau de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut la
art. 330 pct. 2 din acelaºi cod. Motivele de neconstituþionalitate invocate nu mai pot fi reþinute. Rezultã din cele arãtate cã, în urma modificãrii textului de lege atacat, excepþia
este în prezent lipsitã de obiect, urmând a fi respinsã ca
vãdit nefondatã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondate excepþiile de neconstituþionalitate invocate în faþa Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã de Pãtraºcu Neculae, Pãtraºcu Vasilica, Konstantin Johanna, Vegh Blanka, Doboly Olga, Bãlãnescu Adrian,
Tãnãsescu Sanda Alice Eugenia, Luca Constantin Octavian, Zamfir Constanþa Viorica, Nicolae Doina Mariana, Konstantin
Alexander, Constantinescu Viorica Marilena, Crupariu Anca, Popovici Ioana Smaranda, Negulescu Felicia, Viºoiu Mihai,
Viºoiu Cosmin, Zaharescu Lucia Alexandra, Stoenescu D. Mihail, Cãruntu Ioana Mihaela, Maria Eugenia Ciordas, Ioana
Mariana, Bratu Vladimir, Costin Mircea Dan, Costin Rodica, Cherteº Ioan, Cherteº Laura, Popa Mihail, Merlescu Georgel,
Petrescu Valeriu Athanase, Mãrgãritescu Carmina, Petrescu Mirca, Ivãnuº Ion, Pavel Matei ºi Ceauºescu Aurel în dosarele nr. 493/1996, nr. 2.549/1996, nr. 2.599/1996, nr. 2.632/1996, nr. 2.963/1996, nr. 2.971/1996, nr. 2.878/1996,
nr. 2.719/1996, nr. 2.546/1996, nr. 2.545/1996, nr. 2.499/1996, nr. 2.495/1996, nr. 2.598/1996, nr. 3.937/1996,
nr. 2.641/1996, nr. 1.257/1996, nr. 3.215/1996, nr. 3.138/1996, nr. 3.026/1996, nr. 2.995/1996, nr. 1.162/1996,
nr. 1.156/1996 ºi nr. 2.173/1995, privind:
Ñ dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã;
Ñ dispoziþiile art. 3301 ºi ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, constatând cã excepþiile invocate în
legãturã cu aceste prevederi sunt lipsite de obiect.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 25 martie 1997.
PREªEDINTE,

dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 426
din 30 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
CURTEA,
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine urmãMihai Constantinescu
Ñ judecãtor
toarele:
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Încheierea din 6 februarie 1997, pronunþatã în Dosarul
Paula C. Pantea
Ñ procuror
nr. 2.499/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
1
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã
civilã,
ridicatã
de
Zaharescu
Lucia
Alexandra.
Zaharescu Lucia Alexandra împotriva Deciziei Curþii
Prin
Decizia
nr.
57
din
25
martie 1997, Curtea
Constituþionale nr. 57 din 25 martie 1997.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate ca
22 octombrie 1997 ºi au fost consemnate în încheierea din vãdit nefondatã, fiind lipsitã de obiect, constatând cã prin
aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a Legea nr. 17 din 17 februarie 1997, publicatã în Monitorul
delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 30 octom- Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997,
brie 1997.
s-a stabilit un termen
de Evaluation
6 luni pentru declararea
de cãtre
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CURTEA,

Ministerul Public a recursului în anulare ºi cã nu existã nici
o legãturã între aceste dispoziþii legale ºi prevederile
art. 15 din Constituþie, invocate prin excepþie.
Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 57 din 25
martie 1997 a declarat recurs, în termen legal, Zaharescu
Lucia Alexandra, solicitând sã se constate neconstituþionalitatea art. 330 ºi a art. 3301 din Codul de procedurã civilã,
deoarece ”regimul privilegiat pe care-l conferã legea
procurorului general sã atace o hotãrâre civilã, deºi nu a
fost parte în procesul civilÒ, ”înfrânge toate principiile dreptului procedural civil ºi substanþial civilÒ. Referitor la
art. 3301 din Codul de procedurã civilã, recurenta pune în
discuþie ”faptul dacã înainte de modificarea acestui text pe
perioada cât el ºi-a produs efectele era sau nu constituþionalÒ.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã ”excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã este lipsitã de obiectÒ.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, prevederile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Recursul priveºte ºi dispoziþiile art. 330 din Codul de
procedurã civilã, deºi excepþia de neconstituþionalitate a
avut ca obiect, exclusiv, art. 3301 din acelaºi cod.
Deoarece, potrivit practicii jurisdicþionale a Curþii
Constituþionale, nu se poate invoca în mod direct, în
recurs, excepþia de neconstituþionalitate, rezultã cã recursul
formulat este neîntemeiat. De altfel ºi critica pe fond nu
poate fi reþinutã, întrucât, aºa cum s-a statuat prin Decizia
nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 septembrie
1996, faptul cã recursul în anulare poate fi exercitat numai
de cãtre Ministerul Public nu este contrar Constituþiei.
Nu poate fi reþinut nici motivul potrivit cãruia Curtea trebuia sã arate dacã art. 3301 din Codul de procedurã civilã
”era sau nu constituþionalÒ înainte de modificarea adusã
textului prin Legea nr. 17/1997, întrucât, potrivit art. 23
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, pot forma obiectul unei
excepþii de neconstituþionalitate numai prevederile legale în
vigoare la data pronunþãrii deciziei.

Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Zaharescu Lucia Alexandra împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 57 din
25 martie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 30 octombrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 82*)
din 29 aprilie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 alin. 3
din Legea organizãrii ºi disciplinei muncii în unitãþile socialiste de stat nr. 1/1970
Viorel Mihai Ciobanu
Ñ preºedinte
Mihai Constantinescu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Raul Petrescu
Ñ procuror
Valer-Vasilie Bicã
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 alin. 3 din Legea organizãrii ºi
disciplinei muncii în unitãþile socialiste de stat nr. 1/1970,

invocatã de recurenta Societatea Comercialã ”T.M.U.C.B.Ò
Ñ S.A., Filiala Suceava, în Dosarul nr. 1.794/1996 al Curþii
de Apel Suceava.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa din data de 16 aprilie
1997, în absenþa pãrþilor legal citate ºi în prezenþa reprezentantului Ministerului Public, ºi au fost consemnate în
încheierea din aceeaºi datã, când, având nevoie de timp

*) Definitivã by
prin nerecurare.
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pentru a delibera, Curtea a amânat pronunþarea la data de
23 aprilie 1997 ºi, apoi, la data de 29 aprilie 1997.
CURTEA,
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Ñ art. 13 alin. 3 din Legea nr. 1/1970 concordã ºi cu
dispoziþiile art. 16 alin. (2) din Constituþie, care consacrã
principiul supremaþiei legii, ”întrucât regimul rãspunderii disciplinare a salariaþilor ºi procedura de stabilire a acestei
rãspunderi juridice sunt reglementate prin legeÒ;
Ñ faptul cã Legea nr. 1/1970 este anterioarã
Constituþiei nu este prin el însuºi un motiv întemeiat de a
considera neconstituþional art. 13 alin. 3, de vreme ce
acesta este în concordanþã cu regimul unitar de protecþie a
cetãþenilor din punct de vedere al drepturilor ºi îndatoririlor
fundamentale, instituit de Constituþie prin art. 16 alin. (1) ºi
(2), prin art. 24 ºi prin art. 38 alin. (1).
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 26 noiembrie 1996, Curtea de Apel
Suceava a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 alin. 3 din Legea
organizãrii ºi disciplinei muncii în unitãþile socialiste de
stat nr. 1/1970, invocatã de recurenta Societatea
Comercialã ”T.M.U.C.B.Ò Ñ S.A., Filiala Suceava, în Dosarul
nr. 1.794/1996.
Motivul invocãrii excepþiei este, potrivit încheierii de sesizare, faptul cã Legea nr. 1/1970, ”fiind un act normativ
CURTEA,
specific sistemului socialist, contravine principiilor de funcþionare a societãþilor comerciale care, având caracter privat, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
sunt supuse prevederilor contractului colectiv de muncãÒ. În Guvernului, raportul întocmit în cauzã, concluziile procuroplus, prin note scrise, autoarea excepþiei susþine cã Legea rului, precum ºi prevederile art. 13 alin. 3 din Legea
nr. 1/1970 este caducã, neavând suport în cazul societãþilor nr. 1/1970, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
comerciale particulare, cã disciplina muncii în sistemul nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã este competentã, în temeiul
socialist ”a reprezentat o frânã în realizarea productivitãþii
art.
144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din Legea
munciiÒ, prevederile art. 13 alin. 3 fiind doar în avantajul
salariatului, cã practica Plenului Tribunalului Suprem a sta- nr. 47/1992, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate,
tuat cã litigiul trebuie judecat în fond, în lipsa cercetãrii deºi dispoziþia legalã atacatã este anterioarã Constituþiei,
prealabile a faptei ce constituie abatere, ºi cã Legea deoarece instanþa judecãtoreascã în faþa cãreia a fost invonr. 1/1970 ar trebui sã fie abrogatã în temeiul art. 150 catã nu s-a pronunþat asupra abrogãrii textului potrivit
art. 150 alin. (1) din Constituþie ºi pentru cã, pe baza prealin. (1) din Constituþie.
vederilor
legale atacate ca neconstituþionale, s-au stabilit
Asupra excepþiei de neconstituþionalitate invocatã de
raporturile
juridice dupã intrarea în vigoare a Constituþiei din
recurentã, Curtea de Apel Suceava îºi exprimã opinia, în
anul 1991.
sensul cã excepþia trebuie respinsã ca nefondatã, arãtând,
În fond, se constatã cã textul art. 13 alin. 3 din Legea
în esenþã, urmãtoarele:
nr. 1/1970 este atacat fãrã a se arãta ce prevederi constiÑ dispoziþiile art. 13 alin. 3 din Legea nr. 1/1970, restuþionale ar încãlca ºi cã motivul invocãrii excepþiei se
pectiv cã sancþiunea disciplinarã se aplicã numai dupã cerreduce doar la aplicabilitatea acestuia societãþilor comercetarea prealabilã a faptei ce constituie abatere, ascultarea
ciale, ”care, având caracter privat, sunt supuse prevederilor
salariatului ºi verificarea susþinerilor fãcute de acesta în
contractului colectiv de muncãÒ.
apãrare, au caracterul unor mãsuri de protecþie a personaÎn aceastã situaþie, faþã de susþinerile autoarei excepþiei,
lului împotriva unor sancþiuni disciplinare nejustificate, de trebuie stabilit dacã prevederile art. 13 alin. 3 din Legea
asigurare a respectãrii dreptului de apãrare prevãzut de nr. 1/1970, raportate la noile realitãþii economico-sociale de
art. 24 din Constituþie;
dupã 22 decembrie 1989 ºi la dispoziþiile constituþionale, îºi
Ñ în asigurarea ordinii de drept, art. 13 alin. 3 din mai pãstreazã puterea obligatorie faþã de orice categorie de
Legea nr. 1/1970 dezvoltã norma generalã cuprinsã în patroni.
art. 100 alin. (1) din Codul muncii, potrivit cãruia abaterea
Legea nr. 1/1970, astfel cum rezultã din titlul ºi din condisciplinarã se sancþioneazã ”în condiþiile legiiÒ, ceea ce þinutul ei, se referã la disciplina muncii în fostele unitãþi
pune în cauzã ordinea publicã care, sub sancþiunea nulitãþii socialiste de stat, pentru celelalte persoane juridice existând
absolute, nu poate fi modificatã prin dispoziþii judecãtoreºti doar recomandarea, cuprinsã în art. 28 alin. 2 din lege, de
arbitrare ºi ”prin clauze incluse în contractul colectiv de a stabili reglementãri corespunzãtoare cu privire la organimuncã, defavorabile salariaþilorÒ;
zarea ºi disciplina muncii.
Ñ normele atacate de recurentã ca neconstituþionale
Potrivit art. 1 din lege, ”organele de conducere ale uni”concordãÒ cu prevederile Constituþiei, nefiind în situaþia de tãþilor socialiste de statÒ rãspund ”pentru adoptarea mãsuria fi abrogate în temeiul art. 150 alin. (1) din aceasta.
lor necesare în vederea îndeplinirii integrale ºi la timp a
În temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, sarcinilor de plan, pentru respectarea principiilor ºi normelor
Curtea a solicitat celor douã Camere ale Parlamentului ºi disciplinei socialisteÒ, având printre atribuþii ºi ”organizarea
Guvernului puncte de vedere.
ºtiinþificã a producþiei ºi muncii prin repartizarea tuturor
În punctul sãu de vedere, Guvernul apreciazã cã nu se salariaþilor pe locuri de muncã ºi precizarea atribuþiilor ºi
poate reþine neconstituþionalitatea art. 13 alin. 3 din Legea rãspunderilor lorÒ, cât ºi prin ”exercitarea unui control pernr. 1/1970, în esenþã pentru urmãtoarele motive:
manent ºi exigent asupra modului de îndeplinire a sarciniÑ excepþia de neconstituþionalitate a fost invocatã fãrã lorÒ [art. 1 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 1/1970]. În mod
a se menþiona care sunt prevederile constituþionale încãl- corespunzãtor, conform art. 3 alin. 2 din aceeaºi lege, ingicate de art. 13 alin. 3 din Legea nr. 1/1970;
nerii-ºefi, ºefii de secþii ºi de ateliere, ºefii de servicii, conÑ textul atacat nu contravine art. 24 din Constituþie, ducãtorii tuturor compartimentelor de muncã au datoria de
potrivit cãruia ”Dreptul la apãrare este garantatÒ, ºi consti- a asigura întãrirea disciplinei în muncã, în vederea îndeplituie o garanþie proceduralã pentru stabilirea cât mai exactã nirii integrale a planului ºi îmbunãtãþirii activitãþii sectoarelor
a faptelor ce constituie abateri disciplinare, pe de o parte, respective. Or, în aceste condiþii, este evident cã legea a
iar pe de altã parte, reprezintã garantarea dreptului angaja- avut în vedere ca prin respectarea regulilor de disciplinã a
muncii sã se asigure
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unitãþilor de stat, afirmaþia cã disciplina muncii ar fi constituit ”o frânã în realizarea productivitãþii munciiÒ, din acest
punct de vedere ºi cel puþin teoretic, neavând vreun
suport. În fond, încadrarea salariaþilor într-o anumitã disciplinã, cerutã de buna funcþionare a persoanelor juridice cu
care au încheiat contract individual de muncã, este o
cerinþã general valabilã, indiferent de sistemul economic în
care se stabilesc raporturile de muncã.
Susþinerea cã prevederile art. 13 alin. 3 din Legea
nr. 1/1970 ar crea o situaþie favorabilã doar salariatului nu
este întru totul exactã, pentru cã, efectuând cercetarea prealabilã a faptei ce constituie abatere, ascultarea salariatului
ºi verificarea susþinerilor fãcute de acesta în apãrare împiedicã pe cel ce poate dispune sancþionarea disciplinarã, mai
ales în cazul desfacerii contractului individual de muncã, sã
ia aceastã mãsurã împotriva unui salariat disciplinat, conºtiincios ºi util, care este victima unei reclamaþii neîntemeiate,
abuzive sau fãcute cu rea-credinþã.
În ceea ce priveºte practica fostului Tribunal Suprem,
acesta a fost constant în a aprecia cã neefectuarea formalitãþilor prevãzute la art. 13 alin. 3 din Legea nr. 1/1970
constituie cauzã de nulitate absolutã a desfacerii contractului individual de muncã din iniþiativa unitãþii. Nici decizia
Plenului fostului Tribunal Suprem, datã drept exemplu de
Societatea Comercialã ”T.M.U.C.B.Ò Ñ S.A., Filiala Suceava,
nu contrazice aceastã poziþie, ea referindu-se la situaþia în
care salariatul, convocat sã dea explicaþii asupra abaterii
sãvârºite, se sustrage cercetãrii faptelor sãvârºite ºi când
instanþa, din acest motiv, judecã litigiul în fond.
Cu privire la abrogarea Legii nr. 1/1970 în temeiul
art. 150 alin. (1) din Constituþie, este de observat cã sesizarea Curþii s-a fãcut numai asupra art. 13 alin. 3 din lege.
Or, prevederile acestuia, care în fapt asigurã protecþia salariatului în faþa eventualelor abuzuri ale celui ce are puterea
de a-l sancþiona disciplinar, nu contravin dispoziþiilor constituþionale privind egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii sau discriminãri, principiului
supremaþiei legii, garantãrii dreptului la apãrare ºi neîngrãdirii dreptului la muncã, cuprinse în art. 16 alin. (1) ºi (2),
în art. 24 ºi în art. 38 alin. (1) din Constituþie.
Stabilind cã art. 13 alin. 3 din Legea nr. 1/1970 nu contravine în general normelor constituþionale, se constatã
totuºi cã în ceea ce priveºte persoanele juridice care, în

prezent, au obligaþia ca, în cadrul raporturilor de muncã
stabilite cu angajaþii lor, sã se conformeze prevederilor
acestuia, trebuie distins între continuatoarele fostelor unitãþi
socialiste de stat, respectiv agenþii economici proveniþi din
transformarea acestora, în temeiul Legii nr. 15/1990 privind
reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale, precum ºi instituþiile publice,
pe de o parte, ºi societãþile comerciale private, constituite
potrivit Legii nr. 31/1990, pe de altã parte.
Astfel, Legea nr. 15/1990, prin art. 1, statueazã cã fostele unitãþi economice de stat, indiferent de organul în
subordinea cãruia îºi desfãºoarã activitatea, se organizeazã
ºi funcþioneazã sub formã de regii autonome sau societãþi
comerciale. Aceste societãþi comerciale, prin transferul proprietãþii de stat cãtre sectorul privat, respectiv prin distribuirea echivalentului a 30% din capitalul lor social cãtre
cetãþenii români îndreptãþiþi, au devenit, în condiþiile Legii
privatizãrii societãþilor comerciale nr. 58/1991, societãþi
comerciale private. În consecinþã, numai regiile autonome
înfiinþate ca rezultat al transformãrii fostelor unitãþi socialiste
de stat sunt persoanele juridice cãrora, în prezent, li se pot
aplica prevederile art. 13 alin. 3 din Legea nr. 1/1970,
întrucât aceastã transformare nu a avut ca semnificaþie
schimbarea regimului juridic al raporturilor de muncã. De
asemenea, aceste prevederi sunt aplicabile ºi instituþiilor
publice, ca organe ale statului care intrau în sfera de
reglementare a art. 13 alin. 3 din Legea nr. 1/1970.
În ceea ce priveºte societãþile comerciale constituite
conform prevederilor Legii nr. 31/1990, ca ºi în cazul societãþilor comerciale cu capital majoritar de stat, privatizate în
condiþiile Legii nr. 58/1991, acestea fiind cu capital privat ºi
neavând vreun corespondent în economia socialistã, în
contextul cãreia a fost elaboratã ºi aplicatã ºi Legea
nr. 1/1970, este evident cã prevederile art. 13 alin. 3 din
lege nu le pot fi aplicabile. Dacã li s-ar aplica prevederile
acestui articol, ar însemna sã se extindã aplicarea legii dincolo de voinþa legiuitorului, care, aºa cum s-a arãtat pentru
alte unitãþi economice decât cele de stat, ºi anume cele
cooperatiste ºi obºteºti, a precizat cã legea are numai
semnificaþia unei recomandãri. În reglementarea raporturilor
de muncã stabilite între aceste societãþi comerciale ºi salariaþii lor, o importanþã deosebitã o are contractul colectiv de
muncã.

Având în vedere toate aceste considerente, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c),
al art. 24 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Admite în parte excepþia de neconstituþionalitate privind art. 13 alin. 3 din Legea organizãrii ºi disciplinei muncii
în unitãþile socialiste de stat nr. 1/1970, invocatã de Societatea Comercialã ”T.M.U.C.B.Ò Ñ S.A., Filiala Suceava, în
Dosarul nr. 1.794/1996 al Curþii de Apel Suceava, ºi constatã cã prevederile acestuia sunt abrogate în temeiul art. 150
alin. (1) din Constituþie, în mãsura în care se referã la societãþile comerciale.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 29 aprilie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
Magistrat-asistent,
Valer-Vasilie Bicã
«
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 131*)
din 22 mai 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Ñ preºedinte
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 28 februarie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.218/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale
art. 3301 din Codul de procedurã civilã, invocatã de intimatul-reclamant Popp ªtefan Mircea.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate,
reglementând ”exercitarea recursului în anulare de cãtre
procurorul generalÒ, precum ºi ”posibilitatea declarãrii
recursului în anulare oricândÒ, încalcã prevederile art. 16
alin. (1) ºi (2), ale art. 20 ºi ale art. 128 din Constituþie,
precum ºi ale art. 6 pct. 1 din Convenþia europeanã a
drepturilor omului.
Exprimându-ºi opinia, potrivit art. 23 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, instanþa supremã apreciazã cã excepþia este
neîntemeiatã.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze
excepþia cu care a fost legal sesizatã.

Asupra constituþionalitãþii art. 330 din Codul de procedurã civilã, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin
Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã prin
Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din
17 octombrie 1996 ºi nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin
care s-a constatat cã prevederile art. 330 din Codul de
procedurã civilã sunt constituþionale.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea practicii constante a Curþii Constituþionale,
excepþia privind dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã
civilã urmeazã sã fie respinsã ca vãdit nefondatã.
În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, se constatã cã prin Legea nr. 17/1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26
din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificãri.
Recursul în anulare nu mai poate fi declarat oricând de
cãtre Ministerul Public, ci numai în termen de 6 luni de la
data când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas irevocabilã,
pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1, sau de la data
rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 2 din Codul de procedurã
civilã. Astfel, motivele de neconstituþionalitate invocate nu
pot fi reþinute. Din cele arãtate rezultã cã, în urma modificãrii textului de lege atacat, excepþia este lipsitã de obiect,
urmând a fi respinsã ca vãdit nefondatã.
În acest sens, Curtea s-a pronunþat prin Decizia nr. 37
din 25 februarie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate invocatã de Popp ªtefan Mircea în Dosarul
nr. 3.218/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã, privind:
Ñ dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã;
Ñ dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, fiind lipsitã de obiect.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 22 mai 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Nicolae Popa
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
*) A se vedea
Decizia Curþii Constituþionale
nr. 385 din 14
octombrie 1997 publicatã la For
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 385
din 14 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 ºi a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Mihai Constantinescu
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Viorel Mihai Ciobanu
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Popp
ªtefan Mircea împotriva Deciziei Curþii Constituþionale
nr. 131 din 22 mai 1997.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
7 octombrie 1997 ºi au fost consemnate în încheierea din
aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 14 octombrie 1997.

contradicþie cu art. 128 din Constituþie ºi cu principiul ”judecãþii în mod echitabilÒ, înscris în art. 6 pct. 1 din
Convenþia europeanã a drepturilor omului, la care România
este parte. Prin cererea de recurs, s-a restrâns deci critica
deciziei atacate, numai la prevederile art. 330 din Codul de
procedurã civilã, aceastã decizie fiind, în consecinþã, definitivã în ceea ce priveºte art. 3301 din acelaºi cod.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate invocatã este neîntemeiatã.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.

CURTEA,

CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invourmãtoarele:
cate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin judecãtorul-raportor, prevederile art. 330 ºi ale art. 3301 din
Încheierea din 28 februarie 1997, pronunþatã în Dosarul Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile
nr. 3.218/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
de neconstituþionalitate a art. 330 ºi art. 3301 din Codul de
Egalitatea pãrþilor în procesul civil nu poate fi redusã
procedurã civilã, ridicatã de intimatul-reclamant Popp ªtefan
numai la exercitarea directã a cãilor de atac, ci are deterMircea.
minãri mai largi. De aceea principiul egalitãþii nu exclude,
Prin Decizia nr. 131 din 22 mai 1997, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de ci chiar presupune un tratament diferenþiat, þinând seama
neconstituþionalitate. În considerentele acestei decizii s-a de natura autoritãþilor publice ºi de atribuþiile acestora.
reþinut, pe de o parte, cã asupra constituþionalitãþii art. 330 Chiar dacã s-ar lua în considerare faptul cã recursul în
din Codul de procedurã civilã Curtea s-a pronunþat prin anulare poate fi declarat numai de procurorul general, se
Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitivã prin Decizia constatã cã celelalte pãrþi din proces au posibilitatea exernr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul citãrii cãilor de atac în temeiul art. 304 pct. 4 sau al
Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie art. 317 pct. 2 din Codul de procedurã civilã.
În acest sens, în Decizia Curþii Constituþionale
1996 ºi nr. 255 din 22 octombrie 1996, constatând cã textul este constituþional ºi cã nu au intervenit elemente noi nr. 73/1996 s-a statuat cã ”egalitatea pãrþilor în procesul
care sã determine schimbarea acestei soluþii. Pe de altã civil nu poate fi redusã numai la exercitarea directã a cãiparte, în ceea ce priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul lor de atacÒ ºi cã art. 16 alin. (1) din Constituþie ”priveºte
de procedurã civilã, Curtea a reþinut cã, prin Legea egalitatea pãrþilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, nu
nr. 17/1997, recursul în anulare poate fi declarat de egalitatea de tratament juridic al acestora în raport cu cea
procurorul general numai în termen de 6 luni, iar nu aplicatã autoritãþilor publiceÒ. De asemenea, prin Decizia
nr. 96/1996 s-a statuat cã art. 128 din Constituþie nu interoricând, aºa cum se susþine de cãtre autorul excepþiei.
Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 131 din zice ca o cale de atac ce priveºte exclusiv un interes
22 mai 1997 partea a declarat recurs, în termen legal, public, cum este recursul în anulare, sã poatã fi exercitatã
deoarece considerã cã art. 330 din Codul de procedurã numai de Ministerul Public. De aceea exercitarea recursului
civilã, care reglementeazã exercitarea numai de cãtre în anulare de cãtre Ministerul Public nu este contrarã nici
procurorul general a recursului în anulare, ”creeazã inegali- prevederilor art. 6 din Convenþia europeanã a drepturilor
tate de tratament pentru pãrþile în procesÒ, fiind în totalã omului la care face referire recurentul.
Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, al art. 13 alin. (1)
lit. A.c), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Popp ªtefan Mircea împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 131 din 22 mai 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 14 octombrie 1997.
PREªEDINTE,

dr. Mihai Constantinescu

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

«
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 342
din 29 septembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
nefãcând trimitere la lege, nu îngãduie aplicarea alin. 2 al
art. 47 din Legea nr. 18/1991, potrivit cãruia strãinii ºi apatrizii pot dobândi, prin moºtenire, terenuri în proprietate, dar
au obligaþia de a le înstrãina în termen de un an. Excepþia
priveºte, în egalã mãsurã, art. 47 alin. 1 din Legea
nr. 18/1991, care, circumstanþiind interdicþia de dobândire a
terenurilor de cãtre persoanele respective, se referã la
”acte între viiÒ, ceea ce are înþelesul cã dobândirea prin
acte pentru cauzã de moarte este îngãduitã de Legea fondului funciar.
Excepþia are în vedere, tot astfel, în felul în care a fost
formulatã de autorii ei, înþelesul noþiunii de ”cetãþean strãinÒ,
folositã de Constituþie, în raport ºi cu prevederile art. 47
din Legea nr. 18/1991; în opinia autorilor, prin cetãþeni
strãini ar trebui sã se înþeleagã orice persoanã având
cetãþenie strãinã, chiar ºi în situaþiile în care aceasta are
dublã cetãþenie, dintre care una românã, ºi domiciliul în
strãinãtate.
Judecãtoria Sibiu, exprimându-ºi opinia, considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, în
esenþã, pentru urmãtoarele considerente:
CURTEA,
Ñ Constituþia prevede, prin art. 41 alin. (2), cã proprieavând în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã tatea privatã este în mod egal ocrotitã de lege, indiferent
urmãtoarele:
de titular ºi, de asemenea, prin art. 42, cã dreptul de moºPrin Încheierea din 3 octombrie 1996, pronunþatã în tenire este garantat, fãrã a face distincþie dupã cum
Dosarul nr. 4.677/1996, Judecãtoria Sibiu a sesizat Curtea moºtenitorul este sau nu cetãþean român;
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoÑ termenul de un an prevãzut la art. 47 din Legea
ziþiilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, invo- nr. 18/1991 este un termen de decãdere, la împlinirea
catã de pârâþii Tatu Vasile, Tatu Ioan ºi Tatu Gheorghe, în
cãruia, stingându-se însuºi dreptul subiectiv pe care titularul
proces cu Kopp Cristina-Simona, într-o cauzã civilã, ”pentru
nu l-a exercitat, proprietatea asupra terenului trece în prosistare indiviziuneÒ.
prietatea statului. Aºa fiind, moºtenitorul dobândeºte un
Autorii excepþiei de neconstituþionalitate a art. 47 din
drept de proprietate afectat de un termen de decãdere.
Legea nr. 18/1991 contestã dreptul reclamantei de a
În vederea soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate
dobândi prin moºtenire o cotã-parte din dreptul de propries-au
solicitat, potrivit art. 24 alin. (3) din Legea
tate asupra unei suprafeþe de teren. În motivarea acestei
nr.
47/1992,
puncte de vedere Camerei Deputaþilor,
opinii se susþine cã textul menþionat, fãcând parte dintr-o
Senatului
ºi
Guvernului.
lege anterioarã Constituþiei, contravine art. 41 alin. (2) din
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã
Constituþie, text care prevede cã ”cetãþenii strãini ºi apatrizii
excepþia
de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, pentru
nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilorÒ.
urmãtoarele
motive:
Textul art. 47 din Legea nr. 18/1991, a cãrui constituþioÑ
prin
art.
41 alin. (2) partea finalã din Constituþie se
nalitate se contestã, este urmãtorul:
stabileºte
în
mod
clar cã cetãþenii strãini ºi apatrizii nu pot
”Persoanele fizice care nu au cetãþenia românã ºi domiciliul în România, precum ºi persoanele juridice care nu au dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor;
Ñ art. 42 din Constituþie garanteazã dreptul la moºtenaþionalitate românã ºi sediul în România nu pot dobândi
nire,
indiferent de titular;
în proprietate terenuri de orice fel prin acte între vii.
Ñ
art. 47 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 nu face altceva
Persoanele prevãzute în alineatul precedent, care
decât
sã punã de acord cele douã texte din Constituþie,
dobândesc în proprietate terenuri prin moºtenire, sunt obligate sã le înstrãineze în termen de un an de la data recunoscând dreptul de moºtenire cetãþeanului strãin asudobândirii, sub sancþiunea trecerii în mod gratuit a acestora pra unui teren, de îndatã ce succesiunea s-a deschis,
în proprietatea statului ºi în administrarea Agenþiei pentru dacã cel în cauzã are vocaþiune succesoralã, legalã sau
testamentarã, dar interzicându-i sã-l deþinã mai mult de un
Dezvoltare ºi Amenajare Ruralã.
Persoanele prevãzute la alin. 1, care au dobândit în an, interval în care terenul trebuie înstrãinat, sub sancþiuproprietate terenuri înainte de data intrãrii în vigoare a pre- nea trecerii lui, în mod gratuit, în proprietatea statului;
Ñ aºa fiind, dreptul de proprietate dobândit prin moºtezentei legi, sunt obligate sã le înstrãineze în termen de
un an de la aceastã datã, sub sancþiunea trecerii în mod nire îºi modificã conþinutul material, pentru a se putea congratuit a terenurilor în proprietatea statului ºi în administra- cilia garantarea dreptului la moºtenire cu interdicþia
dobândirii terenurilor de cãtre un strãin, în sensul cã, prin
rea Agenþiei pentru Dezvoltare ºi Amenajare Ruralã.Ò
Autorii excepþiei de neconstituþionalitate considerã cã subrogaþie realã, locul bunului Ñ dacã înstrãinarea nu se
textul art. 41 alin.
din Constituþie,
fiind imperativ PdfCompressor.
ºi realizeazã printr-o liberalitate
Ñ îl ia preþul
acestuia; Only
Compression
by(2)CVISION
Technologies’
For Evaluation
Purposes
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Viorel Mihai Ciobanu
Ñ judecãtor
Mihai Constantinescu
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Raul Petrescu
Ñ procuror
Valer-Vasilie Bicã
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 47 din Legea fondului funciar
nr. 18/1991.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
3 septembrie 1997, în prezenþa reclamantei ºi a procurorului, în lipsa celorlalte pãrþi legal citate, ºi au fost consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea, având
nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea
pentru data de 18 septembrie 1997, apoi pentru data de
29 septembrie 1997.
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Ñ conþinutul ºi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, potrivit art. 41 alin. (1) partea a doua din
Constituþie, ceea ce s-a ºi fãcut prin art. 47 alin. 2 din
Legea nr. 18/1991.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.

mentare prin lege a condiþiilor în care o asemenea dobândire ar putea avea loc.
Aºa fiind, rezultã fãrã îndoialã cã textul art. 47 alin. 1
din Legea nr. 18/1991 este în întregime potrivnic prevederilor constituþionale menþionate.
Textul alin. 2 al art. 47 din Legea nr. 18/1991 cuprinde
o reglementare care nu reprezintã decât consecinþa consaCURTEA,
crãrii, prin alin. 1, în dezacord cu prevederile art. 41
examinând încheierea de sesizare ºi actele dosarului, punc- alin. (2) din Constituþie, a dreptului strãinilor, apatrizilor ºi
tul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãto- persoanelor juridice de naþionalitate strãinã de a dobândi în
rul-raportor, concluziile reclamantei ºi cele ale procurorului, proprietate terenuri prin moºtenire.
precum ºi dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile
Ca urmare, alin. 2 al art. 47 este, deopotrivã cu alineaConstituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
tul ce îl precedã, neconstituþional.
Deºi Legea nr. 18/1991 este anterioarã Constituþiei,
Trebuie, de altfel, observat cã Ñ independent de arguCurtea Constituþionalã este competentã sã soluþioneze mentele evocate, din care rezultã neconstituþionalitatea priexcepþia de neconstituþionalitate a art. 47 din aceastã lege, melor douã alineate ale art. 47 din Legea nr. 18/1991 Ñ
fiind vorba despre efecte pe care legea Ñ în vigoare ºi în alin. 2 al acestui articol consacrã, pentru ipoteza în care
prezent Ñ le produce dupã adoptarea Constituþiei.
dobânditorul terenurilor Ñ strãin sau apatrid Ñ nu dã
Faþã de conþinutul textului art. 47 alin. 1 din Legea
urmare obligaþiei prevãzute de acest text, de a înstrãina în
nr. 18/1991, care priveºte ”persoanele fizice care nu au
termen de un an suprafaþa moºtenitã, o mãsurã sancþionacetãþenia românã ºi domiciliul în RomâniaÒ, precum ºi ”persoanele juridice care nu au naþionalitate românã ºi sediul torie având, la rândul ei, un caracter neconstituþional.
Este vorba despre trecerea terenurilor, în mod gratuit, în
în RomâniaÒ, dispunând cã toate aceste persoane ”nu pot
dobândi în proprietate în România terenuri de orice fel prin proprietatea statului, ceea ce echivaleazã cu o veritabilã
acte între viiÒ, este de observat cã acesta are în vedere confiscare, interzisã de art. 41 alin. (7) din Constituþie.
strãinii ºi apatrizii care au domiciliul în strãinãtate, interzi- Într-adevãr, o asemenea mãsurã, care priveºte bunuri
cându-le sã dobândeascã în proprietate terenuri prin acte dobândite licit, nu are nici caracterul unei sancþiuni contraîntre vii; rezultã cã strãinii ºi apatrizii care au domiciliul în venþionale ºi nici pe acela al unei pedepse, spre a se
România pot sã dobândeascã terenuri. Concluzia este vala- putea, eventual, justifica prin aplicarea prevederilor art. 41
bilã ºi pentru persoanele juridice strãine care ar avea alin. (8) al legii fundamentale.
Astfel, chiar dacã dispoziþiile din lege, ce îngãduie
sediul în România, deºi în prezent, potrivit legii române,
dobândirea,
de cãtre strãini ºi apatrizi, a unor terenuri prin
persoanele juridice cu sediul în România au naþionalitatea
acte mortis causa, ar fi constituþionale, ceea ce nu este
românã.
Or, art. 41 alin. (2) teza a doua din Constituþie, prevã- cazul, sancþiunea prevãzutã în alin. 2 al art. 47 din lege,
zând imperativ cã ”strãinii ºi apatrizii nu pot dobândi drep- fiind potrivnicã dispoziþiilor constituþionale, ar face inopetul de proprietate asupra terenurilorÒ, nu face nici o rantã obligaþia consacratã prin textul respectiv.
distincþie privind domiciliul strãinilor ºi al apatrizilor, ceea ce
În ceea ce priveºte alin. 3 al art. 47 din Legea
duce neîndoielnic la concluzia cã, oriunde ar domicilia, nr. 18/1991, care stabileºte termenul de un an pentru înstrãaceste persoane nu pot dobândi terenuri în þara noastrã. inarea terenurilor dobândite în proprietate de cãtre persoaCât priveºte persoanele juridice strãine, acestea nu sunt nele fizice ºi juridice strãine, înainte de intrarea în vigoare
nemijlocit avute în vedere în reglementarea constituþionalã a legii, precum ºi sancþiunea trecerii lor în mod gratuit în
menþionatã. Este însã neîndoielnic cã nici acestea Ñ indi- proprietatea statului, în cazul neîndeplinirii acestei obligaþii,
ferent unde ºi-ar afla sediul Ñ nu pot dobândi în proprie- de asemenea, textul nu se aflã în concordanþã cu dispozitate terenuri în România.
þiile constituþionale. Aceasta deoarece termenul de un an de
Curtea Constituþionalã s-a pronunþat asupra problemelor la data intrãrii în vigoare a legii ºi-a produs efectele, fiind
privind raportul dintre cetãþenia persoanelor fizice ºi naþio- astfel expirat, iar mãsura confiscãrii Ñ ceea ce reprezintã
nalitatea persoanelor juridice, atunci când a examinat con- de fapt trecerea gratuitã a pãmântului în proprietatea statustituþionalitatea Legii privind modificarea Legii nr. 35/1991 lui Ñ este interzisã de art. 41 alin. (7) din Constituþie, în
privind regimul investiþiilor strãine, prin Decizia nr. 73 din cazul averii dobândite licit, alin. (8) al aceluiaºi articol
16 aprilie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României,
statuând cã numai bunurile destinate, folosite sau rezultate
Partea I, nr. 75 din 29 aprilie 1997. Prin modificarea Legii
din infracþiuni sau contravenþii pot fi confiscate. Or, ipoteza
investiþiilor strãine Ñ modificare a cãrei constituþionalitate a
alin. 3 al art. 47 din Legea fondului funciar se referã la o
fost confirmatã prin decizia menþionatã Ñ s-a consacrat,
din nou, indirect dar neîndoielnic, cã numai persoanele juri- dobândire licitã a terenurilor.
Referitor la chestiunea ridicatã de autorii excepþiei de
dice de naþionalitate românã pot dobândi dreptul de proneconstituþionalitate
Ñ dacã cetãþenii români care au ºi o
prietate asupra terenurilor.
altã
cetãþenie
urmeazã
sã fie asimilaþi strãinilor sub aspecTextul art. 47 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 limiteazã,
pentru persoanele fizice sau juridice strãine, dreptul de a tul dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor Ñ,
dobândi terenuri în România prin acte între vii. Rezultã Ñ aceasta reprezintã un punct de vedere al pãrþilor, întrucât o
ºi alineatul 2 al art. 47 se referã expres la aceastã soluþie asemenea problemã nu decurge din textul art. 47 al Legii
Ñ cã strãinii ºi apatrizii, respectiv persoanele juridice de nr. 18/1991. Aºa fiind, urmeazã ca instanþa judecãtoreascã
naþionalitate strãinã, pot dobândi în România terenuri prin sã se pronunþe asupra ei, având în vedere cã, atunci când
Constituþia a dorit ca cele douã categorii de persoane fizice
acte mortis causa.
Or, prevederea din art. 41 alin. (2) teza a doua din sã nu aibã acelaºi statut juridic, a prevãzut-o în mod
Constituþie nu îngãduie nici un fel de distincþie între cate- expres, ca în art. 16 alin. (3) Ñ”persoana care are numai
goriile de acte juridice prin care terenurile ar fi dobândite cetãþenie românãÒ Ñ în legãturã cu ocuparea funcþiilor ºi
demnitãþilor publice.For Evaluation Purposes Only
Compression
byºiCVISION
Technologies’
PdfCompressor.
de strãini ºi apatrizi
nici nu trimite
la o eventualã regle-
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Pentru considerentele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al
art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Admite excepþia de neconstituþionalitate invocatã de Tatu Vasile, Tatu Ioan ºi Tatu Gheorghe în Dosarul
nr. 4.677/1996 al Judecãtoriei Sibiu ºi constatã cã dispoziþiile art. 47 alin. 1, 2 ºi 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
sunt abrogate potrivit art. 150 alin. (1) din Constituþie.
Definitivã ºi obligatorie.
Prezenta decizie se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 29 septembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,
Valer-Vasilie Bicã
«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 354
din 30 septembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 ºi a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Mihai Constantinescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Raul Petrescu
Ñ procuror
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Mihu
Elena împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 56 din
20 martie 1997*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
23 septembrie 1997 ºi au fost consemnate în încheierea
din aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de
30 septembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 21 ianuarie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.813/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a art. 330 ºi a art. 3301 din Codul
de procedurã civilã, ridicatã de intimata-reclamantã Mihu
Elena.
Prin Decizia nr. 56 din 20 martie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate
ca vãdit nefondatã, þinând seama de practica sa jurisdicþionalã în aceastã privinþã, aºa cum rezultã din Decizia nr. 73
din 4 iunie 1996, definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv,
nr. 255 din 22 octombrie 1996, precum ºi din deciziile
nr. 35 ºi 37 din 25 februarie 1997, publicate în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997 ºi
nr. 82 din 6 mai 1997.
Împotriva deciziei sus-menþionate Mihu Elena a declarat
recurs, în termen legal, deoarece ”Curtea Constituþionalã
nu a avut în vedere toate implicaþiile intervenþiei Parchetului
General într-un proces civil de revendicare a unui bun imobilÒ, în special în ceea ce priveºte atingerea adusã dreptului de proprietate, ”drept ocrotit ºi garantat de art. 41
alin. (1) ºi (2) din ConstituþieÒ, ºi întrucât aceastã intervenþie este consideratã ”o imixtiune a puterii executive în
domeniul puterii judecãtoreºtiÒ.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia invocatã este vãdit nefondatã.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.
CURTEA,

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, prevederile art. 330 ºi ale art. 3301 din
Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile
Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Critica adusã de recurentã Deciziei nr. 56 din 20 martie
1997 este neîntemeiatã, întrucât recursul în anulare nu
este contrar în nici un fel dreptului de proprietate, ale cãrui
garanþie ºi ocrotire constituþionalã presupun ca el sã fi fost
legal dobândit.
În ceea ce priveºte eventualele atingeri aduse dreptului
de proprietate, prin declararea recursului în anulare, se
constatã cã aceasta nu este o problemã de

*) Decizia Curþii
nr. 56Technologies’
din 20 martie 1997 a fostPdfCompressor.
publicatã în Monitorul Oficial al For
României,
Partea I, nr. 306Purposes
din 11 noiembrie Only
1997.
Compression
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autoritate publicã, cum este declararea recursului în anulare
de cãtre procurorul general, Curtea apreciazã cã, fiind justificatã de un interes public, nu încalcã principiul egalitãþii
ºi nu constituie o imixtiune în atribuþiile puterii judecãtoreºti,
cât timp soluþionarea recursului în anulare este de competenþa instanþelor judecãtoreºti.

constituþionalitate, ci de legalitate, deoarece interesele celui
în cauzã nu se pot realiza decât pe temeiul unui drept
legal dobândit, ceea ce urmeazã sã fie soluþionat prin judecarea recursului în anulare declarat.
În legãturã cu motivul de recurs legat de instituirea de
cãtre legiuitor a unei atribuþii exclusive pentru o anume

Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, al art. 13 alin. (1)
lit. A.c), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Mihu Elena împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 56 din 20 martie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 30 septembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 355
din 30 septembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Mihai Constantinescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Raul Petrescu
Ñ procuror
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Scodreanu Aurelia împotriva Deciziei Curþii Constituþionale
nr. 56 din 20 martie 1997*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
23 septembrie 1997 ºi au fost consemnate în încheierea
din aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de
30 septembrie 1997.

17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie
1996.
Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 56 din
20 martie 1997 Scodreanu Aurelia a declarat recurs în termen legal, invocând faptul cã nu a fost citatã la judecarea
excepþiei, fiind astfel lipsitã de dreptul la apãrare.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din
Codul de procedurã civilã este neîntemeiatã.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.

CURTEA,

CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 21 ianuarie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.673/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã
civilã, ridicatã de Scodreanu Aurelia.
Prin Decizia nr. 56 din 20 martie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate
ca vãdit nefondatã, având în vedere practica sa jurisdicþionalã, aºa cum rezultã din Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din

având în vedere decizia atacatã, motivul de recurs invocat,
punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, prevederile art. 330 din Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Motivul de recurs invocat este neîntemeiat, deoarece,
potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în redactarea iniþialã, atunci când considerã cã excepþia de neconstituþionalitate este vãdit nefondatã, Curtea Constituþionalã
poate hotãrî, cu unanimitate de voturi, sã respingã excepþia
fãrã citarea pãrþilor, iar recursul declarat împotriva acestei
decizii se judecã întotdeauna în ºedinþã publicã ºi cu citarea pãrþilor.

*) Decizia Curþii
nr. 56Technologies’
din 20 martie 1997 a fostPdfCompressor.
publicatã în Monitorul Oficial al For
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Faþã de cele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1)
lit. A.c), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Scodreanu Aurelia împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 56 din 20 martie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 30 septembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 356
din 30 septembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Mihai Constantinescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Raul Petrescu
Ñ procuror
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Pãunescu Alexandra Maria împotriva Deciziei Curþii
Constituþionale nr. 56 din 20 martie 1997*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
23 septembrie 1997 ºi au fost consemnate în încheierea
din aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de
30 septembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 17 ianuarie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.819/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã
civilã, ridicatã de Pãunescu Alexandra Maria, Dobrescu
George Alexandru ºi Moroºanu Mihai Ion Vladimir.
Prin Decizia nr. 56 din 20 martie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate
ca vãdit nefondatã, fiind lipsitã de obiect. Aceastã soluþie a
avut în vedere modificarea textului atacat prin Legea
nr. 17/1997, în sensul cã recursul în anulare se poate
declara numai în termen de 6 luni, pentru motivele prevãzute de art. 330 pct. 1 ºi 2 din Codul de procedurã civilã.
Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 56 din
20 martie 1997, Pãunescu Alexandra Maria a declarat
recurs, în termen legal, reiterând motivele invocate în

susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 3301 din Codul de procedurã civilã. De asemenea,
recurenta ridicã, direct în recurs, neconstituþionalitatea
art. 330 din acelaºi cod, întrucât se creeazã ”o profundã
inegalitate în tratarea participanþilor la procesÒ.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate invocatã este neîntemeiatã.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.
CURTEA,

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, prevederile art. 330 ºi ale art. 3301 din
Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile
Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Recursul priveºte dispoziþiile art. 330 ºi ale art. 3301 din
Codul de procedurã civilã, deºi excepþia de neconstituþionalitate a avut, ca obiect, exclusiv art. 3301 din acelaºi cod.
Deoarece, potrivit practicii jurisdicþionale a Curþii
Constituþionale, excepþia de neconstituþionalitate nu poate fi
invocatã în mod direct în recurs, aºa cum s-a statuat prin
Decizia nr. 42 din 4 martie 1997, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 aprilie 1997,
rezultã cã recursul formulat în ceea ce priveºte art. 330
din Codul de procedurã civilã este neîntemeiat.
Referitor la art. 3301 din Codul de procedurã civilã, critica prin care se reitereazã motivele invocate în susþinerea
excepþiei nu poate fi reþinutã, întrucât recurenta omite dispoziþiile Legii nr. 17/1997, potrivit cãrora recursul în anulare poate fi exercitat numai înlãuntrul termenului de 6 luni,
în condiþiile art. 330 pct. 1 ºi 2 din Codul de procedurã
civilã.

*) Decizia Curþii
nr. 56Technologies’
din 20 martie 1997 a fostPdfCompressor.
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Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Pãunescu Alexandra Maria împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 56 din 20
martie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 30 septembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 380
din 14 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Mihai Constantinescu
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Costea Silvia împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 56
din 20 martie 1997*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
7 octombrie 1997 ºi au fost consemnate în încheierea din
aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 14 octombrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 17 ianuarie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.233/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã
civilã, ridicatã de intimata-reclamantã Costea Silvia.
Prin Decizia nr. 56 din 20 martie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate
ca vãdit nefondatã, fiind lipsitã de obiect, deoarece, în urma
modificãrii textului prin Legea nr. 17/1997, recursul în anulare nu mai poate fi declarat oricând de procurorul general,
ci numai în termen de 6 luni, pentru motivele prevãzute în
art. 330 pct. 1 ºi pct. 2 din Codul de procedurã civilã.
Împotriva deciziei sus-menþionate Costea Silvia a declarat recurs, în termen legal, considerând cã Legea
nr. 17/1997 nu se poate aplica recursului în anulare declarat anterior ºi cã excepþia ar fi lipsitã de obiect, doar dacã
s-ar putea invoca în faþa instanþei supreme tardivitatea

recursului în anulare, în raport cu prevederile Legii
nr. 17/1997. Recurenta, în sprijinul acestor afirmaþii, reitereazã argumentele folosite în susþinerea excepþiei de
neconstituþionalitate.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate invocatã este vãdit nefondatã, fiind lipsitã de obiect.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.
CURTEA,

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, prevederile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie, deciziile Curþii
Constituþionale, având efecte numai pentru viitor, nu pot
privi decât neconstituþionalitatea unor texte în vigoare, întrucât, altminteri, dacã s-ar referi la dispoziþii legale abrogate
sau în formã anterioarã unei modificãri, în mod necesar ele
ar avea efecte retroactive, încãlcând astfel prevederile
art. 15 din Constituþie. Pe cale de consecinþã, controlul
exercitat de Curte pentru soluþionarea excepþiei invocate
poate privi numai art. 3301 din Codul de procedurã civilã
dupã modificarea sa prin Legea nr. 17/1997. De asemenea, conform practicii sale curente, Curtea constatã cã
aplicabilitatea prevederilor acestui articol la recursurile în
anulare anterioare intrãrii în vigoare a legii menþionate este
o problemã de competenþã exclusivã a instanþei judecãtoreºti. De aceea motivele invocate în recurs sunt neîntemeiate.

*) Decizia Curþii Constituþionale nr. 56 din 20 martie 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 noiembrie
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Faþã de cele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1)
lit. A.c), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Costea Silvia împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 56 din 20 martie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 14 octombrie 1997.
PREªEDINTE,

dr. Mihai Constantinescu
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 381
din 14 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Mihai Constantinescu
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Popa
Cristina Maria ºi Popescu Angela Gabriela împotriva
Deciziei Curþii Constituþionale nr. 56 din 20 martie 1997*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
7 octombrie 1997 ºi au fost consemnate în încheierea din
aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 14 octombrie 1997.

asupra folosirii sale. De asemenea, se considerã cã, prin
declararea recursului în anulare, în cazul imobilelor revendicate, se neagã caracterul de putere în stat pe care îl are
justiþia.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate invocatã este vãdit nefondatã, fiind lipsitã de obiect.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.

CURTEA,

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, prevederile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Critica formulatã de recurente nu poate fi reþinutã, întrucât, aºa cum s-a statuat prin Decizia nr. 96/1996 a Curþii
Constituþionale, faptul cã recursul în anulare poate fi exercitat numai de cãtre procurorul general nu este contrar
Constituþiei, mai ales cã celelalte pãrþi din proces au posibilitatea exercitãrii cãilor de atac prevãzute la art. 304
pct. 4 ºi la art. 317 pct. 2 din Codul de procedurã civilã.
De asemenea, instituirea de cãtre legiuitor a unei atribuþii exclusive Ñ declararea recursului în anulare de cãtre
procurorul general Ñ este justificatã de un interes public
ºi nu neagã caracterul de putere în stat pe care îl are justiþia, chiar dacã priveºte imobilele revendicate, dreptul de
proprietate putând fi dobândit ºi exercitat numai cu respectarea legii.

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 17 ianuarie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.235/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã
civilã, ridicatã de intimatele-reclamante Popa Cristina Maria
ºi Popescu Angela Gabriela.
Prin Decizia nr. 56 din 20 martie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate
ca vãdit nefondatã, fiind lipsitã de obiect, deoarece recursul
în anulare nu mai poate fi declarat oricând, ci numai în
termen de 6 luni, aºa cum stabileºte Legea nr. 17/1997
care a modificat textul atacat.
Împotriva deciziei sus-menþionate, intimatele-reclamante
au declarat recurs, în termen legal, considerând cã
recursul în anulare este neconstituþional în cazul imobilelor
revendicate ºi pentru cã aceastã cale de atac limiteazã
accesul la justiþie prin monopolul procurorului general

CURTEA,

*) Decizia Curþii
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Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Popa Cristina Maria ºi Popescu Angela Gabriela împotriva Deciziei Curþii
Constituþionale nr. 56 din 20 martie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 14 octombrie 1997.
PREªEDINTE,

dr. Mihai Constantinescu
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333/27.XI.1997 conþine 16 pagini.
960 lei
ISSN 1453Ñ4495
Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor. ForPreþul
Evaluation
Purposes
Only

