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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 55*)
din 19 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
Viorel Mihai Ciobanu
Lucian Stângu
Nicolae Popa
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
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 13 decembrie 1996, 16 decembrie 1996,
18 decembrie 1996, 19 decembrie 1996, 20 decembrie 1996,
8 ianuarie 1997 ºi 9 ianuarie 1997, pronunþate în dosarele
nr. 3.544/1995, nr. 3.462/1996, nr. 412/1996, nr. 609/1996,
nr. 3.885/1995, nr. 2.139/1995, nr. 153/1996, nr. 58/1996,
nr. 1.936/1996, nr. 1.937/1996, nr. 1.531/1996,
nr. 1.620/1996, nr. 1.700/1996, nr. 2.013/1996,
nr. 3.192/1996, nr. 3.193/1996, nr. 1.616/1996,
nr. 1.321/1996, nr. 1.052/1996, nr. 1.001/1996, nr. 74/1996,
nr. 2.239/1996, nr. 607/1996, nr. 3.918/1995,
nr. 1.283/1995, nr. 1.860/1996, nr. 1.672/1996,
nr. 1.938/1996, nr. 2.845/1995, nr. 1.190/1996,
nr. 3.792/1995, nr. 530/1996, nr. 731/1996 ºi nr. 698/1996,
a sesizat Curtea Constituþionalã cu soluþionarea excepþiilor
de neconstituþionalitate a art. 330, art. 330 1, art. 330 2,
art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul de procedurã civilã, invocate de Mitrache Mircea Daniel, Angelescu Alina, Stanciu
Bistra, Cruceanu Anca, Plãtãreanu Ioana Elvira,
Bãtãturescu Luiza Marilen Lilian, Gãlgãu Radmila, Grancea
Maria, Dumitrescu Zaharia, Dolorean Elisabeta Irina Elena,
Jager Virgil, Jager Rodica, Trifu Jean, Borsaru Mihai,
Borsaru Alexandra Maria, Frank Emil Arthur, Frank Karl,
Oromolu Constantin Ion, Totoescu Oromolu Nicoleta
Constanþa, Teodorescu Alexandru, Teodorescu Ioana,
Cekhan Racoviþã Anca Ioana, Vasiliu Ioana, Veºtemean
Nicolae, Iuga Eleonora, Tucuºan Mioara, Bãdulescu
Michaela, Josette Carline Wainberg, Nicolae Constantin,
Ilinca Ioan, Tomescu Udrescu Elena, Teodor Magda
Georgeta, Bãlan Constanþa, Radu Alexandru, Radu Adriana
Claudia, Apostolescu Eugenia Rodica, Busuioc Ileana,
Orleanu Anca Maria, Balca Ion, Balca Anica, Zamfirescu
Ecaterina, Moisescu Teodor Anton, Pãunescu Maria,
Peligrad Dumitru, Lucica Solomeea Ncolescu, Poligrad
Cristian Zamfira, Militaru Alexandru, Parohia Românã Unitã
cu Roma Greco-Catolicã, Mihail Elisabeta, Mihai Gheorghe,
Varºani Nicolae, Varºani Maria, Vaesani Costin Cristian,
Varsani Pandele, Ivan Rosana Virginia, Popa Carmen
Margareta, Tropa Doina Ileana, Iuca Maria Ecaterina ºi
Corcioveanu Eugenia Jena.
Excepþiile formeazã obiectul dosarelor Curþii
Constituþionale nr. 25C/1997, nr. 26C/1997, nr. 27C/1997,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

28C/1997, nr. 29C/1997, nr. 31C/1997, nr. 32C/1997,
33C/1997, nr. 34C/1997, nr. 35C/1997, nr. 36C/1997,
37C/1997, nr. 38C/1997, nr. 39C/1997, nr. 40C/1997,
41C/1997, nr. 42C/1997, nr. 43C/1997, nr. 44C/1997,
45C/1997, nr. 46C/1997, nr. 48C/1997, nr. 49C/1997,
51C/1997, nr. 52C/1997, nr. 53C/1997, nr. 54C/1997,
55C/1997, nr. 56C/1997, nr. 58C/1997, nr. 59C/1997,
60C/1997, nr. 61C/1997 ºi nr. 62C/1997.
În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, instanþa apreciazã cã excepþiile de neconstituþionalitate invocate nu sunt întemeiate, dispoziþiile atacate
fiind constituþionale.
În toate excepþiile, în esenþã identice, se apreciazã cã
prevederile art. 300 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã
civilã sunt neconstituþionale, deoarece încalcã principiile statornicite la art. 1 alin. (3), art. 15, art. 16, art. 20, art. 21,
art. 41, art. 128, art. 130 ºi la art. 135 alin. (1) ºi (6) din
Constituþie, deoarece procurorul general are posibilitatea de
a declara recurs în anulare împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, fãrã a se stabili un termen, creând astfel inechitate în
raport cu ceilalþi participanþi la procesul civil, precum ºi
instabilitate ºi incertitudine a raporturilor juridice. Totodatã,
se susþine încãlcarea prevederilor art. 6 din Convenþia
europeanã pentru apãrarea drepturilor omului.
Deoarece excepþiile de neconstituþionalitate invocate se
referã la aceleaºi dispoziþii legale ºi pentru o mai bunã
administrare a justiþiei, Curtea dispune conexarea dosarelor
nr. 26C/1997 Ñ 29C/1997, nr. 31C/1997 Ñ 46C/1997,
nr. 48C/1997, nr. 49C/1997, nr. 51C/1997 Ñ 56C/1997,
nr. 58C/1997 Ñ 62C/1997 la Dosarul nr. 25C/1997,
urmând a se pronunþa asupra tuturor excepþiilor de neconstituþionalitate prin decizia de faþã.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, prevederile art. 330, art. 3301,
art. 3302, 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Analizând excepþiile invocate, se constatã cã, în temeiul
art. 144 lit. c) din Constituþie, Curtea este competentã sã
le soluþioneze, fiind legal sesizatã.
Asupra constituþionalitãþii art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi
a 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, prin care, pe de o parte, s-a constatat cã prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale
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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 deciziile Curþii Constituþionale nr. 27
din 25 mai 1993 ºi nr. 36 din 5 iulie 1993, definitive prin
nerecurare, potrivit cãrora o excepþie de neconstituþionalitate
respinsã poate fi reiteratã de alte pãrþi, dar soluþia iniþialã
este obligatorie, conform art. 145 alin. (2) din Constituþie,
dacã motivele nu sunt diferite, rezultã cã excepþiile de
neconstituþionalitate ce au ca obiect dispoziþiile art. 330,
art. 3302 alin. 2, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de
procedurã civilã, fiind aceleaºi cu cele soluþionate prin
Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996 ºi pentru aceleaºi motive,
urmeazã, de asemenea, sã fie respinse ca vãdit nefondate.
Þinând seama de deciziile Curþii Constituþionale nr. 107
din 2 noiembrie 1994, nr. 92 din 12 octombrie 1995 ºi
nr. 58 din 14 mai 1996, conform cãrora un text declarat
neconstituþional nu mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþionalitate, rezultã cã excepþiile privind
art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
fie respinse ca vãdit nefondate, fiind lipsite de obiect.
În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, se constatã cã prin Legea nr. 17/1997,

3

publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26
din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificãri.
Art. 3301 din Codul de procedurã civilã, a cãrui constituþionalitate a fost contestatã, în noua redactare are urmãtorul conþinut:
”Pentru motivul prevãzut la art. 330 pct. 1, recursul în
anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data
când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas irevocabilã.
Pentru motivul prevãzut la art. 330 pct. 2, recursul în
anulare se poate declara în termen de 6 luni de la data
rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnareÒ.
Este de observat cã din textul actual au fost înlãturate
prevederile ce formau obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, deoarece recursul în anulare nu mai poate fi declarat
oricând, ci numai în termen de 6 luni de la data când
hotãrârea judecãtoreascã a rãmas irevocabilã sau de la
data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare. Astfel,
motivele de neconstituþionalitate invocate nu mai pot fi reþinute.
Rezultã din cele arãtate cã, în urma modificãrii textului
de lege ce face obiectul excepþiei de neconstituþionalitate,
aceasta 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 de Mitrache Mircea Daniel, Angelescu
Alina, Stanciu Bistra, Cruceanu Anca, Plãtãreanu Ioana Elvira, Bãtãturescu Luiza Marilen Lilian, Gãlgãu Radmila, Grancea
Maria, Dumitrescu Zaharia, Dolorean Elisabeta Irina Elena, Jager Virgil, Jager Rodica, Trifu Jean, Borsaru Mihai, Borsaru
Alexandra Maria, Frank Emil Arthur, Frank Karl, Oromolu Constantin Ion, Totoescu Oromolu Nicoleta Constanþa,
Teodorescu Alexandru, Teodorescu Ioana, Cekhan Racoviþã Anca Ioana, Vasiliu Ioana, Veºtemean Nicolae, Iuga
Eleonora, Tucuºan Mioara, Bãdulescu Michaela, Josette Carline Wainberg, Nicolae Constantin, Ilinca Ioan, Tomescu
Udrescu Elena, Teodor Magda Georgeta, Bãlan Constanþa, Radu Alexandru, Radu Adriana Claudia, Apostolescu Eugenia
Rodica, Busuioc Ileana, Orleanu Anca Maria, Balca Ion, Balca Anica, Zamfirescu Ecaterina, Moisescu Teodor Anton,
Pãunescu Maria, Peligrad Dumitru, Lucica Solomeea Ncolescu, Poligrad Cristian Zamfira, Militaru Alexandru, Parohia
Românã Unitã cu Roma Greco-Catolicã, Mihail Elisabeta, Mihai Gheorghe, Varºani Nicolae, Varºani Maria, Vaesani
Costin Cristian, Varsani Pandele, Ivan Rosana Virginia, Popa Carmen Margareta, Tropa Doina Ileana, Iuca Maria
Ecaterina ºi Corcioveanu Eugenia Jena în dosarele nr. 3.544/1995, nr. 3.462/1996, nr. 412/1996, nr. 609/1996,
nr. 3.885/1995, nr. 2.139/1995, nr. 153/1996, nr. 58/1996, nr. 1.936/1996, nr. 1.937/1996, nr. 1.531/1996, nr. 1.620/1996,
nr. 1.700/1996, nr. 2.013/1996, nr. 3.192/1996, nr. 3.193/1996, nr. 1.616/1996, nr. 1.321/1996, nr. 1.052/1996,
nr. 1.001/1996, nr. 74/1996, nr. 2.239/1996, nr. 607/1996, nr. 3.918/1995, nr. 1.283/1995, nr. 1.860/1996, nr. 1.672/1996,
nr. 1.938/1996, nr. 2.845/1995, nr. 1.190/1996, nr. 3.792/1995, nr. 530/1996, nr. 731/1996 ºi nr. 698/1996 ale Curþii
Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã, privind:
1. dispoziþiile art. 330, art. 3302 alin. 2, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã;
2. dispoziþiile art. 3301 ºi 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 în ºedinþa din 19 martie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
Magistrat-asistent,
Florentina
Geangu Purposes Only
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 367
din 14 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Mihai Constantinescu
Costicã Bulai
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Borsaru Mihai ºi Borsaru Ruxandra Maria împotriva Deciziei
Curþii Constituþionale nr. 55 din 19 martie 1997.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
7 octombrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public ºi în lipsa pãrþilor 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 14 octombrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 18 decembrie 1997, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Borsaru
Mihai ºi Borsaru Ruxandra Maria.
Prin Decizia nr. 55 din 19 martie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate
ca vãdit nefondatã, fiind lipsitã de obiect, deoarece în
temeiul Legii nr. 17/1997 recursul în anulare poate fi declarat de procurorul general 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 au declarat recurs, în
termen legal, Borsaru Mihai ºi Borsaru Ruxandra Maria
pentru urmãtoarele motive: decizia de fond este nelegalã,
deoarece a limitat caracterul de neconstituþionalitate a
art. 3301 din Codul de procedurã civilã numai la hotãrârile
judecãtoreºti pronunþate anterior datei de 26 iulie 1993, or
un text de lege nu poate fi neconstituþional pânã la o anumitã datã sau faþã de anumite hotãrâri judecãtoreºti ori
pentru anumite acte juridice, ci numai faþã de Constituþie.

Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, s-au solicitat puncte de vedere celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
recursul este neîntemeiat, întrucât asupra constituþionalitãþii
art. 330 1 din Codul de procedurã civilã Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat prin decizii definitive, care
sunt obligatorii potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie.
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:
Recursul este neîntemeiat ºi urmeazã a fi respins.
Motivele de recurs invocate privesc Decizia Curþii
Constituþionale nr. 96/1996, ºi nu Decizia nr. 55/1997, care
a fost pronunþatã la judecata în fond. Astfel, Curtea a fost
învestitã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a
art. 3301 din Codul de procedurã civilã în redactarea potrivit cãreia recursul în anulare putea fi declarat oricând. Prin
Legea nr. 17 din 17 februarie 1997, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997,
dispoziþiile art. 3301 au fost modificate, în sensul introducerii termenului de 6 luni înãuntrul cãruia procurorul general
poate declara recurs în anulare.
Potrivit practicii Curþii Constituþionale, inclusiv Deciziei
Plenului nr. III din 31 octombrie 1995 privind judecarea
constituþionalitãþii unei dispoziþii legale, modificatã ulterior
invocãrii excepþiei, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 254 din 9 noiembrie 1995, dacã
textul atacat a fost între timp modificat, sesizarea rãmâne
valabilã numai dacã textul, în noua sa redactare, conservã
excepþia de neconstituþionalitate.
În speþã, noua redactare a textului art. 3301 din Codul
de procedurã civilã înlãturã prevederile ce formau obiectul
excepþiei de neconstituþionalitate cu care Curtea a fost
învestitã conform art. 23 din Legea nr. 47/1992, astfel cã,
în mod întemeiat, în decizia recuratã s-a constatat cã
aceasta a rãmas fãrã obiect.

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,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Borsaru Mihai ºi Borsaru Ruxandra Maria împotriva Deciziei Curþii Constituþionale
nr. 55 din 19 martie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 14 octombrie 1997.
PREªEDINTE,

dr. Mihai Constantinescu
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
«
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/24.XII.1997

5

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 66*)
din 14 aprilie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 1Ñ4
din Codul de procedurã civilã
Viorel Mihai Ciobanu
Nicolae Popa
Florin Bucur Vasilescu
Constantin Burada

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
magistrat-asistent

Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 9 ianuarie 1997 a Judecãtoriei
Bacãu, pronunþatã în Dosarul nr. 10.341/1996, Curtea
Constituþionalã a fost sesizatã cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 1Ñ4 din Codul de procedurã
civilã, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 59/1993.
Excepþia a fost invocatã de reclamantul Dãduþ Aurel
într-un litigiu prin care a chemat în judecatã pe Prisecaru
Cecilia ºi Huºanu Dumitru, solicitând ca, prin hotãrâre judecãtoreascã, sã ”se constate ca fiind perfectã vinderea-cumpãrarea suprafeþei de 2.690 m 2 teren situat în satul
Prãjeºti, comuna Traian, judeþul BacãuÒ.
În motivarea excepþiei se aratã cã raþiunea adoptãrii
Legii nr. 59/1993 a fost aceea a punerii în concordanþã a
principiilor Constituþiei din anul 1991 Ñ între care ºi garantarea dreptului de proprietate Ñ cu normele de drept procedural, dar prevederile art. 1Ñ4 din Codul de procedurã
civilã, astfel cum au fost modificate, nu rãspund exigenþelor
legii fundamentale ºi Convenþiei europene a drepturilor
omului, în sensul cã, prin stabilirea judecãtoriilor ca
instanþe de fond, pãrþile nu dispun efectiv nici de apel, nici
de recurs împotriva soluþiilor pronunþate de judecãtorii. Se
mai susþine cã ar fi fost normal ca tribunalele sã aibã calitatea de instanþe de fond pentru acþiunile vindicatio possessionis, pentru cã, altfel, curþile de apel pronunþã soluþii
irevocabile în materia proprietãþii. Considerã cã, prin actuala reglementare a competenþei, pãrþile sunt private Ñ în
materia proprietãþii Ñ de exerciþiul cãilor de atac înaintea
Curþii Supreme de Justiþie, situaþie care nu s-ar fi creat
dacã s-ar fi adoptat formulãrile cuprinse în proiectul iniþial
al legii din dezbaterea de la Senat.
Exprimându-ºi opinia, potrivit art. 23 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, Judecãtoria Bacãu apreciazã cã dispoziþiile privind competenþa dupã materie a instanþelor judecãtoreºti,
cuprinse în art. 1Ñ4 din Codul de procedurã civilã, modificate prin Legea nr. 59/1993, nu contravin normelor ºi principiilor Constituþiei sau ale Convenþiei europene a
drepturilor omului.
CURTEA,

având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit
de judecãtorul-raportor, dispoziþiile legale atacate ca necon-

stituþionale, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, reþine:
Potrivit art. 144 lit. c) ºi art. 23 ºi urmãtoarele din
Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze
excepþia invocatã, fiind legal sesizatã.
Se constatã cã dispoziþiile art. 1Ñ4 din Codul de procedurã civilã, modificate prin Legea nr. 59/1993, au mai
fãcut obiectul controlului de constituþionalitate ºi Curtea s-a
pronunþat prin Decizia nr. 47 din 3 mai 1995, rãmasã definitivã, ca urmare a respingerii recursului, prin Decizia
nr. 96 din 24 octombrie 1995, ambele publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 24
noiembrie 1995. Prin deciziile menþionate, Curtea
Constituþionalã a statuat cã prevederile art. 1Ñ4 din Codul
de procedurã civilã, modificate, sunt constituþionale, respingând, în consecinþã, excepþia invocatã ca vãdit nefondatã,
în esenþã, pentru urmãtoarele motive: prin art. 1 din Legea
nr. 59/1993 se instituie o plenitudine de competenþã pentru
judecãtorii, în art. 2 pct. 2 se stabileºte cã tribunalele
judecã, în calitate de instanþe de apel, toate apelurile
declarate împotriva hotãrârilor pronunþate de judecãtorii în
primã instanþã, iar prin art. 3 pct. 3 se stipuleazã cã, în
calitate de instanþe de recurs, curþile de apel judecã
recursurile declarate împotriva hotãrârilor pronunþate de tribunale în apel. Faptul cã art. 4, astfel cum a fost modificat
prin Legea nr. 59/1993, nu reglementeazã accesul la
Curtea Supremã de Justiþie pentru pãrþile nemulþumite de
soluþiile pronunþate în urma excitãrii cãilor de atac menþionate nu înseamnã cã liberul acces la justiþie prevãzut de
art. 21 alin. (2) din Constituþie este îngrãdit, de vreme ce
legea reglementeazã în modalitãþile arãtate cãile de atac.
Constituþia nu cuprinde dispoziþii referitoare la obligativitatea existenþei tuturor cãilor de atac, inclusiv a recursului la
Curtea Supremã de Justiþie, ci statueazã principial în
art. 128 cã: ”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în
condiþiile legiiÒ, iar art. 125 alin. (3) prevede cã prin ”legeÒ
se stabileºte competenþa instanþelor judecãtoreºti ºi procedura de judecatã.
În acelaºi sens Curtea s-a pronunþat ºi prin deciziile
nr. 114 din 14 noiembrie 1995 ºi nr. 3 din 10 ianuarie
1996, definitive prin Decizia nr. 56 din 14 mai 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din
4 iulie 1996. Considerentele care fundamenteazã deciziile
Curþii Constituþionale sus-menþionate subzistã ºi în speþa de
faþã, întrucât nu existã elemente noi care sã le infirme ºi
deci sã facã necesarã reconsiderarea soluþiei.

*) A se vedea
Decizia Curþii Constituþionale
nr. 443 din 13
noiembrie 1997, publicatã la For
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Faþã de cele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24
alin. (2) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 1Ñ4 din Codul de procedurã
civilã, modificate prin Legea nr. 59/1993, invocatã de Dãduþ Aurel în Dosarul nr. 10.341/1996 al Judecãtoriei Bacãu.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 14 aprilie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
Magistrat-asistent,
Constantin Burada

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 443
din 13 noiembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 1Ñ4 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Dãduþ
Aurel împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 66 din
14 aprilie 1997.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
28 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
6 noiembrie 1997 ºi apoi pentru data de 13 noiembrie
1997.
CURTEA,

Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 66 din
14 aprilie 1997 a declarat recurs, în termen legal, Dãduþ
Aurel pentru aceleaºi argumente invocate în susþinerea
excepþiei de neconstituþionalitate, precum ºi pentru ”viciile
de concepþie ale sistemului procedural civilÒ.
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.
Senatul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
invocatã este nefondatã.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
recursul declarat împotriva Deciziei nr. 66 din 14 aprilie
1997 este neîntemeiat, deoarece, având în vedere practica
jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale, ”o excepþie de
neconstituþionalitate respinsã nu mai poate fi reiteratã, dacã
se întemeiazã pe aceleaºi motive Ñ cum sunt cele prezentate în speþãÒ.
Camera Deputaþilor nu a comunicat punctul sãu de
vedere.

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
CURTEA,
Judecãtoria Bacãu, prin Încheierea din 9 ianuarie 1997,
pronunþatã în Dosarul nr. 10.341/1996, a sesizat Curtea având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invoConstituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a cate, punctele de vedere ale Guvernului ºi Senatului,
art. 1Ñ4 din Codul de procedurã civilã, modificatã prin raportul întocmit de judecãtorul-raportor, prevederile art. 1Ñ4
Legea nr. 59/1993, ridicatã de reclamantul Dãduþ Aurel.
din Codul de procedurã civilã, modificate prin Legea
Prin Decizia nr. 66 din 14 aprilie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate nr. 59/1993, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
ca vãdit nefondatã, deoarece dispoziþiile legale atacate au nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Motivarea recursului sub aspectul netemeiniciei deciziei
mai fãcut obiectul controlului de constituþionalitate. Astfel,
prin Decizia nr. 47 din 3 mai 1995, definitivã ca urmare a atacate este, practic, inexistentã, recurentul referindu-se
Deciziei nr. 96 din 24 septembrie 1995, publicatã în doar la actuala organizare a sistemului organelor de judeMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din catã.
Critica formulatã nu poate fi reþinutã, întrucât aceasta nu
24 noiembrie 1995, Curtea a statuat cã prevederile art. 1Ñ4
din Codul de procedurã civilã, modificate, sunt constituþio- este o problemã de constituþionalitate, ci una de legiferare,
ce este de competenþa
a Parlamentului.
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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) ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Dãduþ Aurel împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 66 din 14 aprilie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 13 noiembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 125*)
din 22 mai 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
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. 727/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de intimatul-reclamant Niculescu
Florian.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin prevederilor art. 15, ale art. 16, ale art. 21 ºi ale
art. 135 din Constituþie, deoarece ”statul român ocroteºte
proprietateaÒ, iar ”proprietatea privatã este, în condiþiile
legii, inviolabilãÒ.
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 art. 3301 din Codul de procedurã civilã, 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.
Art. 3301 din Codul de procedurã civilã, în redactarea
datã prin Legea nr. 17 din 17 februarie 1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, stabileºte cã recursul în anulare poate fi declarat de cãtre Ministerul Public în termen de 6 luni de la
data când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas irevocabilã,
pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1 din Codul de
procedurã civilã, sau de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut de art. 330
pct. 2 din acelaºi cod.
Referitor la critica adusã acestor dispoziþii, se constatã
cã nu existã legãturã între ele ºi prevederile constituþionale
ale art. 15, ale art. 16, ale art. 21 ºi ale art. 135. Mai
mult, textul atacat nu contrazice expres nici o dispoziþie din
Constituþie.
Stabilirea unui termen rezonabil pentru introducerea
recursului în anulare este un act de stimulare a Ministerului
Public de a acþiona cu promptitudine pentru afirmarea valorilor sociale ocrotite prin reglementarea acestei cãi de atac.
Chiar dacã s-ar lua în considerare faptul cã recursul în
anulare poate fi declarat numai de Ministerul Public, se
constatã cã celelalte pãrþi din proces au posibilitatea exercitãrii cãilor de atac în temeiul art. 304 pct. 4 sau al
art. 317 pct. 2 din Codul de procedurã civilã.
Rezultã din cele arãtate cã excepþia este vãdit nefondatã, urmând a fi respinsã.

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 a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã
civilã, invocatã de Niculescu Florian în Dosarul nr. 727/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
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. 397 din 16
octombrie 1997, publicatã la For
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 397
din 16 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Victor Dan Zlãtescu
Raul Petrescu
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Prin Decizia nr. 125 din 22 mai 1997, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate, constatând cã, prin Legea nr. 17 din
17 februarie 1997, s-a instituit un termen de 6 luni pentru
declararea, de cãtre Ministerului Public, a recursului în anulare, cã nu existã nici o legãturã între aceste dispoziþii
legale ºi prevederile constituþionale ale art. 15, ale art. 16,
ale art. 21 ºi ale art. 135, invocate prin excepþie, precum
ºi cu nici o altã dispoziþie a Constituþiei. De asemenea,
s-a reþinut cã, deºi recursul în anulare poate fi declarat
numai de Ministerul Public, celelalte pãrþi din proces au
posibilitatea exercitãrii cãilor de atac în temeiul art. 304
pct. 4 sau al art. 317 din Codul de procedurã civilã.
Împotriva deciziei sus-menþionate Niculescu Florian a
declarat recurs, pe care l-a retras la primul termen de
judecatã.
Þinând seama de prevederile art. 267 din Codul de procedurã civilã, Curtea Constituþionalã a luat act de cererea
de retragere a recursului, deoarece dispoziþia legalã ce a
fãcut obiectul excepþiei de neconstituþionalitate a art. 3301
din Codul de procedurã civilã a fost modificatã prin Legea
nr. 17/1997.

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Niculescu Florian împotriva Deciziei Curþii Constituþionale
nr. 125 din 22 mai 1997.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
24 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
2 octombrie 1997 ºi apoi pentru data de 16 octombrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 28 februarie 1997, pronunþatã în Dosarul nr.
727/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a art. 330 1 din Codul de procedurã
civilã, ridicatã de intimatul-reclamant Niculescu Florian.

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

În numele legii
DECIDE:

Ia act de retragerea recursului declarat de Niculescu Florian împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 125 din
22 mai 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 16 octombrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 126*)
din 22 mai 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
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. 1.165/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de intimata-reclamantã Cãlin
Ecaterina.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin prevederilor art. 15, ale art. 16 alin. (1), ale

*) A se vedea
Decizia Curþii Constituþionale
nr. 398 din 16
octombrie 1997, publicatã la For
pag. 9.Evaluation Purposes Only
Compression
byºi CVISION
Technologies’
PdfCompressor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 377/24.XII.1997
art. 21 ºi ale art. 128 din Constituþie, precum ºi principiului
separaþiei puterilor în stat, al autoritãþii lucrului judecat ºi al
autonomiei sistemului jurisdicþional.
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
art. 330 din Codul de procedurã civilã, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:

9

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, respectiv, 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.

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 a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã
civilã, invocatã de Cãlin Ecaterina în Dosarul nr. 1.165/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
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
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 398
din 16 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Victor Dan Zlãtescu
Raul Petrescu
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Prin Decizia nr. 126 din 22 mai 1997, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate, constatând cã, asupra dispoziþiilor atacate, Curtea s-a pronunþat prin 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, ºi cã nu au intervenit elemente noi care sã
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Cãlin determine schimbarea acestei practici.
Ecaterina împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 126
Împotriva deciziei sus-menþionate, Cãlin Ecaterina a
din 22 mai 1997.
declarat recurs, în termen legal. Motivul de recurs invocat
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
se referã la faptul cã în decizia recuratã nu s-ar fi analizat
24 septembrie 1997 ºi au fost consemnate în încheierea
din aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pen- constituþionalitatea art. 330 din Codul de procedurã civilã în
tru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de raport cu art. 15 ºi art. 21 din Constituþie, considerând cã
2 octombrie 1997 ºi apoi pentru data de 16 octombrie 1997. ”recursul în anulare este o cale de atac lãsatã exclusiv la
îndemâna procurorului generalÒ.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
CURTEA,
excepþia
a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
puncte
de
vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
urmãtoarele:
Guvernului.
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
Încheierea din 28 februarie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.165/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia excepþia de neconstituþionalitate invocatã este nefondatã.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã
lor de vedere.
civilã, ridicatã de by
intimata-reclamantã
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CURTEA,

Critica formulatã de recurentã nu poate fi reþinutã, întrucât, aºa cum s-a statuat prin Decizia Curþii Constituþionale
nr. 96/1996, faptul cã recursul în anulare poate fi exercitat
numai de procurorul general nu este contrar Constituþiei.
De altfel, celelalte pãrþi din proces au posibilitatea exercitãrii cãilor de atac prevãzute de art. 304 pct. 4 sau art. 317
din Codul de procedurã civilã.

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, 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:

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Cãlin Ecaterina împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 126 din 22 mai 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 16 octombrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 129*)
din 22 mai 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
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. 1.621/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de intimatele-reclamante Popescu
Virginia ºi Cãrãbugeanu Maria.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate,
potrivit cãrora ”recursul în anulare se poate declara oricândÒ, încalcã prevederile art. 1 alin. (3) ºi ale art. 16
alin. (1) din Constituþie.
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 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.
Referitor la excepþia invocatã, Curtea Constituþionalã
constatã cã a fost sesizatã ulterior modificãrii dispoziþiilor
art. 330 1 din Codul de procedurã civilã, prin Legea
nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997.
Este de observat cã 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 din Codul de procedurã civilã, sau de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru motivul
prevãzut de art. 330 pct. 2 din acelaºi cod. Astfel cã motivele de neconstituþionalitate invocate nu pot fi reþinute,
excepþia urmând a fi respinsã ca vãdit nefondatã, fiind
lipsitã de obiect.
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.

*) A se vedea
Decizia Curþii Constituþionale
nr. 399 din 16
octombrie 1997, publicatã la For
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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, fiind lipsitã de obiect, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din
Codul de procedurã civilã, invocatã de Popescu Virginia ºi Cãrãbugeanu Maria în Dosarul nr. 1.621/1996 al Curþii
Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
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

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 399
din 16 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Victor Dan Zlãtescu
Raul Petrescu
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Popescu Virginia ºi Cãrãbugeanu Maria împotriva Deciziei
Curþii Constituþionale nr. 129 din 22 mai 1997.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
24 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
2 octombrie 1997 ºi apoi pentru data de 16 octombrie 1997.

Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 129 din
22 mai 1997 pãrþile au declarat recurs, în termen legal,
reiterând motivele invocate anterior ca justificare a excepþiei
de neconstituþionalitate, adicã, în esenþã, inexistenþa termenului înlãuntrul cãruia Ministerul Public sã poatã promova
recursul în anulare.
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 nefondatã.
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
1
Încheierea din 28 februarie 1997, pronunþatã în Dosarul judecãtorul-raportor, prevederile art. 330 din Codul de pronr. 1.621/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia cedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
civilã, ridicatã de intimatele-reclamante Popescu Virginia ºi
Atât excepþia de neconstituþionalitate, cât ºi recursul forCãrãbugeanu Maria.
mulat
se întemeiazã, în esenþã, pe susþinerea cã nu ar
Prin Decizia nr. 129 din 22 mai 1997, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de exista un termen pentru exercitarea recursului în anulare,
neconstituþionalitate, constatând cã este lipsitã de obiect. ceea ce afecteazã egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi
Prin excepþie se invoca faptul cã recursul în anulare poate garantarea realã a drepturilor constatate prin hotãrâri judefi declarat oricând, considerându-se cã lipsa unui termen ar cãtoreºti, cerinþe impuse de principiile statului de drept.
afecta constituþionalitatea acestei dispoziþii. Curtea, prin
Aceste critici omit însã Legea nr. 17/1997, anterioarã
decizia sus-menþionatã, a reþinut cã aceastã criticã este
ridicãrii
excepþiei, prin care legiuitorul a complinit critica forneîntemeiatã, deoarece, anterior invocãrii excepþiei, prin
Legea nr. 17/1997 se instituise un termen de 6 luni pentru mulatã prin excepþie, instituind un termen în vederea excerdeclararea recursului
anulare.
citãrii recursului în For
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Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 25 din
Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Popescu Virginia ºi Cãrãbugeanu Maria împotriva Deciziei Curþii Constituþionale
nr. 129 din 22 mai 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 16 octombrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 136*)
din 26 mai 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

CURTEA,

preºedinte
judecãtor
judecãtor
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 27 februarie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.699/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de intimaþii-reclamanþi Nicolaescu
Viorel ºi Nicolaescu Viorica.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin prevederilor art. 128 din Constituþie, precum ºi
principiului ”stabilitãþii raporturilor sociale ºi juridiceÒ.
Exprimându-ºi opinia, potrivit art. 23 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, instanþa supremã apreciazã cã excepþia este
neîntemeiatã.

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã, 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, respectiv, 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 de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de
procedurã civilã urmeazã sã fie 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 nefondatã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã
civilã, invocatã de Nicolaescu Viorel ºi Nicolaescu Viorica în Dosarul nr. 1.699/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 26 mai 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Nicolae Popa
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
*) A se vedea
Decizia Curþii Constituþionale
nr. 401 din 16
octombrie 1997, publicatã la For
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 401
din 16 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Victor Dan Zlãtescu
Raul Petrescu
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Nicolaescu Viorel ºi Nicolaescu Viorica împotrivia Deciziei
Curþii Constituþionale nr. 136 din 26 mai 1997.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
24 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
2 octombrie 1997 ºi apoi pentru data de 16 octombrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ð Secþia civilã, prin
Încheierea din 27 februarie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.699/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã
civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Nicolaescu Viorel ºi
Nicolaescu Viorica.
Prin Decizia nr. 136 din 26 mai 1997, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate invocatã, reþinând cã asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor atacate, Curtea s-a pronunþat prin
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 ºi cã nu
au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea
practicii sale.

Împotriva deciziei sus-menþionate pãrþile au declarat
recurs, în termen legal, motivând, în esenþã, cã recursul în
anulare este numai la îndemâna Parchetului, ”indiferent de
intervalul de timp care s-a scurs de la pronunþarea hotãrârii judecãtoreºti criticateÒ.
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 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 din Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Critica adusã de recurenþi Deciziei nr. 136 din 26 mai
1997 este neîntemeiatã, deoarece recursul în anulare poate
fi exercitat de Ministerul Public numai în termen de 6 luni,
potrivit dispoziþiilor Legii nr. 17/1997, care au modificat prevederile Codului de procedurã civilã anterior datei invocãrii
excepþiei de neconstituþionalitate.
Faptul cã recursul în anulare poate fi declarat de
procurorul general nu contravine nici unei prevederi constituþionale. În acest sens s-a pronunþat Curtea
Constituþionalã ºi prin Decizia nr. 96/1996. De altfel, celelalte pãrþi din proces au la îndemânã posibilitatea exercitãrii cãilor de atac prevãzute de art. 304 pct. 4 ºi art. 317
din Codul de procedurã civilã.

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Nicolaescu Viorel ºi Nicolaescu Viorica împotriva Deciziei Curþii Constituþionale
nr. 136 din 26 mai 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 16 octombrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

D E C I Z I A Nr. 141*)
din 26 mai 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302,
ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
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 5 martie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.187/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 , ale
art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, invocatã de intimaþii-reclamanþi Zãr nescu
Crina-Magdalena ºi Zãrnescu Stelian-Narcis.
Din concluziile scrise, depuse în motivarea excepþiei,
rezultã cã aceasta priveºte ºi dispoziþiile art. 330 din Codul
de procedurã civilã.
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea urmeazã sã soluþioneze excepþia
de neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 330 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã, astfel cum a fost
invocatã de pãrþi.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin prevederilor art. 20 ºi ale art. 41 din Constituþie,
deoarece, dispunând cã recursul în anulare poate fi declarat oricând, se produce ”o gravã perturbare a raporturilor
socialeÒ.
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 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 urmeazã sã soluþioneze excepþia
de neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 330 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã, astfel cum a fost
invocatã de pãrþi.
Asupra constituþionalitãþii art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi
a 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 1996 ºi, respectiv,
nr. 255 din 22 octombrie 1996, 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 excepþia privind art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã este lipsitã de obiect, urmând a fi respinsã ca
vãdit nefondatã.
De asemenea, urmeazã a fi respinsã ca vãdit nefondatã
ºi excepþia 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 din
17 februarie 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 neconstituþionalitate. 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 de art. 330 pct. 1 din
Codul de procedurã civilã, sau de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut de
art. 330 pct. 2 al aceluiaºi cod. Motivele de neconstituþionalitate invocate nu mai pot fi reþinute. Rezultã din cele
arãtate cã, în urma modificãrii textului de lege atacat,
excepþia de neconstituþionalitate este în prezent lipsitã de
obiect, urmând a fi respinsã ca vãdit nefondatã.
În acest sens s-a pronunþat Curtea ºi prin Decizia
nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997.

*) A se vedea
Decizia Curþii Constituþionale
nr. 387 din 14
octombrie 1997, publicatã la For
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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 Zãrnescu Crina-Magdalena ºi Zãrnescu
Stelian-Narcis în Dosarul nr. 3.187/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã, 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, fiind lipsitã de obiect.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 26 mai 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Nicolae Popa
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 387
din 14 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
ºi a art. 3304 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
Zãr nescu Stelian-Narcis ºi Zãrnescu Crina-Magdalena
împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 141 din 26 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.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 5 martie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.187/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a art. 330, art. 330 1, art. 330 2,
art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Zãrnescu Crina-Magdalena ºi
Zãrnescu Stelian-Narcis.

Prin Decizia nr. 141 din 26 mai 1997, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate, reþinând cã, asupra constituþionalitãþii
dispoziþiilor atacate, Curtea s-a pronunþat prin 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 prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã prin
nerecurare, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, precum ºi cã nu au
intervenit elemente noi care sã determine schimbarea practicii jurisdicþionale consacrate prin aceste decizii.
Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 141 din
26 mai 1997 pãrþile au declarat recurs, în termen legal,
fãrã însã sã-l motiveze.
În raport cu prevederile art. 16 ºi ale art. 25 alin. (1)
din Legea nr. 47/1992, precum ºi ale art. 101 alin. 1, ale
art. 102 alin. 1 ºi ale art. 303 alin. 1 ºi 2 din Codul de
procedurã civilã, se constatã cã recursul este nul, deoarece, deºi declarat în termen, nu a fost motivat.
Conform art. 306 din Codul de procedurã civilã, instanþa
de recurs nu a reþinut nici un motiv de recurs de ordine
publicã care sã poatã fi invocat din oficiu cu privire la
decizia care face obiectul recursului.

Faþã de cele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 25 din Legea
nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Constatã cã recursul declarat de Zãrnescu Stelian-Narcis ºi Zãrnescu Crina-Magdalena împotriva Deciziei Curþii
Constituþionale nr. 141 din 26 mai 1997 este nul, nefiind motivat.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 14 octombrie 1997.
PREªEDINTE,

dr. Mihai Constantinescu
Magistrat-asistent,

Doina
Suliman
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI:
ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie
1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor
atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din decembrie 1989,
pentru a fi informaþi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de
afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1,
sectorul 2, invitã societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum
ºi pe toþi cei interesaþi sã se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,30Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,30Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1998, preþurile
practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la
filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES ÑS.R.L. (telefon 312.51.09), GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon/fax 628.58.49), PERMI IMPEX ÑS.R.L.
Râmnicu Vâlcea (telefon 050/74.17.28), TOTAL PRESS Ñ S.R.L. (tel. 650.47.90; 650.44.75;
fax 659.63.50) ºi ARION ÑS.R.L. Drobeta-Turnu Severin (tel./fax 052/22.27.25), sunt urmãtoarele:
Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

500.000

125.000

137.500

151.250

166.375

160.000

40.000

40.000

40.000

40.000

515.000

128.750

128.750

128.750

128.750

960.000

240.000

240.000

240.000

240.000

180.000

45.000

45.000

45.000

45.000

750.000
150.000

187.500
37.500

187.500
41.250

187.500
45.400

187.500
49.950

320.000

80.000

88.000

96.800

106.500

60.000
48.000
200.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 de pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
României ºi alte acte normative
9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

• Pentru abonamente la Monitorul Oficial al României, Partea a V-a Ñ publicarea contractelor
colective de muncã pe ramurã Ñ se fac rezervãri la principalii difuzori, urmând ca recuperarea contravalorii
publicaþiei sã se efectueze prin rambursare, pe mãsura primirii publicaþiei.

Foarte important!
Abonamentul vã conferã informaþii complete ºi prompte cu privire la legislaþie ºi o
economie importantã în bugetul dumneavoastrã.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi la telefon 614.24.29 sau
fax 312.47.03.
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