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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 324*)
din 9 iulie 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 31
din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
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
Încheierea din 11 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.596/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de intimata-reclamantã Gãrdescu
Ioana.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin prevederilor art. 131 alin. (1) din Constituþie întrucât, potrivit acestui text constituþional, procurorii desfãºurându-ºi activitatea sub autoritatea ministrului justiþiei,
procurorul general nu poate exercita calea de atac a
recursului în anulare decât la cererea sau cu avizul ministrului justiþiei. În atare situaþie, dreptul procurorului general
de a exercita recursul în anulare din oficiu nu corespunde
prevederilor art. 131 alin. (1) din Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, instanþa supremã apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã.
Din examinarea concluziilor scrise, depuse la dosarul
Curþii Supreme de Justiþie, rezultã cã s-a invocat ºi neconstituþionalitatea art. 31 din Legea nr. 56/1993, fãrã însã a
se arãta dispoziþiile constituþionale cu care vine în conflict
textul legal atacat.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, s-au solicitat puncte de vedere Camerelor Parlamentului ºi
Guvernului.
În punctul sãu de vedere, Guvernul considerã cã excepþia privind art. 330 din Codul de procedurã civilã nu este
întemeiatã, deoarece Curtea Constituþionalã, prin Decizia
nr. 73 din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã, a statuat cã
prevederile acestui text de lege sunt constituþionale.
Referitor la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor
art. 31 din Legea nr. 56/1993, se apreciazã cã ºi aceasta
este neîntemeiatã, textul fiind în concordanþã cu dispoziþiile
constituþionale.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctul
lor de vedere.
C U R T E A,

având în vedere încheierea de sesizare, punctul de vedere
al Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, dispoziþiile
art. 330 din Codul de procedurã civilã ºi ale art. 31 din
*) Definitivã prin nerecurare.

Legea nr. 56/1993, raportate la prevederile Constituþiei ºi
ale Legii nr. 47/1992, reþine:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã este competentã
sã soluþioneze excepþia invocatã.
Curtea Constituþionalã, 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, s-a pronunþat asupra constituþionalitãþii
art. 330 din Codul de procedurã civilã, constatând cã prevederile acestui text sunt constituþionale.
Potrivit art. 125 alin. (3) din Constituþie, legea este cea
care stabileºte cãile de atac, acestea fiind incluse în procedura de judecatã, iar art. 128 din Constituþie prevede cã,
împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi
Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiþiile
legii. Or, legea Ñ art. 330 din Codul de procedurã
civilã Ñ acordã procurorului general dreptul de a exercita
din oficiu sau la cererea ministrului justiþiei recursul în anulare. Nici procedura civilã, în textul menþionat, ºi nici Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, în art. 31,
nu condiþioneazã exercitarea de cãtre Ministerul Public a
cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti de avizul
ministrului justiþiei. Este firesc sã fie aºa, deoarece principiile legalitãþii ºi imparþialitãþii, înscrise în art. 131 alin. (1)
din Constituþie, care stau la baza activitãþii procurorilor, ºi
rolul Ministerului Public de reprezentant al intereselor
societãþii, apãrãtor al ordinii de drept ºi al drepturilor ºi
libertãþilor cetãþenilor îi conferã acestuia independenþã faþã
de toate celelalte autoritãþi publice în exercitarea atribuþiilor
ºi în asigurarea respectãrii legii (art. 30 alin. 3 din Legea
nr. 92/1992).
În sensul dispoziþiilor constituþionale, în baza autoritãþii
sale, ministrul justiþiei va putea cere Ministerului Public promovarea unor acþiuni necesare interesului public, însã nu
va putea dispune sã nu-ºi exercite atribuþiile proprii prevãzute în lege.
Prin urmare, exercitarea cãii de atac a recursului în
anulare de cãtre procurorul general, potrivit art. 330 din
Codul de procedurã civilã, nu este subordonatã, în sensul
art. 128, art. 130 ºi art. 131 din Constituþie, avizului sau
acordului ministrului justiþiei, astfel încât dispoziþiile textului
de lege atacat sunt constituþionale.
Cât priveºte prevederile art. 31 din Legea nr. 56/1993,
care se referã la schimbarea jurisprudenþei Curþii Supreme
de Justiþie, evident nu sunt incidente în cauza de faþã.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi ale art. 13 alin. (1)
lit. A.c), ale art. 24 alin. (2) ºi ale 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
ºi ale art. 31 din Legea nr. 56/1993, invocatã de Gãrdescu Ioana în Dosarul nr. 2.596/1996 al Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 9 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 325*)
din 9 iulie 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã
Lucian Stângu
Ñ preºedinte
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Florentina Geangu
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 11 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.812/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale
art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, invocatã de
intimaþii-reclamanþi Negulescu Sofia ºi Negulescu Grigore
Anton.
În motivarea excepþiei se susþine cã:
Ñ prin acordarea dreptului procurorului general de a
aprecia care anume hotãrâri judecãtoreºti au încãlcat ori
au depãºit atribuþiile puterii judecãtoreºti se încalcã un principiu fundamental al dreptului procesual civil român, ºi
anume acela al egalitãþii pãrþilor din proces, indiferent de
calitatea acestora;
Ñ prin acordarea posibilitãþii ca procurorul general sã
intervinã în mersul justiþiei, dupã criterii de oportunitate ºi
conjuncturale, sunt încãlcate dispoziþiile art. 16 alin. (2) din
Constituþie, privitoare la egalitatea în faþa legii a cetãþenilor;
Ñ prin acordarea posibilitãþii procurorului general de a
dispune suspendarea unor hotãrâri judecãtoreºti ”fãrã a se
preciza care ar fi dreptul ºi temeiul acestei posibilitãþiÒ, precum ºi timpul limitã pentru care se poate dispune aceastã
suspendare, s-a creat posibilitatea sãvârºirii unor abuzuri
prin suspendarea executãrii unor hotãrâri judecãtoreºti pe
o perioadã lungã, chiar ºi de un an, producându-se astfel
pãrþii interesate în executarea hotãrârii prejudicii importante.
*) Definitivã prin nerecurare.

Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie a
apreciat cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere încheierea de sesizare, raportul judecãtorului-raportor, dispoziþiile art. 330 ºi ale art. 3302 alin. 1 din
Codul de procedurã civilã, raportate la prevederile
Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze
excepþia invocatã.
Curtea Constituþionalã, 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, s-a pronunþat asupra constituþionalitãþii
art. 330 din Codul de procedurã civilã, constatând cã prevederile acestui text sunt constituþionale.
Cu privire la egalitatea pãrþilor, Decizia Curþii
Constituþionale nr. 96/1996 a reþinut cã nu existã nici o
interdicþie constituþionalã ca o anume cale de atac, recursul
în anulare, vizând situaþii prevãzute de lege în chestiuni de
interes major pentru societate ºi ordinea de drept, sã fie
exercitatã numai de procurorul general.
Principiul prevãzut de art. 16 din Constituþie priveºte
egalitatea de tratament a cetãþenilor în faþa legilor ºi a
autoritãþilor publice ºi nicidecum egalitatea cetãþenilor cu
autoritãþile publice. Acest principiu al egalitãþii cetãþenilor în
faþa legilor nu exclude, ci chiar implicã un tratament diferenþiat, þinând seama de natura autoritãþii publice ºi de atribuþiile acesteia. Or, Ministerul Public este o autoritate care
exercitã atribuþii ºi nu drepturi subiective, încât critica de
neconstituþionalitate nu poate fi reþinutã.
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Cât priveºte dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de
procedurã civilã, care acordã procurorului general posibilitatea de a dispune suspendarea executãrii unor hotãrâri
judecãtoreºti, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitivã
prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, Curtea

Constituþionalã s-a pronunþat cu privire la caracterul neconstituþional al acestui text. Or, potrivit art. 145 alin. (2) din
Constituþie ºi art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile Curþii Constituþionale fiind obligatorii, excepþia nu mai
poate fi reiteratã.

Pentru motivele arãtate, în temeiul dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi ale art. 13 alin. (1)
lit. A.c) ºi ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3302 alin. 1 din
Codul de procedurã civilã, invocatã de Negulescu Sofia ºi Negulescu Grigore Anton în Dosarul nr. 2.812/1996 al Curþii
Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 9 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 327*)
din 14 iulie 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
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
Încheierea din 8 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 4.137/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale
art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, invocatã de
intimatul-reclamant Bãdescu Gheorghe.
În motivarea excepþiei se susþine cã:
Ñ prin acordarea dreptului procurorului general de a
aprecia care anume hotãrâri judecãtoreºti au încãlcat ori
au depãºit atribuþiile puterii judecãtoreºti, se încalcã un
principiu fundamental al dreptului procesual civil român, ºi
anume acela al egalitãþii pãrþilor din proces, indiferent de
calitatea acestora;
Ñ prin acordarea posibilitãþii ca procurorul general sã
intervinã în mersul justiþiei, dupã criterii de oportunitate ºi
conjuncturale, sunt încãlcate dispoziþiile art. 16 alin. (2) din
Constituþie privitoare la egalitatea în faþa legii a tuturor
cetãþenilor;
*) Definitivã prin nerecurare.

Ñ prin acordarea posibilitãþii procurorului general de a
dispune suspendarea unor hotãrâri judecãtoreºti, fãrã a se
preciza care ar fi dreptul ºi temeiul acestei posibilitãþi, precum ºi timpul limitã pentru care se poate dispune aceastã
suspendare, s-a creat posibilitatea sãvârºirii unor abuzuri
prin suspendarea executãrii unor hotãrâri judecãtoreºti pe
o perioadã lungã, chiar ºi de un an, producându-se astfel
pãrþii interesate în executarea hotãrârii prejudicii importante.
Exprimându-ºi opinia, potrivit art. 23 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, Curtea Supremã de Justiþie a apreciat cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, textul
fiind constituþional.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile art. 330 ºi ale art. 3302 alin. 1 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.
Curtea Constituþionalã, 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
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22 octombrie 1996, a constatat cã prevederile art. 330 din
Codul de procedurã civilã sunt constituþionale.
Argumentele care au fundamentat deciziile menþionate
subzistã ºi în cauza de faþã, conform art. 145 alin. (2) din
Constituþie, întrucât nu au intervenit elemente noi care sã
justifice schimbarea acestei soluþii.
Cu privire la egalitatea pãrþilor, Decizia Curþii
Constituþionale nr. 96/1996 a reþinut cã nu existã nici o
interdicþie constituþionalã ca o anume cale de atac, recursul
în anulare, vizând situaþii prevãzute de lege în chestiuni de
interes major pentru societate ºi ordinea de drept, sã fie
exercitatã numai de procurorul general.
Principiul prevãzut de art. 16 din Constituþie priveºte
egalitatea de tratament a cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice ºi nicidecum egalitatea cetãþenilor cu autoritãþile publice. Acest principiu al egalitãþii cetãþenilor în faþa
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legii nu exclude, ci chiar implicã un tratament diferenþiat,
þinând seama de natura autoritãþii publice ºi de atribuþiile
acesteia. Or, Ministerul Public este o autoritate care exercitã atribuþii ºi nu drepturi subiective, astfel încât critica de
neconstituþionalitate nu poate fi reþinutã.
Cât priveºte dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de
procedurã civilã, care acordã procurorului general posibilitatea de a dispune suspendarea executãrii unor hotãrâri
judecãtoreºti, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitivã
prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat cu privire la caracterul neconstituþional al acestui text. De aceea, potrivit art. 145
alin. (2) din Constituþie ºi practicii constante a Curþii, în
sensul cã o excepþie de neconstituþionalitate admisã nu
poate fi reiteratã, rezultã cã excepþia invocatã în cauza de
faþã este fãrã obiect.

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 ºi ale art. 3302 alin. 1 din
Codul de procedurã civilã, invocatã de Bãdescu Gheorghe în Dosarul nr. 4.137/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 14 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 328*)
din 14 iulie 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 ºi ale art. 3302 din Codul de procedurã civilã
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
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
Încheierea din 8 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 67/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 ºi ale
art. 3302 din Codul de procedurã civilã, invocatã de intimatul-reclamant Ciucu Dan.
*) Definitivã prin nerecurare.

Intimatul-reclamant a susþinut cã dispoziþiile art. 3301 ºi
ale art. 3302 din Codul de procedurã civilã sunt neconstituþionale, fãrã sã-ºi motiveze excepþia.
Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie a
apreciat cã excepþia este neîntemeiatã.
C U R T E A,

examinând 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) ºi al art. 23 din Legea
nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze excepþia, fiind legal sesizatã.
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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 fost modificate în sensul cã recursul în anulare nu mai
poate fi declarat de procurorul general oricând, ci numai în
termen de 6 luni de la data când hotãrârea 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. Astfel, motivul de
neconstituþionalitate nu mai poate fi reþinut, excepþia privind
acest text de lege fiind în prezent lipsitã de obiect. Asupra
constituþionalitãþii art. 3302 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, pe de o parte,
s-a constatat cã prevederile art. 3302 alin. 2 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, rezultã cã excepþia
privind art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã este
lipsitã de obiect, urmând a fi respinsã.
De asemenea, urmeazã a fi respinsã ºi excepþia privind
art. 3302 alin. 2 din Codul de procedurã civilã, întrucât nu
au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea
practicii constante a Curþii Constituþionale.

Pentru motivele arãtate, în temeiul dispoziþiilor art. 144 lit. c) ºi ale art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi
ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 24 alin. (2) ºi ale 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 ºi ale art. 3302 alin. 1 din
Codul de procedurã civilã, invocatã de Ciucu Dan în Dosarul nr. 67/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 14 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 329*)
din 14 iulie 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
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
Încheierea din 11 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 4.206/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 ºi ale
art. 3304 din Codul de procedurã civilã, invocatã de intimata-reclamantã Sorescu Mariana.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 3301
ºi ale art. 330 4 din Codul de procedurã civilã, în baza
cãrora recursul în anulare poate fi declarat oricând, contravin
*) Definitivã prin nerecurare.

prevederilor art. 11, art. 16, art. 20, art. 21, art. 41 ºi ale
art. 128 din Constituþie, sub douã aspecte:
1. inegalitatea pe care o promoveazã între pãrþile aflate
în litigiu civil, în contradicþie cu textele constituþionale, cu
referire specialã la art. 41 alin. (2) din Constituþie, precum
ºi la întregul sistem promovat de Codul de procedurã
civilã;
2. prin neprevederea unui termen limitã de declarare a
recursului în anulare se încalcã principiul stabilitãþii raporturilor juridice ºi autoritatea lucrului judecat.
Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie a considerat excepþia de neconstituþionalitate neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, raportul judecãtorului-raportor, prevederile art. 3301 ºi ale art. 3304 din
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Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile
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 invocatã, fiind legal sesizatã.
Curtea Constituþionalã, 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, s-a pronunþat asupra constituþionalitãþii
art. 3304 din Codul de procedurã civilã, constatând cã prevederile acestui text sunt constituþionale. Întrucât nu au
intervenit elemente noi care sã justifice schimbarea practicii
Curþii Constituþionale, soluþia din decizia menþionatã îºi pãstreazã valabilitatea.
Cu privire la egalitatea pãrþilor, Decizia Curþii
Constituþionale nr. 96/1996 a reþinut cã nu existã nici o
interdicþie constituþionalã ca o anume cale de atac, recursul
în anulare, vizând situaþii prevãzute de lege în chestiuni de
interes major pentru societate ºi ordinea de drept, sã fie
exercitatã numai de procurorul general.
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Principiul prevãzut de art. 16 din Constituþie priveºte
egalitatea de tratament a cetãþenilor în faþa legilor ºi a
autoritãþilor publice ºi nicidecum egalitatea cetãþenilor cu
autoritãþile publice. Acest principiu al egalitãþii cetãþenilor în
faþa legilor nu exclude, ci chiar implicã un tratament diferenþiat, þinând seama de natura autoritãþii publice ºi de atribuþiile acesteia. Or, Ministerul Public este o autoritate care
exercitã atribuþii ºi nu drepturi subiective, astfel încât critica
de neconstituþionaliate nu poate fi reþinutã.
Dispoziþia legalã privind declararea recursului în anulare
oricând, cuprinsã în art. 3301 din Codul de procedurã civilã,
a fost modificatã prin Legea nr. 17 din 17 februarie 1997,
în sensul cã recursul în anulare se poate introduce 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. Astfel, motivul de
neconstituþionalitate nu poate fi reþinut, excepþia privind textul de lege atacat fiind în prezent lipsitã de obiect.
În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
1997.

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 ºi ale art. 3304 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de Sorescu Mariana în Dosarul nr. 4.206/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 14 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 330*)
din 14 iulie 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
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
Încheierea din 8 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.706/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale
*) Definitivã prin nerecurare.

art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ale art. 77 din
Legea nr. 58/1991 ºi ale art. 26 din Legea nr. 47/1992,
invocatã de intimaþii-reclamanþi Matei Teodor Firicã ºi
Andrei Firicã.
În motivarea excepþiei se susþine cã:
Ñ dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã
contravin dispoziþiilor art. 6, art. 10, art. 20, art. 21, art. 41
ºi ale titlului III din Constituþie, datoritã generalitãþii redactãrii lor, adicã nedeterminãrii conþinutului ºi limitelor competenþei materiale a instanþelor judecãtoreºti, dând posibilitate
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sã se pronunþe soluþii care îngrãdesc inadmisibil accesul
pãrþilor la justiþie;
Ñ dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã
contravin prevederilor art. 16 din Constituþie, ale art. 6 din
Convenþia europeanã a drepturilor omului, ale art. 10 din
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului ºi ale art. 14
alin. 1 din Pactul Internaþional cu privire la drepturile civile
ºi politice, în ceea ce priveºte dreptul cetãþenesc la un proces echitabil ºi la egalitate de tratament;
Ñ art. 77 din Legea nr. 58/1991 ºi art. 26 din Legea
nr. 47/1992, invocate în motivarea recursului în anulare,
sunt de naturã sã amâne pe timp nedefinit repararea abuzurilor, prin condiþionarea reparaþiei de apariþia eventualã a
unor legi viitoare ºi incerte, împiedicând instanþele sã
judece pricinile ivite sub imperiul legilor existente.
Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie a
apreciat cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã nu
este întemeiatã, iar celelalte texte invocate nu sunt incidente în cauzã. În consecinþã, prin dispozitivul încheierii,
Curtea Constituþionalã a fost sesizatã numai cu excepþia de
neconstituþionalitate a prevederilor art. 330 ºi ale art. 3301
din Codul de procedurã civilã.
Faþã de cele arãtate ºi având în vedere cã instanþa de
judecatã a considerat, în conformitate cu art. 23 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, ca irelevantã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 77 din Legea nr. 58/1991 ºi
ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, urmeazã ca, prin decizia
de faþã, Curtea Constituþionalã sã se pronunþe numai cu
privire la neconstituþionalitatea art. 330 ºi a art. 3301 din
Codul de procedurã civilã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, raportul judecãtorului-raportor, prevederile art. 330 ºi ale art. 3301 din
Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile
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 invocatã, fiind legal sesizatã.
Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septem-

brie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi nr. 255 din
22 octombrie 1996, a decis cã dispoziþiile art. 330 din
Codul de procedurã civilã sunt constituþionale.
Critica formulatã privind generalitatea textului, respectiv
lipsa de determinare a conþinutului ºi a limitelor competenþei materiale a instanþelor judecãtoreºti, în cazul recursului
în anulare, este neîntemeiatã. Legea, prin însãºi funcþia pe
care o îndeplineºte, are un caracter general privind toate
situaþiile juridice ºi toate subiectele la care se referã, aplicarea în fiecare caz concret fiind de atributul instanþei judecãtoreºti desemnate prin lege cu soluþionarea acelui caz.
Competenþa materialã a Curþii Supreme de Justiþie pentru soluþionarea recursului în anulare este precis determinatã de textul criticat, de dispoziþiile art. 4 pct. 3 din Codul
de procedurã civilã ºi ale art. 21 lit. a) din Legea
nr. 56/1993, încât critica nu poate fi reþinutã. Atribuirea
acestei competenþe materiale Curþii Supreme de Justiþie nu
este de naturã sã îngrãdeascã accesul pãrþilor la justiþie.
Dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, aºa
cum au fost modificate prin Legea nr. 17 din 17 februarie
1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 26 din 18 februarie 1997, sunt constituþionale, termenul
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, în vederea declarãrii
recursului în anulare de cãtre procurorul general, fiind un
termen rezonabil în sensul art. 6 pct. 1 din Convenþia europeanã a drepturilor omului ºi nefiind de naturã sã încalce
drepturile pãrþilor la un proces echitabil ºi la egalitate de
tratament.
Exercitarea recursului în anulare de cãtre procurorul
general nu este de naturã sã aducã atingere principiului
înscris în art. 16 din Constituþie. Acest principiu priveºte
egalitatea cetãþenilor în faþa legilor ºi a autoritãþilor publice
ºi nu egalitatea acestora cu autoritãþile publice. Aceastã
egalitate de tratament nu exclude, ci chiar implicã un tratament diferenþiat, þinând seama de natura autoritãþilor publice
ºi de atribuþiile acestora. Or, Ministerul Public este o autoritate care exercitã atribuþii ºi nu drepturi subiective.

Pentru motivele arãtate, în temeiul dispoziþiilor 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 ºi ale art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de Matei Teodor Firicã ºi Andrei Firicã în Dosarul nr. 3.706/1996 al Curþii Supreme de Justiþie
Ñ Secþia civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 14 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 392/31.XII.1997

9

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 340*)
din 22 iulie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a Hotãrârii Guvernului nr. 506/1994
pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul ºi formularistica corespunzãtoare referitoare la aºezarea
ºi urmãrirea impozitelor ºi taxelor locale ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 24/1995
pentru modificarea ºi completarea reglementãrilor privind impozitul pe venitul agricol ºi impozitele ºi taxele locale,
aprobatã prin Legea nr. 114/1995
Mihai Constantinescu
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Valer-Vasilie Bicã

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:
Prin Încheierea civilã nr. 562 din 17 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul nr. 3.251/1996, Curtea de Apel Cluj a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Hotãrârii Guvernului nr. 506/1994 ºi
ale Ordonanþei Guvernului nr. 24/1995, aprobatã prin
Legea nr. 114/1995, invocatã de Grigoriþã Cornel Romeo,
recurent în litigiul cu Direcþia generalã a finanþelor publice
ºi controlului financiar de stat Cluj.
Recurentul îºi motiveazã excepþia susþinând cã modificarea, prin Ordonanþa Guvernului nr. 24/1995, a art. 66 din
Legea nr. 27/1994, încalcã prevederile art. 30 din Codul
familiei ºi cã, prin ordonanþã, nu se poate modifica o lege.
În opinia instanþei, excepþia de neconstituþionalitate este
nefondatã, deoarece, potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie,
”sunt supuse controlului constituþionalitãþii doar legile ºi
ordonanþeleÒ, nu ºi hotãrârile Guver nului ºi pentru cã
”reclamantul nu-ºi motiveazã în drept excepþia de neconstituþionalitate cu vreo prevedere a ConstituþieiÒ.
În scopul soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate,
Curtea, în temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992,
a solicitat puncte de vedere celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
Senatul, prin Comisia juridicã, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri, precum ºi Guvernul considerã cã
Ordonanþa Guvernului nr. 24/1995 este constituþionalã ºi
cã, potrivit competenþei sale, Curtea nu are a se pronunþa
asupra constituþionalitãþii hotãrârilor Guvernului.
Camera Deputaþilor nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

având în vedere actele dosarului, încheierea de sesizare,
raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile Hotãrârii
Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind
metodologia de calcul ºi formularistica corespunzãtoare,
referitoare la aºezarea ºi urmãrirea impozitelor ºi taxelor
locale ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 24/1995 pentru
modificarea ºi completarea reglementãrilor privind impozitul
pe venitul agricol ºi impozitele ºi taxele locale, aprobatã
prin Legea nr. 114/1995, raportate la prevederile
Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
*) Definitivã prin nerecurare.

În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, potrivit cãrora Curtea Constituþionalã
hotãrãºte asupra excepþiilor privind neconstituþionalitatea
legilor ºi a ordonanþelor, Curtea este competentã sã soluþioneze prezenta excepþie, fiind legal sesizatã.
Faþã de textele legale sus-menþionate ºi având în
vedere practica constantã a Curþii Constituþionale, nu intrã
în competenþa sa soluþionarea excepþiilor de neconstituþionalitate referitoare la hotãrârile Guvernului.
În acest sens Curtea Constituþionalã s-a mai pronunþat
prin deciziile nr. 37 din 6 iulie 1993, nr. 5 din 17 ianuarie
1994, nr. 89 din 3 octombrie 1994, nr. 29 din 13 martie
1996 ºi nr. 146 din 4 decembrie 1996, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 1 septembrie 1993, nr. 63 din 10 martie 1994, nr. 328 din
28 noiembrie 1994, nr. 297 din 20 noiembrie 1996 ºi, respectiv, nr. 82 din 6 mai 1997.
În consecinþã, rezolvarea de principiu datã de Curte îºi
menþine valabilitatea ºi în ceea ce priveºte soluþionarea
excepþiei care vizeazã Hotãrârea Guvernului nr. 506/1994,
urmând ca aceasta sã fie respinsã ca vãdit nefondatã.
În ceea ce priveºte Ordonanþa Guvernului nr. 24/1995,
judecând fondul sesizãrii, Curtea urmeazã a avea în
vedere cã, în lumina dispoziþiilor art. 114 alin. (1), (2) ºi
(3) din Constituþie, privind delegarea legislativã, aceasta a
fost adoptatã cu respectarea legii fundamentale.
Susþinerile autorului excepþiei, potrivit cãrora Legea
nr. 27/1994 nu putea fi modificatã printr-o ordonanþã, în
speþã prin Ordonanþa Guvernului nr. 24/1995, sunt nefondate, deoarece legea în discuþie nu are, potrivit art. 72
alin. (3) din Constituþie, caracterul unei legi organice, iar
ordonanþa a fost emisã în temeiul art. 1 lit. b) din Legea
nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe.
De altfel, prin Decizia nr. 102 din 31 octombrie 1995,
definitivã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995, Curtea
Constituþionalã a statuat cã delegarea legislativã constituie
o procedurã excepþionalã de substituire a Guvernului în
prerogativele legislative ale Parlamentului, astfel încât, prin
ordonanþã, Guvernul poate sã reglementeze primar, sã
modifice sau sã abroge reglementarea existentã.
Faþã de susþinerea cã modificãrile aduse prin Ordonanþa
Guvernului nr. 24/1995 articolului 66 din Legea nr. 27/1994
încalcã prevederile art. 30 din Codul familiei, privind regimul bunurilor dobândite de soþi în timpul cãsãtoriei, se constatã cã nu Curtea este instanþa în drept a se pronunþa,
raportul dintre dispoziþiile acestor douã acte normative
nefiind obiect al judecãrii excepþiei de neconstituþionalitate.
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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, cu unanimitate de voturi,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a Hotãrârii Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul ºi formularistica corespunzãtoare, referitoare la aºezarea ºi urmãrirea impozitelor ºi taxelor locale ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea ºi completarea reglementãrilor privind
impozitul pe venitul agricol ºi impozitele ºi taxele locale, aprobatã prin Legea nr. 114/1995, invocatã de Grigoriþã Cornel
Romeo în Dosarul nr. 3.251/1996 al Curþii de Apel Cluj.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 22 iulie 1997.
PREªEDINTE,

dr. Mihai Constantinescu
Magistrat-asistent,
Valer-Vasilie Bicã

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 345
din 30 septembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Nicolae Popa
Victor Dan Zlãtescu
Romul Petru Vonica
Raul Petrescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Mândreanu Paul ºi Mândreanu Ilie împotriva Deciziei Curþii
Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie 1996*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 23 septembrie 1997, în prezenþa recurenþilor, a reprezentantului
Ministerului Public ºi 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 30 septembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Decizia nr. 110 din 8 octombrie 1996, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de

procedurã civilã. Aceastã soluþie s-a fundamentat pe
Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã prin
Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, prin care s-a constatat cã prevederile art. 330 din Codul de procedurã civilã
sunt constituþionale.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs, în termen
legal, Mândreanu Paul ºi Mândreanu Ilie, pentru urmãtoarele motive:
Ñ decizia de fond trateazã cauzele global ºi în principiu, nesocotind pe fond particularitãþile cazului lor, ºi
anume faptul cã titlul statului se referã la un alt imobil
decât cel la care ei au fãcut dovada proprietãþii;
Ñ excepþia de neconstituþionalitate a fost soluþionatã
fãrã citarea pãrþilor, încãlcându-se dreptul la apãrare ºi
regulile oralitãþii, publicitãþii ºi contradictorialitãþii;
Ñ s-au încãlcat dispoziþiile art. 6 din Convenþia europeanã a drepturilor omului, potrivit cãrora ”orice persoanã
are dreptul la judecare în mod echitabil ºi în mod publicÒ,
ºi ale art. 21 din Constituþie privind liberul acces la justiþie;
Ñ s-a încãlcat principiul disponibilitãþii procesului civil.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, s-au solicitat puncte de vedere celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.

*) Decizia Curþii Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie 1996 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 6 martie 1997.
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Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
recursul este nefondat, deoarece Decizia nr. 110 din
8 octombrie 1996 se întemeiazã pe prevederi ale unor
decizii definitive ale Curþii Constituþionale, care, potrivit
Constituþiei ºi Legii nr. 47/1992, sunt obligatorii.
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:
Recursul este neîntemeiat ºi urmeazã a fi respins.
Curtea Constituþionalã examineazã, potrivit competenþei
sale înscrise în art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 din
Legea nr. 47/1992, numai excepþiile de neconstituþionalitate
a unei legi sau ordonanþe ºi nicidecum legalitatea unei
hotãrâri pronunþate de cãtre o instanþã judecãtoreascã, care
se rezolvã de cãtre instanþa care a fost sesizatã cu recurs
în anulare, în speþã, Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia
civilã. Prin decizia ce face obiectul recursului, Curtea a
examinat conformitatea dispoziþiilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã cu Constituþia ºi, referindu-se la Decizia
Curþii Constituþionale nr. 73/1996, a constatat cã prevederile
acestui text de lege sunt constituþionale.
Decizia recuratã s-a referit la Decizia nr. 73/1996, 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.
Soluþionarea la judecarea în fond a excepþiei de neconstituþionalitate în condiþiile art. 24 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 nu contravine art. 21 din Constituþie ºi nici
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art. 6 din Convenþia europeanã a drepturilor omului, întrucât liberul acces la justiþia constituþionalã este asigurat prin
soluþionarea sesizãrii adresate Curþii Constituþionale, având
în vedere motivele formulate în scris de cãtre autorii excepþiei de neconstituþionalitate.
De asemenea, prevederile art. 24 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 nu contravin nici dispoziþiilor constituþionale ale
art. 24 privind dreptul la apãrare, pãrþile nemulþumite având
dreptul la recurs, a cãrui soluþionare se face, în toate cazurile, cu citarea pãrþilor ºi în ºedinþã publicã.
Procedura prevãzutã de art. 24 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 urmãreºte numai soluþionarea în primã instanþã
a excepþiilor vãdit nefondate, instituind în acest scop urmãtoarele garanþii: pronunþarea deciziei cu unanimitate de
voturi a judecãtorilor ce alcãtuiesc completul de judecatã ºi
dreptul pãrþilor de a ataca decizia cu recurs, care, aºa cum
s-a arãtat, se soluþioneazã în ºedinþã publicã ºi cu citarea
pãrþilor.
Dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã, care
îl îndrituiesc pe procurorul general sã declare recurs în
anulare, nu încalcã principiul disponibilitãþii, deoarece titularul dreptului poate renunþa oricând la judecatã sau la dreptul dedus judecãrii (art. 246 ºi urmãtoarele din Codul de
procedurã civilã) ori poate încheia o tranzacþie pentru a
obþine o hotãrâre de expedient (art. 271 din Codul de procedurã civilã).
Procurorul, care participã la procese în care reprezintã
interesele generale ale societãþii, apãrã ordinea de drept,
precum ºi drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, el nu dispune
de drepturile procesuale ce revin pãrþilor, ci acþioneazã în
temeiul legii ºi pentru asigurarea respectãrii acesteia, dar
dreptul de a dispune de proces aparþine în ultimã instanþã
pãrþilor din proces.

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,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Mândreanu Paul ºi Mândreanu Ilie împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 110
din 8 octombrie 1996.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 30 septembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 346
din 30 septembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Nicolae Popa
Victor Dan Zlãtescu
Romul Petru Vonica
Raul Petrescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Ghitta
Lucia Antonia împotriva Deciziei Curþii Constituþionale
nr. 110 din 8 octombrie 1996*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 23 septembrie 1997, în prezenþa recurentei, a reprezentantului
Ministerului Public ºi 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 30 septembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Decizia nr. 110 din 8 octombrie 1996, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de
procedurã civilã. Pentru a pronunþa aceastã soluþie, s-a
reþinut cã, prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996,
Curtea a constatat cã prevederile art. 3301 din Codul de
procedurã civilã sunt neconstituþionale în mãsura în care
se aplicã hotãrârilor pronunþate înainte de 26 iulie 1993,
data intrãrii în vigoare a Legii nr. 59/1993.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen
legal, Ghitta Lucia Antonia, pentru urmãtoarele motive:
Ñ art. 3301 din Codul de procedurã civilã este neconstituþional, deoarece contravine în mod flagrant principiilor
puterii lucrului judecat ºi stabilitãþii hotãrârilor judecãtoreºti;
Ñ sunt încãlcate prevederile art. 20 din Constituþie,
nedându-se prioritate dispoziþiilor art. 6 pct. 1 din Convenþia
europeanã a drepturilor omului, prin care se dispune ca
pãrþile sã beneficieze de ”egalitatea armelorÒ în cadrul unui
proces;
Ñ se încalcã, de asemenea, dispoziþiile art. 16 alin. (1)
din Constituþie, potrivit cãrora cetãþenilor trebuie sã li se
asigure egalitatea în faþa legii, fãrã privilegii ºi discriminãri;
Ñ art. 3301 din Codul de procedurã civilã este neconstituþional pentru cã nu cuprinde un termen pentru exercitarea recursului în anulare;

Ñ nemotivarea Deciziei nr. 110/1996, deoarece se limiteazã doar la referiri privitoare la decizii anterioare ale
Curþii Constituþionale.
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 nefondat, deoarece Decizia nr. 110 din
8 octombrie 1996 se întemeiazã pe prevederi ale unor
decizii definitive ale Curþii Constituþionale, care, potrivit
Constituþiei ºi Legii nr. 47/1992, sunt obligatorii.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.
C U R T E A,

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:
Cu privire la motivul de recurs prin care se susþine cã
dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã încalcã
principiul autoritãþii lucrului judecat ºi pe cel al stabilitãþii
hotãrârilor judecãtoreºti, se constatã cã, cu privire la acest
aspect, Curtea a statuat prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996. Argumentele care
au fundamentat decizia citatã subzistã ºi în cauza de faþã
ºi nu au intervenit elemente noi care sã determine modificarea practicii Curþii.
În legãturã cu susþinerea cã art. 3301 din Codul de procedurã civilã încalcã art. 16 alin. (1) ºi art. 20 din
Constituþie, precum ºi art. 6 pct. 1 din Convenþia europeanã a drepturilor omului, este de observat cã, prin
Decizia nr. 96/1996, constituþionalitatea acestui text de lege
a fost analizatã ºi raportatã la aceste dispoziþii legale, astfel încât criticile nu pot fi reþinute.
Referitor la motivul de recurs legat de inexistenþa unui
termen pentru exercitarea recursului în anulare, Curtea
constatã cã prin Legea nr. 17 din 17 februarie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din
18 februarie 1997, prevederile acestui articol au fost modificate, instituindu-se un termen de 6 luni pentru exercitarea
recursului în anulare. În aceste condiþii, urmeazã a se
admite recursul, a se modifica decizia atacatã ºi, pe fond,
a se respinge excepþia, întrucât, prin instituirea termenului
de 6 luni, aceasta a rãmas fãrã obiect.

*) Decizia Curþii Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie 1996 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 6 martie 1997.
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Motivul de recurs privind nemotivarea deciziei de fond
prin trimiterea la precedente judiciare este neîntemeiat,
deoarece, potrivit art. 29 din Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a Curþii Constituþionale, aceasta statueazã
numai asupra problemelor de drept, aºa încât o prevedere
legalã nu poate fi constituþionalã într-o cauzã ºi neconstituþionalã în altã cauzã, cât timp legitimitatea sa constituþionalã se determinã prin raportarea acestei prevederi la
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dispoziþiile ºi principiile constituþionale, astfel cum dispune
art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Pe cale de consecinþã, referirea la decizii anterioare, prin care Curtea s-a
pronunþat asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 3301 din
Codul de procedurã civilã, nu înseamnã o nemotivare, ci,
dimpotrivã, aplicarea consecventã a dispoziþiilor constituþionale ºi legale.

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,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Admite recursul declarat de Ghitta Lucia Antonia ºi modificã Decizia Curþii Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie
1996 numai în ceea ce priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, în sensul cã respinge excepþia de
neconstituþionalitate referitoare la aceste dispoziþii, ca fiind lipsitã de obiect.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 30 septembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 347
din 30 septembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Nicolae Popa
Victor Dan Zlãtescu
Romul Petru Vonica
Raul Petrescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Fradis
Alexandru împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 110
din 8 octombrie 1996*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
23 septembrie 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 30 septembrie 1997.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:

Prin Decizia nr. 110 din 8 octombrie 1996, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de
procedurã civilã. Pentru a pronunþa aceastã soluþie, s-a
reþinut cã, prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996,
Curtea a constatat cã prevederile art. 3301 din Codul de
procedurã civilã sunt neconstituþionale în mãsura în care
se aplicã hotãrârilor pronunþate înainte de 26 iulie 1993,
data intrãrii în vigoare a Legii nr. 59/1993.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen
legal, Fradis Alexandru, pentru urmãtoarele motive:
Ñ necitarea la judecata în fond;
Ñ art. 3301 din Codul de procedurã civilã este neconstituþional, deoarece, pe de o parte, încalcã Convenþia
europeanã a drepturilor omului cu privire la judecarea cauzelor într-un termen rezonabil ºi la egalitatea pãrþilor participante la proces, iar pe de altã parte, nu cuprinde un
termen pentru exercitarea recursului în anulare.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, s-au solicitat puncte de vedere celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.

*) Decizia Curþii Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie 1996 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 6 martie 1997.
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Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
recursul este neîntemeiat, deoarece Decizia nr. 110 din 8
octombrie 1996 se întemeiazã pe prevederi ale unor decizii
definitive ale Curþii Constituþionale, care, potrivit Constituþiei
ºi Legii nr. 47/1992, sunt obligatorii.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.
C U R T E A,

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:
Motivul de recurs privind necitarea recurenþilor la judecata în fond este neîntemeiat. Art. 24 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 prevede cã, atunci când excepþia este vãdit
nefondatã, soluþia se adoptã de completul de judecatã, cu
unanimitate de voturi, fãrã citarea pãrþilor. Legiuitorul a prevãzut însã ºi garanþii pentru pãrþi: o atare soluþie poate fi
pronunþatã numai cu unanimitate de voturi, iar împotriva
deciziei se poate exercita calea de atac a recursului, care,
în toate cazurile, se soluþioneazã cu citarea pãrþilor ºi a
Ministerului Public. Rezultã cã dispoziþiile art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992 sunt derogatorii de la dreptul
comun. În acest sens sunt ºi deciziile Curþii Constituþionale
nr. 88/1995 ºi nr. 96/1995, publicate în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 254 din 26 octombrie 1995 ºi
nr. 274 din 24 noiembrie 1995.
În legãturã cu susþinerea cã art. 3301 din Codul de procedurã civilã încalcã principiile egalitãþii pãrþilor participante
la proces, se constatã cã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, s-a statuat cã:
”Éprin anularea hotãrârii irevocabile atacate, pãrþile sunt
repuse în situaþia anterioarã, deci în situaþia de egalitateÒ.
Rezultã cã exercitarea cãii de atac a recursului în anulare
nu favorizeazã nici una dintre pãrþi, ci urmãreºte anularea
unei hotãrâri date cu încãlcarea unor principii esenþiale ale
statului de drept. Pe cale de consecinþã, ºi acest motiv de
recurs este neîntemeiat.
Cu privire la motivul de recurs referitor la art. 3301 din
Codul de procedurã civilã, legat de inexistenþa unui termen
pentru exercitarea recursului în anulare, Curtea constatã cã,
prin Legea nr. 17 din 17 februarie 1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, prevederile acestui articol au fost modificate,
instituindu-se un termen de 6 luni pentru exercitarea
recursului în anulare. În aceste condiþii, urmeazã a se
admite recursul, a se modifica decizia atacatã ºi, pe fond,
a se respinge excepþia, întrucât, prin instituirea termenului
de 6 luni, aceasta a rãmas fãrã obiect.

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,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Admite recursul declarat de Fradis Alexandru ºi modificã Decizia Curþii Constituþionale nr. 110 din 8 octombrie
1996 numai în ceea ce priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, în sensul cã respinge excepþia de
neconstituþionalitate referitoare la aceste dispoziþii, ca fiind lipsitã de obiect.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 30 septembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 348
din 30 septembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Raul Petrescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Rãdulescu Vasilichia împotriva Deciziei Curþii Constituþionale
nr. 54 din 19 martie 1997*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
23 septembrie 1997, în prezenþa reprezentantului
Ministerului Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, ºi au fost
consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea,

*) Decizia Curþii Constituþionale nr. 54 din 19 martie 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 29 iulie 1997.
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având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 30 septembrie 1997.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Decizia nr. 54 din 19 martie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã. Aceastã soluþie s-a fundamentat pe
Decizia Curþii Constituþionale nr. 73/1996, definitivã prin
Decizia nr. 96/1996, prin care s-a constatat cã prevederile
art. 330 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale.
Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen
legal, Rãdulescu Vasilichia, 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 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
recursul este neîntemeiat, deoarece, asupra constituþionali-
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tãþii art. 330 din Codul de procedurã civilã, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat prin decizii definitive, care,
potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie, sunt obligatorii.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.
C U R T E A,

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 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,
mai ales cã celelalte pãrþi din proces au posibilitatea exercitãrii cãilor de atac prevãzute de art. 304 pct. 4 ºi
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.

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,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Rãdulescu Vasilichia împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 54 din 19 martie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 30 septembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 349
din 30 septembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Raul Petrescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Vincenz Elena Elisabeta ºi Nemiþescu Domnica Elena
împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 54 din 19 martie
1997*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
23 septembrie 1997, în prezenþa reprezentantului
Ministerului Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, ºi au fost

*) Decizia Curþii Constituþionale nr. 54 din 19 martie 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 29 iulie 1997.
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consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea,
având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 30 septembrie 1997.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 22 ianuarie 1997, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Vincenz
Elena Elisabeta ºi Nemiþescu Domnica Elena.
Prin Decizia nr. 54 din 19 martie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins excepþia de neconstituþionalitate ca
vãdit nefondatã, fiind lipsitã de obiect, deoarece prin legea
nr. 17/1997 recursul în anulare poate fi declarat de
procurorul general numai în termen de 6 luni, pentru motivele prevãzute la art. 330 pct. 1 ºi 2 din Codul de procedurã civilã.
Împotriva deciziei sus-menþionate au declarat recurs, în
termen legal, Vincenz Elena Elisabeta ºi Nemiþescu
Domnica Elena, considerând cã dispoziþiile art. 3301 din
Codul de procedurã civilã contravin prevederilor art. 15,
art. 16, art. 20, art. 21, art. 41, art. 128, art. 130 ºi
art. 135 din 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, deoarece, asupra constituþionalitãþii art. 330 1 din Codul de procedurã civilã, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat prin decizii definitive, care,
conform art. 145 alin. (2) din Constituþie, sunt obligatorii.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.

C U R T E A,

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:
În recurs se invocã aceleaºi argumente ca ºi în susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate. Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã schimbe practica constantã a
Curþii Constituþionale în aceastã materie, faþã de dispoziþiile
art. 145 alin. (2) din Constituþie motivele de recurs sunt
neîntemeiate.
Referitor la constituþionalitatea art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, se constatã cã, aºa cum s-a arãtat ºi în
decizia recuratã, aceste dispoziþii au fost modificate prin
Legea nr. 17 din 17 februarie 1997, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997,
în sensul cã recursul în anulare se poate introduce 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.
În legãturã cu acest aspect al modificãrii între timp a
unui text legal, Curtea Constituþionalã a statuat prin Decizia
Plenului nr. III din 31 octombrie 1995, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 9
noiembrie 1995, cã sesizarea privind excepþia de neconstituþionalitate rãmâne valabilã numai dacã textul, în noua sa
redactare, conservã excepþia de neconstituþionalitate.
Or, din examinarea conþinutului actual al dispoziþiilor
art. 3301 din Codul de procedurã civilã reiese cã au fost
înlãturate prevederile ce formau obiectul excepþiei de
neconstituþionalitate cu care Curtea a fost învestitã conform
art. 23 din Legea nr. 47/1992, astfel cã aceasta a rãmas
fãrã obiect, aºa cum întemeiat s-a reþinut prin decizia
recuratã.

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,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Vincenz Elena Elisabeta ºi Nemiþescu Domnica Elena împotriva Deciziei Curþii
Constituþionale nr. 54 din 19 martie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 30 septembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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