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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 501
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã,
ridicatã de Babi Alexandra în Dosarul nr. 304/1997, aflat
pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public, a intimatei-reclamante Babi Alexandra 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 2 decembrie 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 mai 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 304/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã, ridicatã de Babi Alexandra.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin urmãtoarelor prevederi constituþionale:
Ñ art. 20, deoarece se permite procurorului general
”Éîn mod unilateral sã atace hotãrâri judecãtoreºti irevocabile, prin care se acordã protecþie judiciarã drepturilor fundamentale ale omuluiÒ;
Ñ art. 21, dându-se posibilitatea procurorului general
”Ésã îngrãdeascã exercitarea liberului acces la justiþie prin

prerogativele ce i se acordã de a desfiinþa hotãrâri judecãtoreºti irevocabileÒ;
Ñ art. 41 alin. (2), pentru cã ”Énu poate fi vorba de
egalitate în faþa legii, în ocrotirea dreptului de proprietate,
ci de o profundã inegalitateÒ;
Ñ art. 131 alin. (1), deoarece procurorii îºi desfãºoarã
activitatea sub autoritatea ministrului justiþiei, dar procurorul
general promoveazã recursuri în anulare împotriva opiniei
exprimate public de ministrul justiþiei.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã, 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, constatând cã prevederile art. 330 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale ºi, întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea practicii
jurisdicþionale a Curþii Constituþionale, urmeazã ca excepþia
sã fie respinsã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Babi
Alexandra în Dosarul nr. 304/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 502
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304
din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
Ciuta Anca Eugenia în Dosarul nr. 1.062/1997, aflat pe
rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public, a intimatei-reclamante Ciuta Anca Eugenia, reprezentatã de avocat, 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 2 decembrie 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 23 mai 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.062/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301,
art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
civilã, ridicatã de Ciuta Anca Eugenia.
În motivarea excepþiei care priveºte dispoziþiile art. 3301
din Codul de procedurã civilã în noua sa redactare, se
susþine cã se încalcã principiul potrivit cãruia ”legile de procedurã sunt de imediatã aplicare, ceea ce înseamnã cã
legea nouã guverneazã ºi efectele viitoare ale unei situaþii
juridice nãscute sub imperiul legii vechiÒ.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au
comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dispoziþiilor art. 330, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304
din Codul de procedurã civilã, 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, constatând, pe de o
parte, 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, admiþând excepþia
de neconstituþionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de
procedurã civilã.
Având în vedere cã, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, republicatã, un text declarat neconstituþional nu mai poate face obiectul unei noi excepþii de
neconstituþionalitate, excepþia vizând dispoziþiile art. 3302
alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie respinsã ca inadmisibilã, în temeiul prevederilor art. 23
alin. (6) din aceeaºi lege.
De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ºi excepþia privind dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303,
precum ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã,
întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale.
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin
Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
începe sã curgã de la data când hotãrârea 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.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
rãmas fãrã obiect.
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din
15 aprilie 1997.
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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. 1,
al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã, ridicatã de Ciuta Anca Eugenia în Dosarul nr. 1.062/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 503
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 ºi a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, ridicatã de Cãlãraºu Cãlin, Cãlãraºu
Cristian, Cãlãraºu Cristina, Cãlãraºu Petre, Cãlãraºu
Constanþa ºi Drugescu Valeria în Dosarul nr. 2.333/1996,
aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 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 2 decembrie 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 18 mai 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.333/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale
art. 330 1 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
Cãlãraºu Cãlin, Cãlãraºu Cristian, Cãlãraºu Cristina,
Cãlãraºu Petre, Cãlãraºu Constanþa ºi Drugescu Valeria.
În motivarea excepþiei care se referã la dispoziþiile
art. 3301 se susþine cã dispoziþiile atacate sunt neconstituþionale, întrucât ”în principiu, un text nu poate sã fie neconstituþional pânã la o datã faþã de anumite hotãrâri

judecãtoreºti, sau pentru anumite, pânã la o datã anumeÒ,
aºa cum s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin decizii
anterioare.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã, 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, constatând cã prevederile art. 330 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale ºi, întrucât nu au intervenit
elemente noi care sã determine schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale, urmeazã ca excepþia sã
fie respinsã.
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin
Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
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anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
începe sã curgã de la data când hotãrârea 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.
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Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
rãmas fãrã obiect.
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 37 din data de 25 februarie 1997, definitivã,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64
din 15 aprilie 1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã,
ridicatã de Cãlãraºu Cãlin, Cãlãraºu Cristian, Cãlãraºu Cristina, Cãlãraºu Petre, Cãlãraºu Constanþa ºi Drugescu Valeria
în Dosarul nr. 2.333/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 504
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304
din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
Orescu Ileana ºi Groef Georgeta în Dosarul nr. 2.720/1996,
aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public, a intimatelor-reclamante Orescu Ileana ºi Groef
Georgeta, reprezentate de avocat, 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 2 decembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 23 mai 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.720/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi urmãtoa-

rele din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Orescu
Ileana ºi Groef Georgeta.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin prevederilor art. 15 ºi art. 128 din Constituþie ºi
principiului neretroactivitãþii legii civile.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere fiecãrei Camere a Parlamentului ºi
Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.
Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dispoziþiilor art. 330, ale art. 330 2 , ale art. 330 3 ºi ale
art. 3304 din Codul de procedurã civilã, 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 constatând, pe de o
parte, cã prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale
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art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã sunt
constituþionale, iar pe de altã parte, admiþând excepþia de
neconstituþionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã.
Având în vedere cã, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, republicatã, un text declarat neconstituþional nu mai poate face obiectul unei noi excepþii de
neconstituþionalitate, excepþia vizând dispoziþiile art. 3302
alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie respinsã ca inadmisibilã, în temeiul prevederilor art. 23 alin.
(6) din aceeaºi lege.
De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ºi excepþia privind dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303,
precum ºi ale art. 330 4 din Codul de procedurã civilã,
întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale.
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin

Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
începe sã curgã de la data când hotãrârea 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.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
rãmas fãrã obiect.
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã, ridicatã de Orescu Ileana ºi Groef Georgeta în Dosarul nr. 2.720/1996 al Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 505
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã,
ridicatã de Papastere Elena, Veron Anton ºi Veron Adrian
în Dosarul nr. 3.553/1996, aflat pe rolul Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public, a intimatului-reclamant Veron Adrian 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 2 decembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 14 mai 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.553/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, ridicatã de Papastere Elena, Veron Anton
ºi Veron Adrian.
Motivarea excepþiei se referã la dispoziþiile art. 330
pct. 1 din Codul de procedurã civilã, cu susþinerea cã ele
contravin prevederilor art. 21 din Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
Cu prilejul dezbaterilor în fond, intimatul Veron Adrian a
declarat cã înþelege sã renunþe la excepþia invocatã. Având
în vedere prevederile art. 26 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii Constituþionale, Curtea urmeazã
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sã se pronunþe asupra excepþiei, aºa cum a fost legal sesizatã de instanþa de judecatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere fiecãrei Camere a Parlamentului ºi
Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
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Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin
Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
începe sã curgã de la data când hotãrârea 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.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
rãmas fãrã obiect.
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
Papastere Elena, Veron Anton ºi Veron Adrian în Dosarul nr. 3.553/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 506
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 ºi a art. 3302 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 ºi ale art. 3302 din Codul de
procedurã civilã, ridicatã de Glãvan Agrepina, Glãvan
Hristea ºi Glãvan Radu în Dosarul nr. 2.474/1996, aflat pe
rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public ºi a unora dintre pãrþi, în lipsa altora 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 2 decembrie 1997.

CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 22 mai 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.474/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 1 ºi ale
art. 3302 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Glãvan
Agrepina, Glãvan Hristea ºi Glãvan Radu.
În motivarea excepþiei se susþine cã recursul în anulare
declarat de procurorul general este neconstituþional, întrucât pronunþarea unor hotãrâri judecãtoreºti pentru imobilele
revendicate în cazul în speþã s-a fãcut cu depãºirea atribuþiilor puterii judecãtoreºti.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere fiecãrei Camere a Parlamentului ºi
Guvernului.
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În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 3302 din Codul de procedurã civilã, 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, constatând, pe de o
parte, cã prevederile art. 3302 alin. 2 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale, iar pe de altã parte, admiþând 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, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile

art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
fie respinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23
alin. (6) din aceeaºi lege.
De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ºi excepþia privind dispoziþiile art. 3302 alin. 2 din Codul de procedurã
civilã, întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii
Constituþionale.
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin
Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
începe sã curgã de la data când hotãrârea 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.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
rãmas fãrã obiect.
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 ºi ale art. 3302 din Codul de procedurã civilã,
ridicatã de Glãvan Agrepina, Glãvan Hristea ºi Glãvan Radu în Dosarul nr. 2.474/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 507
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 ºi a art. 3302 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3302 din Codul de
procedurã civilã, ridicatã de Marga Georgeta în Dosarul

nr. 506/1997, aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 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 2 decembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 26 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul
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nr. 506/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale
art. 3302 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Marga
Georgeta.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin principiului egalitãþii cetãþenilor în faþa legii ºi au
creat posibilitatea ca hotãrârile judecãtoreºti definitive sã nu
fie puse în executare, ceea ce poate aduce grave prejudicii pãrþilor.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere fiecãrei Camere a Parlamentului ºi
Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
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atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330 ºi a art. 3302 din Codul de procedurã civilã, 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, constatând, pe de o parte, cã prevederile art. 330 ºi
ale art. 3302 alin. 2 din Codul de procedurã civilã sunt
constituþionale, iar pe de altã parte admiþând 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, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile
art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
fie respinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23
alin. (6) din aceeaºi lege.
De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ºi excepþia privind dispoziþiile art. 330 ºi ale art. 3302 alin. 2 din Codul
de procedurã civilã, întrucât nu au intervenit elemente noi
care sã determine schimbarea practicii jurisdicþionale a
Curþii Constituþionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3302 din Codul de procedurã civilã,
ridicatã de Marga Georgeta în Dosarul nr. 506/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 508
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 ºi a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, ridicatã de Kohl Edgar în Dosarul
nr. 507/1997, aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.

Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 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 2 decembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 26 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 507/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301
din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Kohl Edgar.
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În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin prevederilor art. 16 ºi art. 128 din Constituþie,
precum ºi principiului autoritãþii lucrului judecat ºi principiului
stabilitãþii hotãrârilor judecãtoreºti.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere fiecãrei Camere a Parlamentului ºi
Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330 din Codul de procedurã civilã, 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, constatând cã prevederile art. 330 din Codul de procedurã civilã sunt
constituþionale ºi, întrucât nu au intervenit elemente noi
care sã determine schimbarea practicii jurisdicþionale a
Curþii Constituþionale, excepþia urmeazã sã fie respinsã.
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin
Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
începe sã curgã de la data când hotãrârea 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.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
rãmas fãrã obiect.
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã,
ridicatã de Kohl Edgar în Dosarul nr. 507/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 509
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 pct. 1, art. 3301, art. 3303 ºi ale art. 3304
din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 pct. 1, art. 3301, art. 3303 ºi
ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Tritt Erich-Mircea ºi Tritt Dragoº-Erich în

Dosarul nr. 4.046/1996, aflat pe rolul Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în
încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data
de 2 decembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 10 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul
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nr. 4.046/1996 al acestei instanþe, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a art. 330 pct. 1, art. 3301, art. 3303 ºi a art. 3304
din Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Tritt Erich-Mircea ºi Tritt Dragoº-Erich.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
atacate contravin prevederilor constituþionale ale art. 16
alin. (1) referitoare la egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, ale art. 21 alin. (1) privind accesul liber
la justiþie, ale art. 130 alin. (1) privitor la rolul Ministerului
Public în apãrarea intereselor cetãþenilor, precum ºi dispoziþiilor art. 6 pct. 1 din Convenþia europeanã a drepturilor
omului, cu privire la necesitatea soluþionãrii cauzelor într-un
timp rezonabil.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii Camerei Deputaþilor ºi Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, republicatã,
constatã urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330
pct. 1, ale art. 3301, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã.
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Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330, art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul de procedurã
civilã, 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, ºi a constatat cã prevederile art. 330 pct. 1, ale
art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã sunt
constituþionale.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale,
iar argumentele ce au fundamentat deciziile menþionate
subzistã ºi în speþa de faþã, Curtea urmeazã sã respingã
ca nefondatã excepþia de neconstituþionalitate vizând dispoziþiile legale cuprinse în articolele menþionate anterior.
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, autorii excepþiei susþin cã textul legal, anterior
modificãrii sale, potrivit cãruia recursul în anulare putea fi
introdus oricând de procurorul general, continuã sã producã
efecte juridice în cazul recursurilor în anulare introduse
anterior intrãrii în vigoare a Legii nr. 17/1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, ºi, de aceea, solicitã Curþii sã se pronunþe asupra constituþionalitãþii acestui text legal, chiar dacã
legiuitorul, prin legea modificatoare, a instituit termenul de 6
luni pentru exercitarea acestei cãi de atac.
Referitor la cele de mai sus, Curtea constatã cã nu se
poate pronunþa asupra dispoziþiei legale, în forma sa anterioarã modificãrii, întrucât soluþia legislativã este diferitã în
noua sa redactare faþã de cea dinaintea modificãrii, urmând
ca excepþia de neconstituþionalitate ce vizeazã dispoziþiile
art. 3301 din Codul de procedurã civilã sã fie respinsã ca
lipsitã de obiect.
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 pct. 1, art. 3301, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Tritt Erich-Mircea ºi Tritt Dragoº-Erich în Dosarul nr. 4.046/1996
al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,
Claudia Miu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 510
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Petrescu Ion
Costel ºi Petrescu Elena în Dosarul nr. 4.096/1997, aflat
pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 1997, în prezenþa intimaþilor-reclamanþi
Petrescu Ion Costel ºi Petrescu Elena, reprezentaþi prin
avocat, a reprezentantului Ministerului Public ºi în lipsa
celorlalte pãrþi legal citate, fiind consemnate în încheierea
de la acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 2
decembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 10 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 4.096/1997 al acestei instanþe, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã
civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Petrescu Ion Costel ºi
Petrescu Elena.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
atacate contravin prevederilor art. 21 ºi art. 41 din
Constituþie privind accesul liber la justiþie ºi, respectiv,
garantarea dreptului de proprietate. Se mai susþine cã prevederile art. 3301 din Codul de procedurã civilã contravin
atât ”dispoziþiei constituþionale privind dreptul cetãþeanului la
un proces echitabilÒ, cât ºi dispoziþiilor cuprinse în Capitolul VI
Ñ Secþiunea I din Constituþie. Aceleaºi dispoziþii legale atacate sunt în discordanþã cu prevederile art. 6 din Convenþia
europeanã pentru apãrarea drepturilor omului ºi libertãþilor
fundamentale, ale art. 10 din Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului, precum ºi cu cele ale art. 14 alin. 1
din Pactul internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330 ºi ale
art. 3301 din Codul de procedurã civilã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330 din Codul de procedurã civilã, 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, ºi a constatat cã
prevederile sale sunt constituþionale.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale,
iar argumentele ce au fundamentat deciziile menþionate
subzistã ºi în speþa de faþã, Curtea urmeazã sã respingã
ca nefondatã excepþia de neconstituþionalitate vizând dispoziþiile legale cuprinse în articolul menþionat anterior.
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin
Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
începe sã curgã de la data când hotãrârea 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.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
rãmas fãrã obiect.
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din
15 aprilie 1997.
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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) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã,
ridicatã de intimaþii-reclamanþi Petrescu Ion Costel ºi Petrescu Elena în Dosarul nr. 4.096/1997 al Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Claudia Miu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 511
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale
art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã,
ridicatã de intimata-reclamantã Negoescu Elena-Emilia în
Dosarul nr. 469/1997, aflat pe rolul Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în
încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data
de 2 decembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 10 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 469/1997 al acestei instanþe, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
intimata-reclamantã Negoescu Elena-Emilia.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
atacate contravin prevederilor art. 15 alin. (2), art. 16
alin. (1) ºi art. 128 din Constituþie, precum ºi celor ale
art. 6 din Convenþia europeanã a drepturilor omului.

Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la
prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, republicatã,
constatã urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330, ale
art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dispoziþiilor art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã, 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, ºi a constatat, pe de o
parte, 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, a admis excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor 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, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
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nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile
art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
fie respinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23
alin. (6) din aceeaºi lege.
De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ºi excepþia privind dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303,
precum ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ca
fiind nefondatã, întrucât nu au intervenit elemente noi care
sã determine schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii
Constituþionale.
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin
Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care

începe sã curgã de la data când hotãrârea 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.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
rãmas fãrã obiect.
Se constatã, totodatã, cã autoarea excepþiei nu a pus
în discuþie legitimitatea constituþionalã a termenului instituit
pentru exercitarea recursului în anulare, iar în cauze similare Curtea a respins excepþia de neconstituþionalitate ca
fiind lipsitã de obiect.
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale
4
art. 330 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimata-reclamantã Negoescu Elena-Emilia în Dosarul nr. 469/1997 al
Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Claudia Miu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 512
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
intimaþii-reclamanþi Iuga Neagu Paraschiva, Iuga Marius
Constantin ºi Iuga Mihai în Dosarul nr. 715/1997, aflat pe
rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în
încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data
de 2 decembrie 1997.

CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 10 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 715/1997 al acestei instanþe, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
intimaþii-reclamanþi Iuga Neagu Paraschiva, Iuga Marius
Constantin ºi Iuga Mihai.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
atacate contravin prevederilor art. 16 ºi ale art. 128 din
Constituþie, precum ºi principiilor stabilitãþii hotãrârilor judecãtoreºti ºi al autoritãþii lucrului judecat.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
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În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, republicatã,
constatã urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330, ale
art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dispoziþiilor art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã, 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, ºi a constatat, pe de o parte, 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 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 neconstituþio-

15

nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile
art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
fie respinsã ca inadmisibilã, în baza prevederilor art. 23
alin. (6) din aceeaºi lege.
De asemenea, urmeazã sã fie respinsã 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 schimbe practica jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin
Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procurorul
general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
începe sã curgã de la data când hotãrârea 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.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a
rãmas fãrã obiect.
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie
1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale
art.
din Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Iuga Neagu Paraschiva, Iuga Marius Constantin ºi
Iuga Mihai în Dosarul nr. 715/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
3304

PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Claudia Miu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 513
din 2 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Viorel Mihai Ciobanu
Ñ judecãtor
Mihai Constantinescu
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Claudia Miu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã
civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi Mâncu Ion ºi Mâncu

Georgeta în Dosarul nr. 716/1997, aflat pe rolul Curþii
Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
25 noiembrie 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în
încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data
de 2 decembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
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Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 10 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 716/1997 al acestei instanþe, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, ridicatã
de intimaþii-reclamanþi Mâncu Ion ºi Mâncu Georgeta.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
atacate contravin prevederilor art. 21 din Constituþie, privitoare la liberul acces la justiþie.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi-

nerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, republicatã, constatã urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
soluþioneze excepþia referitoare la dispoziþiile art. 330 pct. 1
din Codul de procedurã civilã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, 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, ºi a
constatat cã prevederile art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii Constituþionale,
iar argumentele ce au fundamentat deciziile menþionate
subzistã ºi în speþa de faþã, Curtea urmeazã sã respingã
ca nefondatã excepþia de neconstituþionalitate ce vizeazã
dispoziþiile legale cuprinse în art. 330 pct. 1 din Codul de
procedurã civilã.

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) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 pct. 1 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
intimaþii-reclamanþi Mâncu Ion ºi Mâncu Georgeta în Dosarul nr. 716/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 2 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Claudia Miu
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