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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 693
din 19 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
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

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 de neconstituþionalitate invocatã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330, art. 3302, 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
Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din
Luiceanu Ana în Dosarul nr. 3.868/1996 al Curþii Supreme 22 octombrie 1996, constatând, pe de o parte, cã prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale
de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de art. 3304 din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale,
18 decembrie 1997, în prezenþa intimatei-reclamante iar pe de altã parte, cã dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din
Luiceanu Ana, a reprezentantului Ministerului Public ºi în Codul de procedurã civilã sunt neconstituþionale.
lipsa celorlalte pãrþi legal citate, fiind consemnate în
Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþiotimp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data
nalitate, potrivit prevederilor nr. 23 alin. (3) din Legea
de 19 decembrie 1997.
nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile
art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
CURTEA,
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã fie respinsã ca inadmisibilã.
Totodatã, excepþia privind dispoziþiile art. 330, art. 3302
urmãtoarele:
3
4
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin alin. 2, art. 330 , precum ºi ale art. 330 din Codul de proÎncheierea din 3 iunie 1997, a sesizat Curtea cedurã civilã urmeazã sã fie respinsã, întrucât nu au interConstituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona- venit elemente noi care sã schimbe practica jurisdicþionalã
litate a art. 330, art. 330 1 , art. 330 2 , art. 330 3 ºi a a Curþii Constituþionale.
art. 330 4 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proceLuiceanu Ana.
durã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin
În motivarea excepþiei, se susþine cã dispoziþiile legale
Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
menþionate contravin prevederilor art. 21, art. 41 ºi ale
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
art. 135 din Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procuroexcepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24 rul general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevopuncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale cabilã, pentru motivul prevãzut la art. 330 pct. 1, sau de la
Parlamentului ºi Guvernului.
data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a disPreºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
poziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã a rãmas
comunicat punctele lor de vedere.
fãrã obiect.
CURTEA,
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã, prin
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã
Guver nului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din
dispoziþiile legale
raportate
la prevederile
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. 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 Luiceanu Ana în Dosarul nr. 3.868/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia
civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 694
din 19 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
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Florentina Geangu
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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
Rozorea Ioana în Dosarul nr. 3.041/1996 al Curþii Supreme
de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
18 decembrie 1997, în prezenþa intimatei-reclamante
Rozorea Ioana, 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 19 decembrie 1997.

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, 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 de neconstituþionalitate invocatã.
Cererea de renunþare la excepþie nu poate fi primitã,
având în vedere dispoziþiile art. 25 din Regulamentul de
CURTEA,
organizare ºi funcþionare a Curþii Constituþionale, conform
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
cãrora, o datã legal sesizatã, Curtea procedeazã la examiurmãtoarele:
narea constituþionalitãþii, nefiind aplicabile dispoziþiile referiCurtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 3 iunie 1997, a sesizat Curtea toare la suspendarea, întreruperea sau stingerea
Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþiona- procesului.
Asupra constituþionalitãþii art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi
litate a art. 330, art. 330 1 , art. 330 2 , art. 330 3 ºi a
art.
3304 din Codul de procedurã civilã, Curtea s-a pronunart. 330 4 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
þat
prin
Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã
Rozorea Ioana.
prin
Decizia
nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
Monitorul
Oficial
al României, Partea I, nr. 251 din
menþionate contravin prevederilor art. 16 din Constituþie ºi
17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie
principiului stabilitãþii raporturilor juridice.
În ºedinþa publicã din 18 decembrie 1997, intimata- 1996, constatând, pe de o parte, cã prevederile art. 330,
reclamantã Rozorea Ioana a declarat cã renunþã la excep- art. 3302 alin. 2, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de
þia de neconstituþionalitate
invocatã. Technologies’ PdfCompressor.
procedurã civilã sunt
constituþionale,
iar pe
de altã parte
cã
Compression
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For
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dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã
sunt neconstituþionale.
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.
Totodatã, excepþia privind dispoziþiile art. 330, art. 3302
alin. 2, art. 3303, precum ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie respinsã, 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 la art. 330 pct. 1, sau de la
data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã 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. 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 Rozorea Ioana în Dosarul nr. 3.041/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia
civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

D E C I Z I A Nr. 695
din 19 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
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
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Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 19 decembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 3 iunie 1997, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art.
Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul
litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 de procedurã civilã, ridicatã de Zamfirescu Dragoº.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
menþionate
sunt contrare prevederilor art. 16 ºi art. 128 din
Zamfirescu Dragoº în Dosarul nr. 1.373/1996 aflat pe rolul
Constituþie.
Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
18 decembrie 1997, în prezenþa reprezentantului excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
Ministerului Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în încheierea
de la acea
datã, când Curtea,
alin. (1) din LegeaFor
nr. 47/1992,
republicatã,
s-au solicitat
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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 de neconstituþionalitate invocatã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330, art. 3302, 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, 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, cã dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din
Codul de procedurã civilã sunt neconstituþionale.
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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.
Totodatã, excepþia privind dispoziþiile art. 330, ale
art. 3302 alin. 2, ale art. 3303, precum ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie respinsã, 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 la art. 330 pct. 1, sau de la
data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã 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. 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 Zamfirescu Dragoº în Dosarul nr. 1.373/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 696
din 19 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
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Mihai Constantinescu
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Gabriela Dragomirescu
Ñ magistrat-asistent
Compression
by CVISION
Technologies’
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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 19 decembrie 1997.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 3 iunie 1997, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din
Codul de procedurã civilã, ridicatã de Danielopolu
Gheorghe ºi Pilat Cornelia-Jana.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
menþionate sunt contrare prevederilor art. 6, art. 10, art. 20,
art. 21, art. 41, art. 48 ºi titlului III din Constituþie.
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 de neconstituþionalitate invocatã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330, art. 3302, 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, constatând, pe de o parte, cã prevederile art. 330, art. 3302 alin. 2, art. 3303 ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã sunt constituþionale, iar pe de
altã parte, cã dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã sunt neconstituþionale.
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.
Totodatã, excepþia privind dispoziþiile art. 330, ale
art. 3302, ale art. 3303, precum ºi ale art. 3304 din Codul
de procedurã civilã urmeazã sã fie respinsã, 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 la art. 330 pct. 1, sau de la
data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã 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. 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 Danielopolu Gheorghe ºi Pilat Cornelia-Jana în Dosarul nr. 2.376/1996 al Curþii
Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Compression by CVISION Technologies’

Magistrat-asistent,
DragomirescuPurposes
PdfCompressor.Gabriela
For Evaluation

Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 76/17.II.1998

7

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 697
din 19 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
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

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 de neconstituþionalitate invocatã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330, art. 3302, 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
Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
22 octombrie 1996, constatând, pe de o parte, cã preveNiculescu Constantin ªerban în Dosarul nr. 115/1996, aflat
derile art. 330, art. 3302 alin. 2, art. 3303 ºi ale art. 3304
pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale, iar pe
2
18 decembrie 1997, în prezenþa reprezentantului de altã parte, cã dispoziþiile art. 330 alin. 1 din Codul de
Ministerului Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind con- procedurã civilã sunt neconstituþionale.
Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
semnate în încheierea de la acea datã, când Curtea,
având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronun- mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþioþarea pentru data de 19 decembrie 1997.
nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile
CURTEA,
art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã fie respinsã ca inadmisibilã.
urmãtoarele:
Totodatã, excepþia privind dispoziþiile art. 330, art. 3302
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin alin. 2, art. 3303, precum ºi ale art. 3304 din Codul de proÎncheierea din 29 mai 1997, a sesizat Curtea
cedurã civilã urmeazã sã fie respinsã, întrucât nu au interConstituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
venit elemente noi care sã schimbe practica jurisdicþionalã
art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din
a Curþii Constituþionale.
Codul de procedurã civilã, ridicatã de Niculescu Constantin
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proceªerban.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale durã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin
menþionate contravin prevederilor art. 16 ºi ale art. 135 din Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
excepþia este neîntemeiatã.
anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procuroÎn scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24 rul general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevopuncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale cabilã, pentru motivul prevãzut la art. 330 pct. 1, sau de la
Parlamentului ºi Guvernului.
data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã a rãmas
comunicat punctele lor de vedere.
fãrã obiect.
CURTEA,
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu- în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din
ziile procurorului, by
dispoziþiile
legaleTechnologies’
atacate, raportate PdfCompressor.
la 15 aprilie 1997.
Compression
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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. 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 Niculescu Constantin ªerban în Dosarul nr. 115/1996 al Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 698
din 19 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
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

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, concluPe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- ziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la
litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, republicatã,
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de constatã urmãtoarele:
Naumescu Silviu Paul în Dosarul nr. 337/1997, aflat pe
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea este competentã sã
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
18 decembrie 1997, în prezenþa reprezentantului soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate invocatã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
Ministerului Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind conart.
330, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul de
semnate în încheierea de la acea datã, când Curtea,
având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronun- procedurã civilã prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie
þarea pentru data de 19 decembrie 1997.
1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din 22
CURTEA,
octombrie 1996, constatând, pe de o parte, cã prevederile
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale art. 3304
urmãtoarele:
din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale, iar pe
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
de altã parte, cã dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de
Încheierea din 3 iunie 1997, a sesizat Curtea
procedurã civilã sunt neconstituþionale.
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
1
2
3
4
art. 330, art. 330 , art. 330 , art. 330 ºi a art. 330 din
mai
poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþioCodul de procedurã civilã, ridicatã de Naumescu Silviu Paul.
În motivarea excepþiei se susþine cã prevederile legale nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
menþionate contravin dispoziþiilor art. 15 ºi ale art. 125 din nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile
art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã fie respinsã ca inadmisibilã.
Totodatã, excepþia privind dispoziþiile art. 330, art. 3302
excepþia este neîntemeiatã.
În scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24 alin. 2, art. 3303, precum ºi ale art. 3304 din Codul de proalin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat cedurã civilã urmeazã sã fie respinsã, întrucât nu au interpuncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale venit elemente noi care sã schimbe practica jurisdicþionalã
Parlamentului ºi Guvernului.
a Curþii Constituþionale.
Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
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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 la art. 330 pct. 1, sau de la
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data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã 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. 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 Naumescu Silviu Paul în Dosarul nr. 337/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 699
din 19 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
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu

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
Baican Elvira ºi Baican Mihai în Dosarul nr. 3.871/1996,
aflat pe rolul Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
18 decembrie 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 19 decembrie 1997.

Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din
Codul de procedurã civilã, ridicatã de Baican Elvira ºi
Baican Mihai.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
menþionate încalcã prevederile art. 15 alin. (2), art. 16,
art. 21 ºi ale art. 128 din Constituþie, precum ºi dispoziþiile
art. 10 din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului ºi ale
art. 14 pct. 1 din Pactul internaþional cu privire la drepturile
civile ºi politice.
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,
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluCompression
PdfCompressor.
For Evaluation
Purposes
Only
Încheierea din by
3 CVISION
iunie 1997,Technologies’
a sesizat Curtea
ziile procurorului, dispoziþiile
legale atacate,
raportate
la
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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 de neconstituþionalitate invocatã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330, art. 3302, 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, constatând, pe de o parte, cã prevederile art. 330,
art. 3302 alin. 2, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de
procedurã civilã sunt constituþionale, iar pe de altã parte,
cã dispoziþiile art. 3302 alin. 1 Codul de procedurã civilã
sunt neconstituþionale.
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.
Totodatã, excepþia privind dispoziþiile art. 330, ale
art. 3302 alin. 2, ale art. 3303, precum ºi ale art. 3304 din

Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie respinsã, 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 la art. 330 pct. 1, sau de la
data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã 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. 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 Baican Elvira ºi Baican Mihai în Dosarul nr. 3.871/1996 al Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 700
din 19 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
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu
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Ñ
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judecãtor
judecãtor
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Cantacuzino Constantin ªerban ºi Cantacuzino Smaranda
în Dosarul nr. 4.171/1996, aflat pe rolul Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
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Ministerului Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind con-

semnate în încheierea de la acea datã, când Curtea,
Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionaavând nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunlitate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303
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CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 3 iunie 1997, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din
Codul de procedurã civilã, ridicatã de Cantacuzino
Constantin ªerban ºi Cantacuzino Smaranda.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
menþionate contravin prevederilor art. 41, art. 50, art. 73,
art. 75, art. 78 ºi altele din Constituþie.
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 ºi 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 de neconstituþionalitate invocatã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330, art. 3302, 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
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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, art. 3302 alin. 2, art. 3303 ºi ale art. 3304
din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale, iar pe de
altã parte, cã dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de
procedurã civilã sunt neconstituþionale.
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. 2 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
fie respinsã ca vãdit inadmisibilã.
Totodatã, excepþia privind dispoziþiile art. 330, ale
art. 3302 alin. 2, ale art. 3303, precum ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie respinsã, 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 la art. 330 pct. 1, sau de
la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare,
pentru motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã 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. 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 Cantacuzino Constantin ªerban ºi Cantacuzino Smaranda în Dosarul
nr. 4.171/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Compression by CVISION Technologies’

Magistrat-asistent,
DragomirescuPurposes
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 701
din 19 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
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 de neconstituþionalitate invocatã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330, art. 3302, 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
Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþiona- 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
litate a dispoziþiilor art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de 22 octombrie 1996, constatând, pe de o parte, cã preveSuciu Paraschiva în Dosarul nr. 310/1997, aflat pe rolul
derile art. 330, art. 3302 alin. 2, art. 3303 ºi ale art. 3304
Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale, iar, pe
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
de altã parte, cã dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de
18 decembrie 1997, în prezenþa reprezentantului
procedurã civilã sunt neconstituþionale.
Ministerului Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind conAvând în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
semnate în încheierea de la acea datã, când Curtea,
mai
poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþioavând nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunnalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
þarea pentru data de 19 decembrie 1997.
nr. 47/1992, republicatã, excepþia vizând dispoziþiile
CURTEA,
art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã fie respinsã ca vãdit inadmisibilã.
Totodatã, excepþia privind dispoziþiile art. 330, ale
urmãtoarele:
art.
3302 alin. 2, ale art. 3303, precum ºi ale art. 3304 din
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 3 iunie 1997, a sesizat Curtea Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie respinsã, întrucât
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a nu au intervenit elemente noi care sã schimbe practica
art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din jurisdicþionalã a Curþii Constituþionale.
Codul de procedurã civilã, ridicatã de Suciu Paraschiva.
Cu privire la dispoziþiile art. 3301 din Codul de proceÎn motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale durã civilã, se constatã cã, la data ridicãrii excepþiei, prin
menþionate contravin prevederilor art. 16, art. 41, art. 125 Legea nr. 17/1997, publicatã în Monitorul Oficial al
ºi ale art. 128 din Constituþie.
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã fuseserã modificate, astfel încât, în prezent, recursul în
excepþia este neîntemeiatã.
anulare nu mai poate fi declarat oricând de cãtre procuroÎn scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
rul general, ci numai în cadrul unui termen de 6 luni, care
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
începe sã curgã de la data când hotãrârea a rãmas irevopuncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
cabilã, pentru motivul prevãzut la art. 330 pct. 1, sau de
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare,
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având pentru motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
acestei
cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a disPreºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
poziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã a rãmas
fãrã obiect.
CURTEA,
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, conclu- în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din
ziile procurorului ºi
legale
atacate, raportate PdfCompressor.
la 15 aprilie 1997.
Compression
bydispoziþiile
CVISION
Technologies’
For Evaluation Purposes Only
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu
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judecãtor
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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. 3,
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. 330 1, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Suciu Paraschiva în Dosarul nr. 310/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 702
din 19 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
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu

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 art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Anca
Constantin în Dosarul nr. 4.209/1996, aflat pe rolul Curþii
Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
18 decembrie 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 19 decembrie 1997.

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 ºi 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 de neconstituþionalitate invocatã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul de
procedurã civilã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996,
CURTEA,
rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã 1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
urmãtoarele:
nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv, nr. 255 din
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin 22 octombrie 1996, constatând, pe de o parte, cã preveÎncheierea din 3 iunie 1997, a sesizat Curtea derile art. 330, art. 3302 alin. 2, art. 3303 ºi ale art. 3304
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale, iar pe
art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a art. 3304 din de altã parte, cã dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de
Codul de procedurã civilã, ridicatã de Anca Constantin.
procedurã civilã sunt neconstituþionale.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
menþionate contravin prevederilor art. 20, 21 ºi 123 din mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþioConstituþie, precum ºi ale art. 6 ºi 13 din Convenþia euro- nalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea
peanã a drepturilorby
omului.
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art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã
fie respinsã ca vãdit inadmisibilã.
Totodatã, excepþia privind dispoziþiile art. 330, art. 3302
alin. 2, art. 3303, precum ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã urmeazã sã fie respinsã, 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 la art. 330 pct. 1, sau de
la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã 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. 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 Anca Constantin în Dosarul nr. 4.209/1996 al Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 703
din 19 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale art. 3304
din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Mihai Constantinescu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Paula C. Pantea
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ð Secþia civilã, prin
Încheierea din 4 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 504/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi a
art. 330 4 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
Ghiculescu Gheorghe ºi Ghiculescu Eugenia.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin prevederilor constituþionale ale art. 1 alin. (3), ale
Pe rol, pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionaart. 16 ºi ale art. 21 din Constituþie.
litate a dispoziþiilor art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi ale
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
art. 330 4 din Codul de procedurã civilã, invocatã de excepþia este neîntemeiatã, textele fiind constituþionale.
Ghiculescu Gheorghe ºi Ghiculescu Eugenia, reclamanþiÎn scopul soluþionãrii cauzei, conform prevederilor art. 24
intimaþi în Dosarul nr. 504/1997, aflat pe rolul Curþii alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat
puncte de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
Supreme de JustiþieÑSecþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
18 decembrie 1997, fiind consemnate în încheierea din
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, având
aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a în vedere practica jurisdicþionalã a Curþii.
delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 19 decemPreºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele For
lor deEvaluation
vedere.
brie 1997.
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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 de neconstituþionalitate cu care a fost
legal sesizatã.
Curtea s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea
art. 3302, 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, constatând, pe de o parte, cã prevederile art. 3302
alin. 2, art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
civilã sunt constituþionale, iar pe de altã parte, cã dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã sunt
neconstituþionale.
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
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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, 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
au fost 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 la art. 330 pct. 1, sau de la
data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã 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. 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, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã, ridicatã de Ghiculescu Gheorghe ºi Ghiculescu Eugenia în Dosarul nr. 504/1997 al Curþii
Supreme de JustiþieÐSecþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 704
din 19 decembrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Mihai Constantinescu
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Doina Suliman by CVISION
Ñ magistrat-asistent
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CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ð Secþia civilã, prin
Încheierea din 4 iunie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.973/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã
civilã, ridicatã de Dragomir Ana ºi Dragomir Chiriac, fãrã
însã sã o motiveze în raport cu prevederile constituþionale.
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, 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 urmeazã sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate cu care a fost legal
sesizatã.
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
au fost 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 la art. 330 pct. 1, sau de la
data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru
motivul prevãzut la art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
Rezultã aºadar cã, fiind instituit termenul de exercitare a
acestei cãi de atac, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de procedurã civilã 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. 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, invocatã de
Dragomir Ana ºi Dragomir Chiriac în Dosarul nr. 2.973/1996 al Curþii Supreme de JustiþieÑSecþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 19 decembrie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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