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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 111
din 13 iunie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (2)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor
ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor
ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe,
excepþie ridicatã de ªtefania Ilie ºi Cristian Ilie în Dosarul
nr. 19.213/1999 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
La apelul nominal se prezintã Simona Maria Kleckner,
personal ºi asistatã de avocat Mircea Dobre, lipsind autorii
excepþiei, ºi anume, ªtefania Ilie ºi Cristian Ilie, precum ºi
Maria Pãun.
Procedura este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, se acordã cuvântul
apãrãtorului pãrþii Simona Maria Kleckner, care solicitã respingerea excepþiei ca fiind neîntemeiatã, susþinând cã prevederile de lege criticate nu încalcã dispoziþiile
constituþionale.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate ca nefondatã. Se apreciazã cã dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 nu contravin Constituþiei, ci, dimpotrivã, aceste
dispoziþii au scopul de a proteja chiriaºii din imobilele restituite foºtilor proprietari atât în baza Legii nr. 112/1995, cât
ºi prin hotãrâri judecãtoreºti. Totodatã, se susþine cã prin
ordonanþã de urgenþã se poate reglementa în domenii
rezervate legilor organice, invocându-se în acest sens jurisprudenþa Curþii Constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 februarie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 19.213/1999, Judecãtoria Sectorului 1
Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (2) din

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind
protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu
destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de ªtefania Ilie ºi
Cristian Ilie într-o cauzã având ca obiect evacuarea din
locuinþã pe calea ordonanþei preºedinþiale.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor
ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe
sunt contrare prevederilor art. 72 alin. (3) lit. k) ºi l) ºi ale
art. 114 alin. (4) din Constituþie, deoarece condiþiile ºi procedura ordonanþei preºedinþiale, fiind reglementate de o
lege organicã, respectiv de art. 581 ºi 582 din Codul de
procedurã civilã, nu pot face obiectul unei ordonanþe de
urgenþã.
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este
neîntemeiatã, deoarece domeniul în care a fost emisã
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 nu se
încadreazã în categoria legilor organice, expres prevãzute
în art. 72 alin. (3) din Constituþie, obiectul ordonanþei fiind
reglementarea raporturilor juridice dintre proprietari ºi chiriaºi.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece ”prin art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã
nr. 40/1999 nu au fost modificate sau completate
dispoziþiile Codului de procedurã civilã privind ordonanþa
preºedinþialã. Dar ºi în situaþia în care Ordonanþa de
urgenþã nr. 40/1999 conþine reglementãri din domeniul legii
organice, aceasta nu contravine dispoziþiilor constituþionale.
Din interpretarea prevederilor art. 114 alin. (1) ºi alin. (4)
din Constituþie rezultã cã Guvernul este limitat la domenii
care nu fac obiectul legilor organice numai în ceea ce
priveºte ordonanþele emise în temeiul unei legi speciale de
abilitare; în ceea ce priveºte ordonanþele de urgenþã, acestea pot fi emise în orice domeniu, dacã este îndeplinitã
condiþia existenþei unor situaþii excepþionaleÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 388/21.VIII.2000
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 criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi
dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din
8 aprilie 1999, care are urmãtorul conþinut: ”Lipsa unui
rãspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriaºului sau al fostului chiriaº de a încheia un nou contract de închiriere în termen
de 60 de zile de la primirea notificãrii îl îndreptãþeºte pe proprietar sã cearã în justiþie evacuarea necondiþionatã a locatarilor,
cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanþei preºedinþiale.Ò
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate criticã textul de
lege menþionat, pe motiv cã posibilitatea evacuãrii chiriaºului
pe calea ordonanþei preºedinþiale este neconstituþionalã,
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deoarece condiþiile ºi procedura ordonanþei preºedinþiale
sunt reglementate de Codul de procedurã civilã, care este
o lege organicã.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea Constituþionalã constatã cã prin Decizia nr. 718 din
29 decembrie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 396 din 31 decembrie 1997, s-a
statuat cã ”din cuprinsul prevederilor art. 72 alin. (3) din
Constituþie ºi al celorlalte dispoziþii constituþionale nu rezultã
cã reglementãrile relative la procedura civilã, în ansamblul
lor, fac parte din domeniul legilor organice; fãrã îndoialã, în
conþinutul unor asemenea reglementãri pot exista ºi norme
de domeniul legii organice care atrag deci adoptarea lor cu
majoritatea prevãzutã de Constituþie pentru astfel de legi.
Aceasta însã nu înseamnã transformarea tuturor dispoziþiilor
Codului de procedurã civilã în prevederi de natura legii
organice, deoarece astfel s-ar ajunge, practic, la completarea Constituþiei, care reglementeazã expres ºi limitativ
domeniile rezervate acestei categorii de legi, între care nu
figureazã dispoziþii legale privind procedura civilãÒ.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã justifice
schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, aceasta îºi
menþine valabilitatea ºi în aceastã cauzã, astfel cã excepþia
de neconstituþionalitate urmeazã sã fie respinsã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de
ªtefania Ilie ºi Cristian Ilie în Dosarul nr. 19.213/1999 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 13 iunie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 112
din 13 iunie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999
privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Mariana Trofimescu
Florentina Geangu

Ñ procuror
Ñ magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu
destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de Irina Siruna
Nicºanian în Dosarul nr. 21.281/1999 al Judecãtoriei
Sectorului 1 Bucureºti.
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La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, Irina
Siruna Nicºanian, Bogdan Ene ºi Constantin Ene, faþã de
care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate ca nefondatã. Se apreciazã cã Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 nu contravine Constituþiei,
ci, dimpotrivã, aceste dispoziþii au scopul de a proteja chiriaºii din imobilele restituite foºtilor proprietari atât în baza
Legii nr. 112/1995, cât ºi prin hotãrâri judecãtoreºti.
Totodatã, se susþine cã prin ordonanþã de urgenþã se
poate reglementa în domenii rezervate legilor organice,
invocându-se în acest sens jurisprudenþa Curþii
Constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 17 ianuarie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 21.281/1999, Judecãtoria Sectorului 1
Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe,
excepþie ridicatã de Irina Siruna Nicºanian într-o cauzã
având ca obiect evacuarea din locuinþã prin ordonanþã
preºedinþialã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999
este neconstituþionalã, întrucât prin aceastã ordonanþã se
reglementeazã în domeniul legilor organice, încãlcându-se
astfel dispoziþiile art. 114 alin. (4) din Legea fundamentalã.
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti, exprimându-ºi
opinia, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este
neîntemeiatã, deoarece domeniul în care a fost emisã
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 nu se
încadreazã în categoria legilor organice, expres prevãzute
în art. 72 alin. (3) din Constituþie, obiectul ordonanþei fiind
reglementarea raporturilor juridice dintre proprietari ºi chiriaºi.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece art. 114 alin. (4) din Constituþie prevede competenþa
Guvernului ca, în cazuri excepþionale, sã adopte ordonanþe
de urgenþã. Tocmai caracterul lor de urgenþã, determinat
de existenþa unor situaþii excepþionale, justificã emiterea
acestora ºi în domeniul legilor organice. În final, Guvernul
considerã cã Ordonanþa de urgenþã nr. 40/1999 a fost
adoptatã cu respectarea condiþiilor de emitere a
ordonanþelor de urgenþã prevãzute la art. 114 alin. (4) din
Constituþie.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului 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, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie
1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru
spaþiile cu destinaþia de locuinþe, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate considerã cã
prevederile acestei ordonanþe contravin dispoziþiilor art. 114
alin. (4) din Constituþie, în sensul cã Guvernul nu poate sã
emitã ordonanþe de urgenþã în domeniul legilor organice.
Examinând excepþia, Curtea constatã cã art. 114 din
Constituþie conþine cinci alineate, în care se stabileºte un
regim juridic diferenþiat al ordonanþelor emise de Guvern.
Este, mai întâi, cazul ordonanþelor Guvernului emise în
temeiul unei legi speciale de abilitare [alin. (1), (2) ºi (3)]
ºi, apoi, cazul ordonanþelor de urgenþã [alin. (4) ºi (5)].
Aceste texte constituþionale prevãd: ”(1) Parlamentul poate
adopta o lege specialã de abilitare a Guvernului pentru a emite
ordonanþe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul ºi data pânã la care se pot emite ordonanþe.
(3) Dacã legea de abilitare o cere, ordonanþele se supun
aprobãrii Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pânã la
împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului
atrage încetarea efectelor ordonanþei.
(4) În cazuri excepþionale, Guvernul poate adopta ordonanþe de urgenþã. Acestea intrã în vigoare numai dupã depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacã Parlamentul nu se
aflã în sesiune, el se convoacã în mod obligatoriu.
(5) Aprobarea sau respingerea ordonanþelor se face printr-o
lege în care vor fi cuprinse ºi ordonanþele ale cãror efecte au
încetat potrivit alineatului (3).Ò
Critica de neconstituþionalitate vizeazã posibilitatea
Guvernului de a reglementa, prin ordonanþe de urgenþã, în
domeniul legii organice.
În jurisprudenþa sa Curtea Constituþionalã a statuat cã
interdicþia reglementãrii de cãtre Guvern în domeniul legii
organice priveºte numai ordonanþele Guvernului adoptate în
baza unei legi speciale de abilitare, aceastã interdicþie
decurgând direct din textul constituþional. O asemenea limitare nu este prevãzutã însã la alin. (4) al art. 114 din
Constituþie, referitor la ordonanþele de urgenþã, ”deoarece
cazul excepþional ce impune adoptarea unor mãsuri
urgente pentru salvgardarea unui interes public ar putea
reclama instituirea unei reglementãri de domeniul legii organice, nu numai ordinare, care, dacã nu ar putea fi adoptatã, interesul public avut în vedere ar fi sacrificat, ceea ce
este contrar finalitãþii constituþionale a instituþieiÒ (Decizia
nr. 34 din 17 februarie 1998, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998).
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Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã justifice

menþine valabilitatea ºi în aceastã cauzã, astfel încât

schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, aceasta îºi

excepþia de neconstituþionalitate urmeazã sã fie respinsã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind
protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de Irina Siruna Nicºanian
în Dosarul nr. 21.281/1999 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã de ºedinþa publicã din data de 13 iunie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 113
din 13 iunie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 25
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor
ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 25 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie
ridicatã de Bogdan Grabowski în Dosarul nr. 16.034/1999
al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
La apelul nominal se prezintã Victoria Iagãr ºi
Constantin Iagãr, personal ºi asistaþi de avocat Gheorghe
Simionicã, lipsind autorul excepþiei, Bogdan Grabowski.
Procedura este legal îndeplinitã.

Cauza fiind în stare de judecatã, se acordã cuvântul
apãrãtorului pãrþilor Victoria Iagãr ºi Constantin Iagãr, care
solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate ca
neîntemeiatã, susþinând cã dispoziþiile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 nu sunt contrare prevederilor constituþionale.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate arãtând cã scopul acestei
ordonanþe este asigurarea protecþiei atât a proprietarilor, cât
ºi a chiriaºilor. Potrivit art. 125 alin. (3) ºi art. 128 din
Constituþie, sunt de competenþa exclusivã a legiuitorului atât
instituirea regulilor de desfãºurare a procesului, cât ºi
modul de exercitare a cãilor de atac. În litigiile dintre
proprietari ºi chiriaºi, legiuitorul a stabilit cã hotãrârile pronunþate de judecãtorie pot fi atacate numai cu recurs în
vederea soluþionãrii cu celeritate a acestora. Atacarea
numai cu recurs a hotãrârii nu contravine prevederilor
art. 21 din Constituþie, deoarece, potrivit art. 304 1 din
Codul de procedurã civilã, instanþa de judecatã nu este
legatã de motivele ridicate de parte, ci poate sã punã în
discuþie din oficiu ºi alte motive.
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 14 ianuarie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 16.034/1999, Judecãtoria Sectorului 1
Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 25 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia
chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia
de locuinþe, excepþie ridicatã de Bogdan Grabowski într-o
cauzã având ca obiect evacuarea din locuinþã prin ordonanþã preºedinþialã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 25 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 contravin prevederilor art. 21
alin. (1) ºi ale art. 24 din Constituþie, deoarece aduc
îngrãdiri exercitãrii drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti prin
restrângerea cãilor de atac, în sensul eliminãrii apelului, în
situaþia hotãrârilor pronunþate de judecãtorie în litigiile privind schimbul obligatoriu de locuinþe.
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia este neîntemeiatã, deoarece
”prin dispoziþiile art. 25 nu sunt încãlcate prevederile constituþionale referitoare la liberul acces la justiþie, precum ºi
cele privind dreptul la apãrare. Raþiunea excluderii cãii de
atac a apelului a urmãrit urgentarea rezolvãrii pricinilor privind folosinþa imobilelor ºi asigurarea stabilitãþii raporturilor
juridice, nefiind afectate drepturile fundamentale ale pãrþilor
ºi nici calitatea actului de justiþieÒ.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât
din prevederile constituþionale referitoare la competenþa
instanþelor de judecatã, la procedura de judecatã ºi la
exercitarea cãilor de atac ”nu rezultã cã reglementãrile privitoare la înfãptuirea justiþiei trebuie sã prevadã, în toate
cazurile, folosirea tuturor cãilor de atac ºi angajarea competenþei tuturor instanþelor judecãtoreºtiÒ. În consecinþã, se
susþine cã eliminarea unei cãi de atac, prin prevederile
art. 25 din ordonanþa criticatã, nu contravine art. 21 din
Legea fundamentalã.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului 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 prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din

Constituþie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Dispoziþiile art. 25 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, au
urmãtorul cuprins: ”Litigiile dintre proprietari ºi chiriaºi, legate
de schimbul obligatoriu de locuinþã sunt de competenþa
judecãtoriei în raza cãreia se aflã imobilul. Hotãrârea pronunþatã de judecãtorie poate fi atacatã cu recurs. Hotãrârea
instanþei de recurs este definitivã ºi irevocabilãÒ.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã
aceste dispoziþii contravin prevederilor art. 21 ºi 24 din
Constituþie, prin aceea cã se înlãturã posibilitatea atacãrii
cu apel a sentinþei judecãtoriei, reducându-se astfel cele
douã cãi ordinare de atac la una singurã, cea a recursului.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã cu
raportare la dispoziþiile art. 21 din Constituþie [potrivit cãrora
”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei pentru apãrarea
drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale legitime. (2) Nici o
lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui dreptÒ], Curtea
Constituþionalã constatã cã aceasta este neîntemeiatã.
În jurisprudenþa sa anterioarã Curtea Constituþionalã a
examinat dacã liberul acces la justiþie este compatibil cu
instituirea unor proceduri speciale, inclusiv în ceea ce
priveºte exercitarea cãilor de atac. Astfel, prin Decizia
Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994,
Curtea Constituþionalã a statuat cã liberul acces la justiþie
presupune ºi accesul la mijloacele procedurale prin care se
înfãptuieºte justiþia. Instituirea regulilor de desfãºurare a
procesului în faþa instanþelor judecãtoreºti este de competenþa exclusivã a legiuitorului. Aceastã soluþie decurge din
dispoziþiile constituþionale ale art. 125 alin. (3), potrivit
cãrora ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de
legeÒ, precum ºi din cele ale art. 128, în conformitate cu
care ”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi
Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiþiile legiiÒ.
În considerentele aceleiaºi decizii se reþine cã semnificaþia art. 21 alin. (2) din Constituþie, potrivit cãruia accesul
la justiþie nu poate fi îngrãdit prin lege, este aceea cã nu
se poate exclude de la exerciþiul drepturilor procesuale pe
care le-a stabilit nici o categorie sau grup social. Însã legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaþii deosebite
Ñ aºa cum sunt acelea din prezenta speþã Ñ, reguli speciale de procedurã, precum ºi modalitãþi de exercitare a
drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justiþie
nu înseamnã accesul, în toate cazurile, la toate structurile
judecãtoreºti ºi la toate cãile de atac. În acest sens
Curtea Constituþionalã s-a pronunþat ºi prin Decizia nr. 92
din 11 septembrie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 297 din 20 noiembrie 1996.
Soluþiile menþionate îºi pãstreazã valabilitatea ºi în
cauza de faþã, neexistând raþiuni pentru modificarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale.
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principiului

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 nu contra-

constituþional al dreptului la apãrare, consacrat prin art. 24

vin acestui principiu, deoarece reglementarea unei singure

din Constituþie, Curtea constatã cã dispoziþiile art. 25 din

cãi de atac nu împiedicã exercitarea dreptului la apãrare.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 25 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de
Bogdan Grabowski în Dosarul nr. 16.034/1999 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 13 iunie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 117
din 27 iunie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999
privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Maria Bratu
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preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de
Marta Drãghici, Alexandru Drãghici, Lucia Drãghici ºi Oana
Drãghici în Dosarul nr. 12.602/1999 al Judecãtoriei
Sectorului 1 Bucureºti.
La apelul nominal rãspunde Lucia Drãghici. Lipsesc
celelalte pãrþi: Marta Drãghici, Alexandru Drãghici, Oana
Drãghici, Delia Heinemann ºi Vanda Vera Mitasch, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Lucia Drãghici solicitã admiterea excepþiei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, arãtând cã
asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor unor articole din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 224/1999,
statuând cã textele criticate sunt constituþionale. În ceea ce
priveºte dispoziþiile ordonanþei în ansamblul ei, acestea nu
contravin prevederilor constituþionale, ci, dimpotrivã, ele au
scopul de a asigura protecþie chiriaºilor din imobilele restituite foºtilor proprietari.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 14 septembrie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 12.602/1999, Judecãtoria Sectorului 1
Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
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pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã
de Marta Drãghici, Alexandru Drãghici, Lucia Drãghici ºi
Oana Drãghici.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorii
acesteia contestã constituþionalitatea ordonanþei în întregul
ei, considerând cã prevederile sale ”contravin dispoziþiilor
art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21
alin. (1) ºi (2), art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49
alin. (1), art. 51, art. 54, art. 114 alin. (4) ºi ale art. 128
din Constituþie, precum ºi principiilor cuprinse în Declaraþia
Universalã a Drepturilor OmuluiÒ.
Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei instanþa de judecatã considerã cã aceasta este neîntemeiatã, deoarece
prin dispoziþiile ordonanþei criticate nu se încalcã principiile
ºi drepturile constituþionale garantate prin art. 4 alin. (2),
art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1) ºi (2),
art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 51,
54, art. 114 alin. (4) ºi art. 128; instanþa apreciazã, totuºi,
cã ”pentru unele situaþii juridice prevãzute de lege se
puteau gãsi ºi alte rezolvãri ce ar fi putut fi soluþii mai buneÒ.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã cã excepþia
de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece prevederile acesteia au menirea de a asigura protecþie chiriaºilor
din imobilele restituite foºtilor proprietari. Urgenþa reglementãrii a fost determinatã atât de necesitatea de a
soluþiona situaþiile litigioase apãrute ca urmare a aplicãrii
Legii nr. 112/1995, cât ºi de faptul cã la data de 18 aprilie 1999 expira termenul prevãzut de Legea nr. 17/1994.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind
protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu
destinaþia de locuinþe, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999.
Autorii excepþiei considerã cã actul normativ criticat contravine, în primul rând, dispoziþiilor art. 114 alin. (4) din
Constituþie, referitoare la condiþiile în care Guvernul poate
adopta ordonanþe de urgenþã. În conformitate cu prevederile

art. 114 alin. (4) din Constituþie, ”În cazuri excepþionale,
Guvernul poate adopta ordonanþe de urgenþã. Acestea intrã în
vigoare numai dupã depunerea lor spre aprobare la
ParlamentÒ. Autorii excepþiei susþin cã nu pot fi considerate
cazuri excepþionale ”reglementarea încheierii ºi derulãrii
contractelor de închiriere, modificarea raporturilor dintre proprietari ºi chiriaºi, reglementarea schimbului obligatoriu de
locuinþã, redefinirea instituþiei ordonanþei preºedinþiale, regimul probaþiunii în dreptul civilÒ, dar recunosc cã ”singura
împrejurare care putea justifica adoptarea unei ordonanþe
de urgenþã era încetarea efectelor Legii nr. 17/1994, pentru
prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind
unele suprafeþe locative.Ó
I. Examinând, sub acest prim aspect, excepþia de
neconstituþionalitate, Curtea Constituþionalã constatã cã
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 a fost
adoptatã cu respectarea cerinþelor art. 114 alin. (4) din
Constituþie. Cazul excepþional, avut în vedere de Guvern la
adoptarea acestei ordonanþe, a fost necesitatea reglementãrii de urgenþã a prelungirii contractelor de închiriere,
a cãror valabilitate expira la data de 18 aprilie 1999, conform Legii nr. 17/1994, tergiversarea reglementãrii putând
crea conflicte sociale. Ordonanþa are ca scop protecþia chiriaºilor prin: prelungirea contractelor de închiriere pentru o
perioadã de 5 sau, dupã caz, 3 ani, asigurarea stabilitãþii,
în viitor, a drepturilor lor locative prin acordarea dreptului
chiriaºului la reînnoirea contractului de închiriere ºi crearea
unor garanþii împotriva unei evacuãri abuzive, precum ºi a
unui drept de preemþiune în cazul în care proprietarul
intenþioneazã sã vândã locuinþa. Capitolul II al ordonanþei
reglementeazã schimbul obligatoriu de locuinþe, cuprinzând
dispoziþii menite sã asigure atât exercitarea de cãtre proprietari a prerogativelor dreptului de proprietate, cât ºi exercitarea dreptului chiriaºilor la o locuinþã salubrã ºi având
dependinþele strict necesare. Capitolul III al aceleiaºi ordonanþe reglementeazã modul de stabilire ºi de platã a chiriei,
modalitãþile de negociere a noului cuantum al acesteia ºi
norme de protecþie a chiriaºului cu privire la nivelul chiriei,
care nu poate depãºi 25% din venitul lunar pe familie, în
cazul în care acest venit este sub nivelul salariului mediu
pe economie. Ordonanþa reglementeazã ºi aspecte privind
modificarea ºi revizuirea chiriei în condiþiile creºterii ratei
inflaþiei, fiind interzisã expres rezilierea contractului sau
evacuarea chiriaºului pentru motivul cã acesta nu este de
acord cu majorarea chiriei. Capitolul IV cuprinde dispoziþii
finale privind soluþionarea litigiilor dintre chiriaºi ºi proprietari, drepturile chiriaºilor care au fãcut îmbunãtãþiri necesare ºi utile locuinþei, precum ºi alte dispoziþii.
Curtea observã cã reglementarea de urgenþã a acestor
raporturi juridice dintre proprietari ºi chiriaºi se impunea nu
numai sub aspectul prelungirii contractelor de închiriere,
astfel cum au susþinut în motivarea excepþiei autorii acesteia, ci ºi sub celelalte aspecte reglementate de ordonanþã.
Prin urmare, sub acest aspect, excepþia de neconstituþionalitate urmeazã sã fie respinsã.
De altfel, la aceeaºi soluþie de respingere a excepþiei
de neconstituþionalitate se ajunge ºi pe baza argumentelor
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înfãþiºate în opinia separatã formulatã la Decizia Curþii
Constituþionale nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie
2000, opinie pe care autorii acesteia o menþin ºi în cauza
de faþã.
II. Autorii excepþiei considerã cã prevederile ordonanþei
de urgenþã contravin ºi dispoziþiilor constituþionale cuprinse
în art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21
alin. (1) ºi (2), art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49
alin. (1), art. 51, 54 ºi 128, care au urmãtoarea redactare:
Ñ art. 4 alin. (2): ”România este patria comunã ºi indivizibilã a tuturor cetãþenilor sãi, fãrã deosebire de rasã, de
naþionalitate, de origine etnicã, de limbã, de religie, de sex, de
opinie, de apartenenþã politicã, de avere sau de origine
socialã.Ò;
Ñ art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
Ñ art. 20 alin. (1): ”Dispoziþiile constituþionale privind
drepturile ºi libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în
concordanþã cu Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, cu
pactele ºi cu celelalte tratate la care România este parte.Ò;
Ñ art. 21: (1) ”Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò;
Ñ art. 22 alin. (1): ”Dreptul la viaþã, precum ºi dreptul la
integritatea fizicã ºi psihicã ale persoanei sunt garantate.Ò;
Ñ art. 43 alin. (1): ”Statul este obligat sã ia mãsuri de
dezvoltare economicã ºi de protecþie socialã, de naturã sã
asigure cetãþenilor un nivel de trai decent.Ò;
Ñ art. 49 alin. (1): ”Exerciþiul unor drepturi sau al unor
libertãþi poate fi restrâns numai prin lege ºi numai dacã se
impune, dupã caz, pentru: apãrarea siguranþei naþionale, a
ordinii, a sãnãtãþii ori a moralei publice, a drepturilor ºi a
libertãþilor cetãþenilor; desfãºurarea instrucþiei penale; prevenirea consecinþelor unei calamitãþi naturale ori ale unui sinistru
deosebit de grav.Ò;
Ñ art. 51: ”Respectarea Constituþiei, a supremaþiei sale ºi
a legilor este obligatorie.Ò;
Ñ art. 54: ”Cetãþenii români, cetãþenii strãini ºi apatrizii
trebuie sã-ºi exercite drepturile ºi libertãþile constituþionale cu
bunã-credinþã, fãrã sã încalce drepturile ºi libertãþile celorlalþi.Ò;
Ñ art. 128: ”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti pãrþile interesate ºi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în
condiþiile legii.Ò
Autorii excepþiei au mai invocat ºi încãlcarea Declaraþiei
Universale a Drepturilor Omului ºi, totodatã, violarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Constituþie, potrivit cãrora
”Dispoziþiile constituþionale privind drepturile ºi libertãþile
cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în concordanþã cu
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele ºi cu
celelalte tratate la care România este parteÒ.
Examinând aceste susþineri, Curtea constatã cã referirile
autorilor excepþiei la art. 4 alin. (2), art. 49 alin. (1) ºi la
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art. 54 din Constituþie sunt nerelevante, întrucât prin nici o
dispoziþie a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 nu se reglementeazã raporturi juridice prin care
sã se creeze discriminãri între cetãþeni pe criterii de rasã,
naþionalitate, origine etnicã, de limbã, de religie, de sex, de
opinie, de apartenenþã politicã, de avere sau de origine
socialã. De asemenea, nu este pusã în discuþie restrângerea exerciþiului unor drepturi sau al unor libertãþi fundamentale ºi nici exercitarea cu bunã-credinþã a unor asemenea
drepturi sau libertãþi.
Cu privire la susþinerea cã prin aceeaºi ordonanþã a
fost încãlcat principiul egalitãþii în drepturi a cetãþenilor,
consacrat prin art. 16 alin. (1) din Constituþie, întrucât se
face o discriminare pe criteriul averii, Curtea reþine cã dispoziþiile ordonanþei nu contravin acestui principiu, deoarece,
aºa cum a stabilit în mod constant în jurisprudenþa sa,
principiul egalitãþii nu înseamnã uniformitate, aºa încât
dacã la situaþii egale trebuie sã corespundã un tratament
egal, la situaþii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât
diferit. Violarea principiului egalitãþii ºi nediscriminãrii existã
atunci când se aplicã tratament diferenþiat unor cazuri
egale, fãrã a exista o motivare obiectivã ºi rezonabilã sau
dacã existã o disproporþie între scopul urmãrit prin tratament inegal ºi mijloacele folosite.
Referitor la critica de neconstituþionalitate privind încãlcarea Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului, Curtea considerã cã aceasta este neîntemeiatã, deoarece prin
ordonanþa supusã controlului de constituþionalitate Guvernul
a avut în vedere tocmai apãrarea drepturilor fundamentale
ale omului, raþiunea adoptãrii ordonanþei fiind protecþia chiriaºilor ºi prelungirea contractelor de închiriere.
Pentru aceleaºi considerente Curtea reþine cã nu au
fost încãlcate nici dispoziþiile art. 43 alin. (1) din Constituþie,
prin care este consacratã obligaþia statutului de a asigura
cetãþenilor un nivel de trai decent.
Curtea constatã, de asemenea, cã nu sunt întemeiate
nici criticile privind încãlcarea art. 128 din Constituþie, referitor la folosirea cãilor de atac, deoarece, potrivit ordonanþei
criticate, pãrþile interesate pot exercita calea de atac a
recursului în condiþiile reglementate prin ordonanþã, iar
potrivit art. 125 alin. (3) din Constituþie, ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de legeÒ.
Observând cã prin Ordonanþa de urgenþã nr. 40/1999
Guvernul nu a contravenit acestor dispoziþii constituþionale,
invocate de autorii excepþiei, Curtea reþine cã nu au fost
încãlcate nici prevederile art. 51 din Legea fundamentalã,
referitoare la respectarea Constituþiei ºi a legilor, întrucât
prevederile acesteia au fost respectate. Îndatorirea fundamentalã a cetãþenilor de respectare a legilor nu este de
naturã sã împiedice Guvernul sã adopte soluþii diferite de
reglementãrile anterioare.
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Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind
protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de Marta Drãghici,
Alexandru Drãghici, Lucia Drãghici ºi Oana Drãghici în Dosarul nr. 12.602/1999 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 27 iunie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 120
din 27 iunie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Mariana Trofimescu
Ñ procuror
Mihai Paul Cotta
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de
Veronel Popovici ºi Carolina Popovici în Dosarul
nr. 18.264/1999 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti,
având ca pãrþi pe autorii excepþiei ºi pe Dana Valeria
Berinde.
La apelul nominal se prezintã pãrþile, autorii excepþiei
fiind asistaþi de avocatul Gheorghe Susanu.
Cauza fiind în stare de judecatã, avocatul autorilor
excepþiei pune concluzii de admitere a excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, deoarece adoptarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 nu era necesarã în
condiþiile în care Legea nr. 112/1995 a prelungit valabilitatea contractelor de închiriere existente la acea datã. Se
aratã totodatã cã ordonanþa criticatã nu a fost aprobatã de
Parlament în condiþiile art. 114 din Constituþie.
Dana Valeria Berinde solicitã respingerea excepþiei,
deoarece prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 se aplicã din momentul publicãrii acesteia în
Monitorul Oficial al României.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei ridicate, deoarece ordonanþa criticatã a
mai fost examinatã de Curtea Constituþionalã, care a
constatat cã aceasta nu contravine Constituþiei. Se aratã

totodatã cã termenul de discutare a ordonanþei de urgenþã
în Parlament nu este menþionat în dispoziþiile art. 114 din
Constituþie.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 13 decembrie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 18.264/1999, Judecãtoria Sectorului 1
Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 40/1999, excepþie ridicatã de Veronel
Popovici ºi Carolina Popovici într-o cauzã civilã având ca
obiect judecarea acþiunii de evacuare formulate de Dana
Valeria Berinde, în conformitate cu art. 11 alin. (2) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999, împotriva
autorilor excepþiei.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 contravin dispoziþiilor art. 114 din Constituþie,
deoarece nu a fost validatã de Parlament, motiv pentru
care se considerã respinsã. Totodatã, se apreciazã cã
Guvernul ”nu este abilitat prin Constituþie sã modifice legile
adoptate de Parlament, iar ordonanþa de urgenþã se adoptã
în condiþii de excepþie ºi de urgenþã pentru reglementarea
unor situaþii care pot genera consecinþe grave ºi
ireversibileÒ.
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este
neîntemeiatã, deoarece domeniul care este reglementat prin
aceastã ordonanþã Ñ raporturile dintre proprietari ºi chiriaºi Ñ
nu aparþine legii organice. Se mai aratã cã în cazul ordonanþelor de urgenþã procedura de adoptare a acestora de
cãtre Guvern este specialã ºi, în aceste situaþii, nu mai
este necesarã o lege de abilitare din partea Parlamentului,
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datoritã existenþei cazului excepþional care impune emiterea
ordonanþei de urgenþã.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã în raport
cu dispoziþiile art. 114 din Constituþie, întrucât Guvernul
poate emite ordonanþe de urgenþã în situaþii excepþionale.
Caracterul excepþional al situaþiei care a impus adoptarea
acestei ordonanþe de urgenþã a fost determinat de expirarea termenului pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafeþe locative, termen
prevãzut de Legea nr. 17/1994, precum ºi de necesitatea
soluþionãrii litigiilor apãrute ca urmare a aplicãrii Legii
nr. 112/1995.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului 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 prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate ridicate îl constituie dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999.
Autorii excepþiei considerã cã aceastã ordonanþã de
urgenþã contravine art. 114 din Constituþie, deoarece, pe
de o parte, nu a fost aprobatã de Parlament, iar pe de
altã parte, Guvernul nu este abilitat prin Constituþie sã
modifice legile adoptate de Parlament.
Analizând criticile formulate de autorii excepþiei, Curtea
constatã cã acestea sunt neîntemeiate.
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În legãturã cu susþinerea potrivit cãreia ordonanþa de
urgenþã criticatã este neconstituþionalã deoarece nu a fost
pânã în prezent aprobatã de Parlament, Curtea observã
cã în Constituþie nu se prevede nici un termen de dezbatere a ordonanþelor de urgenþã de cãtre Parlament,
statuându-se numai, de principiu, condiþiile în care acestea
pot fi adoptate. Astfel, dispoziþiile art. 114 alin. (4) din
Legea fundamentalã prevãd cã ”În cazuri excepþionale,
Guvernul poate adopta ordonanþe de urgenþã. Acestea intrã în
vigoare numai dupã depunerea lor spre aprobare la Parlament.
Dacã Parlamentul nu se aflã în sesiune, el se convoacã în mod
obligatoriuÒ.
Nu poate fi reþinutã nici critica potrivit cãreia Guvernul
nu are competenþa de a modifica prin ordonanþe legi adoptate de Parlament. Sub acest aspect, art. 114 alin. (1) din
Constituþie statueazã cã ”Parlamentul poate adopta o lege
specialã de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanþe în
domenii care nu fac obiectul legilor organiceÒ. În alin. (4) al
art. 114 aceastã restricþie nu a mai fost prevãzutã,
Guvernul fiind în mãsurã sã adopte reglementãri în domeniul legilor, inclusiv în domeniul rezervat de Constituþie legilor organice, cu respectarea dispoziþiilor constituþionale care
stabilesc condiþiile de adoptare a ordonanþelor de urgenþã.
În consecinþã, delegarea legislativã reprezintã o procedurã de substituire a Guvernului în prerogativele legislative
ale Parlamentului, astfel încât prin ordonanþã Guvernul sã
poatã reglementa, modifica ori abroga prevederi legale
existente. Delegarea legislativã, în cazul ordonanþelor de
urgenþã, este datã de însuºi textul constituþional, în
condiþiile respectãrii de cãtre Guvern a cerinþelor prevãzute
de Constituþie.
În legãturã cu problema ”existenþei situaþiei care a
impus mãsura de urgenþã a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999Ò, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 88 din 4 mai 2000 ºi a statuat cã
”Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 a fost
adoptatã cu respectarea cerinþelor art. 114 alin. (4) din
ConstituþieÒ. Curtea nu observã nici o raþiune care sã o
determine sã se îndepãrteze de la aceastã practicã.
De altfel, la aceeaºi soluþie de respingere a excepþiei
de neconstituþionalitate se ajunge ºi pe baza argumentelor
înfãþiºate în opinia separatã la Decizia Curþii Constituþionale
nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, opinie pe
care autorii acesteia o menþin ºi în cauza de faþã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind
protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de Veronel Popovici ºi
Carolina Popovici în Dosarul nr. 18.264/1999 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 27 iunie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 136
din 11 iulie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (2)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor
ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Mihai Paul Cotta
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor
ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe,
excepþie ridicatã de Leonard Nicogosian ºi Flora Nicogosian
în Dosarul nr. 14.763/1999 al Judecãtoriei Sectorului 1
Bucureºti, având ca pãrþi pe autorii excepþiei ºi pe Remus
Radu Coman ºi Ramira Rodica Gruia.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, arãtând
cã art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 nu interzice accesul liber la justiþie, întrucât
atât chiriaºul, cât ºi proprietarul se pot adresa instanþelor
judecãtoreºti, unde pot administra orice mijloace de probã
pentru apãrarea intereselor lor.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 decembrie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 14.763/1999, Judecãtoria Sectorului 1
Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (2) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind
protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu
destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de Leonard
Nicogosian ºi Flora Nicogosian, având ca obiect judecarea
cererii de evacuare a autorilor excepþiei.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã instituirea procedurii speciale a ordonanþei
preºedinþiale, ca formã de soluþionare a unui litigiu locativ,
prin prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 40/1999 contravine dispoziþiilor art. 21
alin. (2) din Constituþie, deoarece liberul acces la justiþie,
principiu prevãzut de acest text constituþional, presupune
obligaþia statului de a reglementa procedura de judecatã
astfel încât justiþia sã se poatã pronunþa asupra drepturilor
ºi intereselor cetãþenilor. Totodatã textul de lege criticat
este considerat neconstituþional, deoarece, de esenþa ordonanþei preºedinþiale fiind neprejudicierea fondului, ºi anume
interdicþia pentru judecãtor de a se pronunþa asupra
existenþei sau inexistenþei dreptului, partea interesatã este
astfel lipsitã de a-ºi apãra pe fond dreptul, în cazul de
faþã, dreptul locativ.

Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate ridicatã
este neîntemeiatã, motivând cã ”dispoziþiile art. 11 alin. (2)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 sunt
conforme cu prevederile referitoare la proprietate din
Constituþie, iar ordonanþa a fost emisã cu respectarea principiului constituþionalitãþii actelor normative prevãzut de
art. 150 din ConstituþieÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia este nefondatã, având în vedere cã prevederile
art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 nu contravin dispoziþiilor art. 21 alin. (2) din
Constituþie, deoarece, în principiu, se poate recurge la procedura ordonanþei preºedinþiale în orice litigiu, indiferent
dacã instanþa este sesizatã sau nu asupra fondului. Dat
fiind caracterul de urgenþã al ordonanþei preºedinþiale, pentru ca soluþia sã nu fie arbitrarã, instanþa este datoare sã
cerceteze aparenþa dreptului. Se aratã totodatã cã, ”din
împrejurarea cã legea prevede unele condiþii speciale, proprii ordonanþei preºedinþiale, nu se poate trage concluzia cã
nu sunt aplicabile dispoziþiile generale, reglementate de
Codul de procedurã civilã, privind judecarea unei acþiuni de
drept civilÒ. Astfel, sunt admisibile orice probe, dar acestea
vor fi administrate în termene rezonabile, care sã nu conducã la tergiversarea judecãþii. În consecinþã, precizeazã
Guvernul în punctul sãu de vedere, chiriaºul chemat în
judecatã în baza ordonanþei criticate poate solicita probe
pentru a dovedi caracterul justificat al refuzului sãu de a
încheia un nou contract de închiriere cu proprietarul imobilului sau imposibilitatea de a rãspunde în scris la notificarea trimisã de acesta în termenul prevãzut de lege. Mai
mult, ”dispoziþia privind obligarea la plata daunelor-interese
obligã la administrarea probelor din partea reclamantului ºi
a contraprobelor din partea pârâtuluiÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului 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, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Din examinarea încheierii prin care a fost sesizatã
Curtea Constituþionalã, precum ºi a susþinerilor autorilor
excepþiei formulate în dosarul cauzei rezultã cã obiectul
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excepþiei îl constituie art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor
ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148
din 8 aprilie 1999, potrivit cãruia: ”Lipsa unui rãspuns scris
sau rãspunsul nejustificat al chiriaºului sau al fostului chiriaº de
a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile
de la primirea notificãrii îl îndreptãþeºte pe proprietar sã cearã
în justiþie evacuarea necondiþionatã a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanþei preºedinþiale.Ò
Se suþine cã aceste reglementãri contravin dispoziþiilor
art. 21 alin. (2) din Constituþie, privind accesul liber la
justiþie, potrivit cãrora ”Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui dreptÒ, deoarece ”de esenþa ordonanþei
preºedinþiale este neprejudicierea fonduluiÒ, situaþie în care
judecãtorul nu se poate pronunþa asupra fondului cauzei.
Din analiza textului art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 Curtea reþine cã aceastã
reglementare, care îl îndreptãþeºte pe proprietar sã cearã
în justiþie evacuarea necondiþionatã a locatarului, cu plata
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daunelor-interese, pe calea ordonanþei preºedinþiale, nu
numai cã nu îngrãdeºte accesul liber la justiþie, dar permite, în egalã mãsurã, atât proprietarului sã intervinã în
justiþie pentru apãrarea dreptului sãu, cât ºi locatarului sã îºi
facã apãrãrile corespunzãtoare faþã de cererile proprietarului. Cererea proprietarului nu poate sã surprindã pe locatar,
din moment ce este precedatã de o notificare ºi de un termen de 60 de zile în care chiriaºul sau fostul chiriaº poate
acþiona. De aceea susþinerea autorilor excepþiei potrivit
cãreia partea nu îºi poate apãra, pe fond, dreptul sãu
locativ este neîntemeiatã. Aceºtia, printr-o acþiune de drept
comun, pot sã solicite instanþei de judecatã recunoaºterea
unui eventual drept locativ, pe care sã îl opunã dreptului
aparent al proprietarului.
Faþã de cele de mai sus, Curtea constatã cã prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 nu încalcã dispoziþiile art. 21 alin. (2) din
Constituþie ºi, în consecinþã, excepþia ridicatã urmeazã sã
fie respinsã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de
Leonard Nicogosian ºi Flora Nicogosian în Dosarul nr. 14.763/1999 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 11 iulie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII

MINISTERUL JUSTIÞIEI

Nr. 549 din 6 iulie 2000

Nr. 1.666 din 20 iulie 2000

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatãrilor ºi a altor lucrãri
medico-legale
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii, ºi ministru de stat, ministrul justiþiei,
având în vedere dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 22/1992 privind finanþarea ocrotirii sãnãtãþii, aprobatã prin
Legea nr. 114/1992, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 32 din Ordonanþa Guvernului nr. 1/2000 privind
organizarea activitãþii ºi funcþionarea instituþiilor de medicinã legalã,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Justiþiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
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vãzând Referatul Direcþiei generale a bugetului de stat din cadrul Ministerului Sãnãtãþii nr. XI/B/GH/4.640/2000,
emit urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatãrilor ºi a altor lucrãri medico-legale,
cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.

Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice dispoziþie contrarã.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor

p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Gheorghe Mocuþa,
secretar de stat

ANEXÃ
TARIFELE

pentru efectuarea expertizelor, a constatãrilor ºi a altor lucrãri medico-legale
Nr.
crt.
0

Denumirea prestaþiei

Tariful
(lei)

1

2

Sector de medicinã legalã clinicã*)
1. Examinarea persoanelor ºi constatarea leziunilor traumatice
2. Examinarea persoanelor pentru constatarea virginitãþii, deflorãrii, sarcinii, viduitatea sau avortul patologic
3. Examinarea persoanelor pentru constatarea infirmitãþii sau a incapacitãþii de muncã determinate de afecþiuni
patologice (A1/A2)
4. Examinarea persoanelor pentru constatarea sexului, vârstei, conformaþiei ºi dezvoltãrii psihosomatice,
diverse alte constatãri
5. Examinarea medicalã a persoanelor în vederea autorizãrii deþinerii ºi purtãrii armelor ºi muniþiilor
6. Examinarea persoanelor pentru evaluarea capacitãþii de conducere auto
7. Examinarea persoanelor ºi recoltarea de probe biologice pentru alcoolemie
8. Expertiza capacitãþii de coabitare (potenþã)
9. Expertiza cu privire la stabilirea datei de concepþie
10. Noua expertizã privind stabilirea datei de concepþie
11. Expertiza capacitãþii de procreare (examinare clinicã +
spermogramã
Total =)
12. Prima expertizã medico-legalã pe bazã de acte
13. Expertiza medico-legalã cu examinarea persoanei interesate
14. Noua expertizã medico-legalã pe bazã de acte
15. Noua expertizã medico-legalã cu examinarea persoanei
16. Explorãri funcþionale medico-legale: electroencefalogramã EEGÑînregistrare
17. Explorãri funcþionale medico-legale: potenþial evocat auditiv
18. Explorãri funcþionale medico-legale: potenþial evocat vizual
19. Explorãri funcþionale medico-legale: electrocardiogramã
20. Interpretarea explorãrilor funcþionale electrice

150.000
200.000
200.000
150.000
400.000
250.000
100.000
200.000
250.000
300.000
350.000 +
500.000
=850.000
98.000
250.000
400.000
600.000
125.000
78.000
87.000
29.000
200.000

Radiologie medico-legalã**)
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Radioscopie pulmonarã
Radioscopie gastroduodenalã
Irigoscopie
Radiografie laringe cu substanþã de contrast
Radiografie esofagianã
Colangiocolecistografie I.V (prima radiografie)
Radiografie gastroduodenalã (prima radiografie)
Colecistografie oralã (prima radiografie)
Radiografie toracopulmonarã
Radiografie renalã simplã
Urografie I.V
Mamografie
Radiografie simplã a segmentelor/regiunilor osteoarticulare
A doua ºi urmãtoarele radiografii în cazul examinãrilor cu substanþã de contrast Ñ
Coronarografie post-mortem
Radiografie segmente osoase la cadavru
Radiografie cranianã/ºa turceascã

fiecare radiografie

52.000
98.000
390.000
130.000
100.000
155.000
100.000
100.000
155.000
100.000
170.000
195.000
78.000
100.000
100.000
100.000
200.000

Laborator de prosecturã medico-legalã
38. Autopsia medico-legalã
39. Autopsia medico-legalã a cadavrelor putrefiate/scheletizate
**) Investigaþiile paraclinice necesare în vederea efectuãrii expertizelor se taxeazã separat.
**) La tarifele aferente grupei de prestaþii radiologice se adaugã costul filmelor ºi al substanþelor de contrast utilizate.

1.200.000
1.540.000
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40. Autopsia medico-legalã a cadavrelor de fetuºi/nou-nãscuþi
41. Autopsierea sau reautopsierea cadavrelor exhumate (nu include cheltuielile de deplasare a comisiei,
de transport, cazare, analize)
42. Autopsia medico-legalã a fragmentelor de cadavre
43. Expertiza medico-legalã a hainelor ºi corpurilor delicte
44. Deplasarea la faþa locului a echipei medico-legale ºi cercetarea ºi examinarea medico-legalã
a cadavrelor în teren
45. Transportul cadavrelor din morgile spitalelor sau de la locul accidentelor rutiere pentru autopsierea
medico-legalã
46. Pãstrarea cadavrelor în camera frigorificã (preþ/24 de ore)
47. Prelevarea þesuturilor cadaverice în vederea homotransplantului (testarea contaminãrii microbiologice
se achitã separat)
48. Examenul medico-legal al cadavrelor cu identitate necunoscutã ºi întocmirea dosarului de identificare
(inclusiv foto)
49. Pregãtirea ºi prelucrarea pieselor scheletale în vederea expertizei antropologice:
Ñ schelet integral
Ñ fragmente
50. Întocmirea actelor medico-legale în vederea declarãrii decesului în faþa instituþiilor publice
51. Întocmirea documentaþiei medico-legale ºi deplasarea la instituþiile publice în vederea declarãrii
cadavrelor neidentificate sau fãrã aparþinãtori, în vederea înhumãrii de cãtre autoritatea teritorialã
52. Supliment de expertizã medico-legalã pe material cadaveric
53. Îmbãlsãmarea cadavrelor la sediul unitãþilor medico-legale
54. Îmbãlsãmarea cadavrelor de cãtre unitãþile medico-legale la domiciliu (fãrã transport autopsier)
55. Conservarea ºi împachetarea cadavrelor putrefiate/boli transmisibile
56. Cosmetizarea ºi igienizarea cadavrelor

2

1.540.000
1.650.000
800.000
300.000
565.000
290.000
150.000
1.000.000
1.200.000
8.000.000
3.000.000
100.000
300.000
700.000
300.000
850.000
1.250.000
175.000

Laborator de geneticã medico-legalã
57. Analiza pentru identificare de persoane, având la bazã cariotipul
58. Analiza pentru stabilirea paternitãþii pe baza testului ADN la cupluri de trei persoane

520.000
14.000.000

Laborator de antropologie, biocriminalisticã ºi serologie medico-legalã
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Prima expertizã de cercetare a filiaþiei Ñ mamã, copil ºi presupusul tatã (serologicã)
Noua expertizã de cercetare a filiaþiei Ñ mamã, copil ºi presupusul tatã (serologicã)
Expertiza filiaþiei pe baza testului HLA
Expertiza medico-legalã privind cercetarea paternitãþii, la cererea Comisiei superioare medico-legale
Expertiza privind identificarea unei persoane
Expertiza comparativã antropologicã în diagnosticul filiaþiei pentru mamã, copii ºi bãrbatul în cauzã
Identificarea pe material fotografic
Expertiza antropologicã pe material osos
Expertiza traseologicã privind identificarea urmelor cauzale ºi a urmelor rãmase pe îmbrãcãminte
ºi pe corpul cadavrelor
Expertiza pentru identificarea urmelor lãsate de factorii secundari ai împuºcãrii pentru stabilirea distanþei
de la care s-a tras cu arma de foc
Determinarea antigenelor de grup sangvin pe fragmente de þesuturi sau organe cadaverice
Investigarea antigenelor de grup sangvin din salivã, din alte secreþii ºi umori de pe corpurile delicte
Examenul frotiului pentru decelarea spermei
Examenul petelor de spermã
Examenul descriptiv ºi comparativ al firelor de pãr
Expertiza grupei de sânge la persoanele vii ºi la cadavre
Examenul petelor de sânge
Investigarea altor pete biologice (salivã, fecale, urinã, lichid amniotic)

900.000
3.300.000
4.500.000
3.300.000
400.000
400.000
650.000
900.000
250.000
270.000
450.000
500.000
265.000
175.000
195.000
260.000
260.000
130.000

Laborator de anatomie patologicã medico-legalã
77. Prelucrarea în parafinã ºi examinarea unei piese:
Ñ cu coloraþie Hematoxilinã-Eozinã
Ñ cu coloraþie Van Gieson
Ñ cu coloraþii speciale Ð Lie, Perls etc.
78. Prelucrarea ºi examinarea unei piese prin îngheþare
79. Efectuarea testelor biochimice ºi enzimatice
80. Citirea culturilor de germeni ºi a probelor biochimice
81. Realizarea ºi colorarea frotiurilor
82. Citirea frotiurilor ºi stabilirea diagnosticului
83. Pregãtirea ºi turnarea mediilor de culturã
84. Însãmânþarea produselor patologice
85. Determinãri imunologice de tip ELISA
86. Determinãri cantitative ale imunoglobulinelor IgG, IgA, IgM ale componentului C3 ºi ale proteinei C-reactive
87. Determinarea planctonului
88. Electroforeza
89. Determinarea acidului uric
90. Determinarea ureei
91. Determinarea creatininei
92. Determinarea colesterolului
93. Determinarea lipidelor totale
94. Determinarea corpilor cetonici

500.000
150.000
200.000
150.000
75.000
60.000
60.000
100.000
300.000
250.000
700.000
300.000
75.000
90.000
75.000
75.000
60.000
75.000
110.000
300.000
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95. Determinarea glicemiei
96. Determinarea bilirubinei
97. Determinarea proteinelor

70.000
75.000
100.000
Laborator de toxicologie medico-legalã

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Determinarea concentraþiei de alcool în sânge/în urinã
Expertiza pentru recalcularea alcoolemiei
Determinarea oxidului de carbon
Determinarea methemoglobinei
Determinarea barbituremiei
Determinarea colinesterazei
Extracþia etericã
Determinarea conþinutului de clor, acizi, baze
Examenul D.N.O.C.
Determinarea carbofuranului
Determinarea formaldehidei
Investigaþii orientative (conþinut gastric, corpuri delicte)
Cercetarea cianurilor; dozarea acidului cianhidric
Determinarea conþinutului de fluorurã
Examenul de dozare a alcoolului metilic
Determinarea arseniului (As)
Determinarea mercurului (Hg)
Determinarea prezenþei nitriþilor
Determinarea prezenþei nitraþilor
Determinarea prezenþei parationului
Determinarea prezenþei carbetoxului
Examenul cromatografic pe placã
Dozarea substanþelor psihotrope cu caracter bazic ºi neutru
Screening pentru prezenþa drogurilor (kit immunoassay)
Determinãri masspectrometrice-gazcromatografice, inclusiv stupefiante

300.000
2.000.000
100.000
71.000
117.000
71.000
155.000
40.000
52.000
32.000
52.000
130.000
400.000
32.000
52.000
104.000
45.000
40.000
40.000
78.000
52.000
130.000
650.000
1.000.000
1.500.000

Laborator de expertizã medico-legalã psihiatricã, de asistenþã sociopsihologicã ºi cercetarea criminologiei clinice
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Prima expertizã medico-legalã psihiatricã cu examinarea persoanei
Prima expertizã medico-legalã psihiatricã efectuatã pe acte
Noua expertizã medico-legalã psihiatricã cu examinarea persoanei
Noua expertizã medico-legalã psihiatricã efectuatã pe acte
Examen psihiatric în cadrul comisiei de amânare/întrerupere a executãrii pedepsei
Examen psihiatric în cadrul altor prestaþii medico-legale
Examen psihiatric privind capacitatea de exerciþiu
Examen psihologic
Completãri la prima expertizã
Completãri la noua expertizã
Analize psihologice exhaustive la caz
Analize psihologice ale cazurilor de suicid
Ñ prestaþie psihologico-antropologicã

325.000
500.000
1.000.000
900.000
300.000
300.000
520.000
195.000
500.000
900.000
3.000.000
5.000.000
2.500.000

Comisia de avizare ºi control al actelor medico-legale
135. Aviz al Comisiei de avizare ºi control al actelor medico-legale

130.000

Comisia superioarã medico-legalã
136. Aviz al Comisiei superioare medico-legale

2.600.000
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