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DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE

HOTÃRÂRI

Nr.

CAMEREI

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind demisia unui deputat
În temeiul art. 67 alin. (2) ºi al art. 68 alin. (2) din Constituþia României, precum ºi al art. 189 alin. 1 ºi al art. 198
din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Camera Deputaþilor ia act de cererea
de demisie prezentatã de domnul Gheorghe Fulga, ales
deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscripþia electoralã

nr. 8 Braºov, aparþinând Grupului parlamentar al P.D.S.R.
(social-democrat ºi umanist), ºi declarã vacant locul de
deputat deþinut de acesta.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 20 februarie 2001.
Nr. 15.

2
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputaþilor nr. 45/2000
privind aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaþilor
În temeiul art. 41 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Camerei Deputaþilor
nr. 45/2000 pentru aprobarea componenþei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaþilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
Ñ domnul deputat Miticã Bãlãeþ, aparþinând Grupului
parlamentar al P.R.M., trece de la Comisia juridicã de disciplinã ºi imunitãþi la Comisia pentru culturã, arte, mijloace
de informare în masã;
Ñ domnul deputat Mircea Stoian, aparþinând Grupului
parlamentar al P.R.M., trece de la Comisia pentru buget,

finanþe ºi bãnci la Comisia pentru muncã ºi protecþie
socialã;
Ñ domnul deputat ªtefan Pãºcuþ, aparþinând Grupului
parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupþiei ºi
pentru petiþii;
Ñ domnul deputat Grigore Dorin Popescu, aparþinând
Grupului parlamentar al P.N.L., trece de la Comisia pentru
administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic la Comisia pentru politicã externã.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþie.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 20 februarie 2001.
Nr. 16.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
cu privire la validarea unui mandat de deputat
În temeiul art. 67 alin. (1) din Constituþia României, al art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi având în vedere Raportul Comisiei de validare,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se valideazã mandatul de deputat al
domnului Cornel ªtirbeþ, ales la 26 noiembrie 2000 în

Circumscripþia electoralã nr. 34 Sibiu, mandat devenit vacant
ca urmare a decesului deputatului Horia-Mircea Rusu.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 20 februarie 2001.
Nr. 17.
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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 235
din 21 noiembrie 2000

referitoare le excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1
din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Gabriela Ghiþã
Ñ procuror
Gabriela Dragomirescu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului
administrativ nr. 29/1990, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”Rom Oil GrupÓ Ñ S.A. din Gavojdia în
Dosarul nr. 6.629/CA/1998 al Curþii de Apel Timiºoara Ñ
Secþia de contencios administrativ ºi comercial.
La apelul nominal se constatã lipsa autorului excepþiei,
precum ºi a pãrþilor Guvernul României ºi Direcþia generalã
a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat Timiº,
faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public solicitã respingerea excepþiei ca fiind
nefondatã, deoarece apreciazã cã art. 5 alin. 1 din Legea
contenciosului administrativ nr. 29/1990 nu contravine prevederilor constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 15 decembrie 1998, pronunþatã în
Dosarul nr. 6.629/CA/1998, Curtea de Apel Timiºoara Ñ
Secþia de contencios administrativ ºi comercial a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”Rom Oil GrupÒ Ñ S.A. din Gavojdia într-un litigiu având ca obiect anularea Hotãrârii Guvernului
nr. 567/1998 privind modelul etichetei autocolante, condiþiile
de tipãrire, de gestionare ºi de utilizare a acesteia.
Dosarul nr. 6.629/CA/1998 al Curþii de Apel Timiºoara Ñ
Secþia de contencios administrativ ºi comercial a fost înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate, la data de 2 mai 2000.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã termenul prevãzut de textul de lege criticat contravine dispoziþiilor constituþionale ale art. 21, care consacrã
accesul liber la justiþie.
Curtea de Apel Timiºoara Ñ Secþia de contencios administrativ ºi comercial, exprimându-ºi opinia în urma intervenþiei Curþii Constituþionale, considerã cã dispoziþiile legale
criticate sunt constituþionale, deoarece ”prin instituirea procedurii prealabile obligatorii, anterioare sesizãrii instanþei
[É] nu se încalcã principiul constituþional al accesului liber
la justiþie [É]Ò.
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, deoa-

rece prin dispoziþiile legale criticate ”acþiunea administrativã
prealabilã este conceputã ca un mijloc legal care oferã
cetãþeanului posibilitãþi mai variate ºi mai rapide pentru
apãrarea drepturilor sale fundamentale ºi nu ca o dispoziþie
care i-ar limita accesul la justiþieÒ.
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 a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
ale art. 1 alin. (2), 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
prevederile art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
al cãror conþinut este urmãtorul: ”Înainte de a cere tribunalului anularea actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se
considerã vãtãmat se va adresa pentru apãrarea dreptului sãu,
în termen de 30 de zile de la data când i s-a comunicat actul
administrativ sau la expirarea termenului prevãzut la art. 1
alin. 2, autoritãþii emitente, care este obligatã sã rezolve
reclamaþia în termen de 30 de zile de la aceasta.Ò
Autorul excepþiei considerã cã acest text de lege contravine art. 21 din Constituþie, care prevede: ”(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
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
Constituþionalã constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi, în
consecinþã, urmeazã sã fie respinsã.
Critica de neconstituþionalitate constã în susþinerea potrivit cãreia art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, care stabileºte un termen, pus la
îndemâna administraþiei pentru o nouã examinare a actului
atacat de persoana care se considerã vãtãmatã într-un
drept al sãu, încalcã dreptul fundamental privind accesul
liber la justiþie, consacrat de art. 21 din Constituþie.
Analizând aceastã susþinere, Curtea reþine cã prin
conþinutul lor dispoziþiile art. 5 alin. 1 din Legea
nr. 29/1990 nu împiedicã persoana care se considerã
vãtãmatã într-un drept al sãu de o autoritate publicã sã
sesizeze instanþele judecãtoreºti, ci instituie o procedurã
prealabilã obligatorie anterioarã acestei sesizãri, procedurã
care reprezintã pentru cetãþean încã o posibilitate în
apãrarea drepturilor sale.
De altfel art. 48 din Constituþie, referitor la ”Dreptul persoanei vãtãmate de o autoritate publicãÒ, la alin. (2) prevede:
”Condiþiile ºi limitele exercitãrii acestui drept se stabilesc prin
lege organicãÒ, iar Legea nr. 29/1990 care reglementeazã
contenciosul administrativ este, în sensul art. 72 alin. (3)
lit. j) din Constituþie, o lege organicã.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ
nr. 29/1990, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Rom Oil GrupÒÑS.A. din Gavojdia în Dosarul nr. 6.629/CA/1998
al Curþii de Apel Timiºoara Ñ Secþia de contencios administrativ ºi comercial.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 noiembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 268
din 19 decembrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 35Ñ37 din Legea bancarã nr. 58/1998
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
Florentina Geangu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 35Ñ37 din Legea bancarã nr. 58/1998,
excepþie ridicatã de Rãzvan Ionuþ Stan în Dosarul
nr. 459/2000 al Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios
administrativ.
La apelul nominal se constatã lipsa autorului excepþiei ºi a
Societãþii Comerciale ”Banca Comercialã RomânãÒÑS.A. din
Bucureºti, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei ca fiind neîntemeiatã, întrucât nu existã neconcordanþe între textul de lege criticat ºi dispoziþiile constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 14 iunie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 459/2000, Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 35Ñ37
din Legea bancarã nr. 58/1998. Excepþia a fost ridicatã de
Rãzvan Ionuþ Stan, reclamant într-o acþiune de contencios
administrativ formulatã împotriva Bãncii Comerciale Române Ñ
S.A. din Bucureºti. În cadrul acestei acþiuni reclamantul a solicitat bãncii lista scrisã cuprinzând demnitarii ºi funcþionarii
publici (inclusiv soþi/soþii ºi rude) care au beneficiat de credite
cu dobândã preferenþialã acordatã de BancorexÑS.A. Întrucât
refuzul pârâtei de a furniza informaþiile cerute s-a bazat pe
invocarea art. 35Ñ37 din Legea bancarã nr. 58/1998, reclamantul a ridicat excepþia de neconstituþionalitate a acestor
texte de lege.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se susþine
cã dispoziþiile art. 35Ñ37 din Legea bancarã nr. 58/1998 pot
ºi trebuie sã fie aplicate numai în concordanþã cu art. 31 din
Constituþie, care consacrã dreptul persoanei de a avea acces
la orice informaþie de interes public, statornicind cã acest
drept nu poate fi îngrãdit. În opinia autorului excepþiei de

neconstituþionalitate restricþiile pe care le stabilesc textele ce
fac obiectul excepþiei nu sunt necesare într-o societate democraticã în care trebuie sã existe liberul acces al publicului la
informaþiile de interes public ºi controlul efectiv al societãþii
civile asupra activitãþii funcþionarilor publici ºi, în genere, asupra chestiunilor de interes public. În acest sens autorul
înþelege sã se refere ºi la alte texte constituþionale, ºi anume
la art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) ºi (2) ºi
art. 51.
Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este întemeiatã.
Potrivit 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.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de
vedere, considerã cã art. 35Ñ37 din Legea bancarã
nr. 58/1998 sunt constituþionale. În argumentarea acestui
punct de vedere se aratã, în esenþã, cã textele art. 35Ñ37
din Legea bancarã ocrotesc un interes de ordin privat, bãncile
fiind, indiferent de structura ºi de capitalul lor social, persoane
juridice de drept privat, care presteazã servicii specifice unor
persoane, intrând în raporturi juridice comerciale, guvernate în
mod preponderent de reguli ºi principii situate în afara unui
regim juridic de drept public. Totodatã preºedintele Camerei
Deputaþilor apreciazã cã art. 35Ñ37 din Legea bancarã au ºi
valoarea unor norme ce protejeazã un interes public. În
absenþa textelor criticate accesul unor terþi neautorizaþi la
secretul bancar ar crea o stare de insecuritate în mediul de
afaceri, o neîncredere între investitori, care ar bloca iniþiativa
privatã ºi operaþiunile comerciale. În ceea ce priveºte invocarea de cãtre autorul excepþiei a prevederilor art. 1 alin. (3),
ale art. 15 alin. (1) ºi ale art. 16 alin. (1) ºi (2) din
Constituþie, concentrate asupra ideii de apãrare ºi promovare
a drepturilor ºi libertãþilor fundamentale, preºedintele Camerei
Deputaþilor considerã cã ”nu se poate admite o contrapunere
între dreptul la informaþie ºi dreptul la respectarea ºi ocrotirea
vieþii intime, familiale ºi private, între dreptul persoanei de a
avea acces la informaþiile de interes public ºi obligaþia statului
de a crea ºi menþine elementele de consolidare a economiei
de piaþãÒ. Observând cã Legea fundamentalã nu conþine o
definiþie a ”informaþiilor de interes publicÒ ºi, de altfel, nici a
noþiunii ”interes publicÒ, preºedintele Camerei Deputaþilor conchide în sensul cã ”sfera privatã nu poate fi situatã, din punct
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de vedere constituþional, într-un plan secund faþã de sfera
publicã, iar informaþiile concentrate de instituþii care sunt
menite sã serveascã publicul nu dobândesc, în mod automat,
un caracter publicÒ.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã excepþia de
neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã, deoarece textele de
lege criticate ”nu vin în contradicþie cu dispoziþiile
constituþionale, întrucât, pe de o parte, art. 31 din Constituþie
face referire precisã la natura informaþiilor, respectiv cele de
interes public, pe când art. 35Ñ37 din Legea bancarã
nr. 58/1998 are în vedere informaþii ce þin de domeniul privat,
respectiv cele privind pe titularii de conturi, conturile ºi
tranzacþiile cu acesteaÒ.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi 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.
Excepþia de neconstituþionalitate priveºte dispoziþiile art. 35,
36 ºi 37 din Legea bancarã nr. 58/1998, care au urmãtorul
cuprins:
Ñ art. 35: ”Banca va pãstra confidenþialitatea tuturor
tranzacþiilor ºi serviciilor pe care le oferã, inclusiv cu privire la
identitatea titularilor conturilor.Ò;
Ñ art. 36: ”Personalul unei bãnci, supus prevederilor prezentei legi, nu are dreptul de a folosi sau de a dezvãlui, nici în timpul
activitãþii, nici dupã încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dãuna intereselor ori prestigiului unei bãnci sau
vreunui client al acesteia.
Prevederile de mai sus se aplicã ºi persoanelor care obþin
informaþii de natura celor arãtate, din rapoarte ori alte documente
ale bãncii.Ò;
Ñ art. 37: ”Orice membru al consiliului de administraþie al
unei bãnci, precum ºi toate persoanele care participã la activitatea bãncii sunt obligate sã pãstreze secretul profesional. Informaþii
privind sumele depuse ºi operaþiunile efectuate pe numele persoanelor fizice ºi juridice se vor transmite numai titularilor sau
reprezentanþilor lor legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în
miºcare acþiunea penalã împotriva titularului, la cererea scrisã a
procurorului sau a instanþei judecãtoreºti. Personalul bãncii nu
poate uza, în folos personal, de informaþiile bancare pe care le
deþine sau de care a luat cunoºtinþã în orice mod.
Prevederile alin. 1 se aplicã ºi persoanelor care obþin, din activitatea de control ºi supraveghere sau din rapoarte ori documente
ale bãncii, informaþii de natura celor arãtate mai sus.Ò
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþiile art. 35Ñ37 din
Legea bancarã nr. 58/1998 contravin, în principal, prevederilor
constituþionale ale art. 31 ºi, în subsidiar, celor ale art. 1
alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) ºi (2) ºi ale art. 51,
texte care au urmãtoarea redactare:
Ñ art. 1 alin. (3): ”România este stat de drept, democratic
ºi social, în care demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile
cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane, dreptatea ºi
pluralismul politic reprezintã valori supreme ºi sunt garantate.Ò;
Ñ art. 15 alin. (1): ”Cetãþenii beneficiazã de drepturile ºi de
libertãþile consacrate prin Constituþie ºi prin alte legi ºi au
obligaþiile prevãzute de acestea.Ò;
Ñ art. 16 alin. (1) ºi (2): ”(1) Cetãþenii sunt egali în faþa legii
ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.Ò;
Ñ art. 31: ”(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice
informaþie de interes public nu poate fi îngrãdit.
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(2) Autoritãþile publice, potrivit competenþelor ce le revin, sunt
obligate sã asigure informarea corectã a cetãþenilor asupra treburilor publice ºi asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informaþie nu trebuie sã prejudicieze mãsurile de
protecþie a tinerilor sau siguranþa naþionalã.
(4) Mijloacele de informare în masã, publice ºi private, sunt
obligate sã asigure informarea corectã a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio ºi de televiziune sunt autonome.
Ele trebuie sã garanteze grupurilor sociale ºi politice importante
exercitarea dreptului la antenã. Organizarea acestor servicii ºi
controlul parlamentar asupra activitãþii lor se reglementeazã prin
lege organicã.Ò;
Ñ art. 51: ”Respectarea Constituþiei, a supremaþiei sale ºi a
legilor este obligatorie.Ò
I. Principala criticã de neconstituþionalitate priveºte încãlcarea dispoziþiilor art. 31 din Constituþie, referitoare la dreptul la
informaþie.
Examinând sub acest aspect excepþia de neconstituþionalitate, Curtea Constituþionalã constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi urmeazã sã fie respinsã.
Textele de lege criticate au în vedere instituirea unui regim
de strictã confidenþialitate asupra unor date, fapte ºi elemente
ce þin de funcþionarea instituþiilor bancare, instituþii cu caracter
privat care stabilesc cu clienþii lor ºi cu alþi parteneri de afaceri raporturi de drept civil sau comercial, adicã raporturi de
drept privat, iar nu de drept public. Astfel fiind, dispoziþiile
art. 31 din Constituþie, text care priveºte dreptul persoanelor de
a avea acces neîngrãdit la orice informaþie de interes public,
nu au nici o legãturã cu activitãþile bancare, iar argumentele
aduse de autorul excepþiei în scopul de a demonstra o eventualã limitare a exercitãrii acestui drept sunt, în ipoteza reglementãrii criticate, simple speculaþii. Nu este vorba, într-adevãr,
de nici o limitare a accesului la informaþii de interes public,
pentru cã informaþiile avute în vedere sunt, prin excelenþã, de
interes privat. Este ceea ce rezultã ºi din alin. (2) al art. 31
din Constituþie, care obligã autoritãþile publice sã asigure,
potrivit competenþelor ce le revin, informarea corectã a
cetãþenilor asupra treburilor publice ºi asupra problemelor de
interes personal; or, bãncile nu sunt entitãþi care sã facã
parte din categoria autoritãþilor publice.
Secretul operaþiunilor bancare reprezintã o condiþie
esenþialã pentru funcþionarea instituþiilor din aceastã categorie.
Fãrã aplicarea acestui principiu activitatea bancarã ar fi imposibilã, deoarece s-ar prejudicia nu numai interesele bãncii, ci
ºi interesele partenerilor acesteia. Atât activitatea bãncilor, cât
ºi, de regulã, cea a clienþilor acestora au caracter lucrativ ºi
se supun legilor concurenþei, ceea ce presupune respectarea
confidenþialitãþii operaþiunilor.
Întrucât totalitatea raporturilor dintre bãnci ºi clienþii lor se
întemeiazã pe contracte, secretul operaþiunilor, astfel cum este
reglementat prin textele de lege a cãror constituþionalitate este
contestatã, face parte, de drept, din contractele respective.
Nerespectarea unor asemenea obligaþii contractuale face sã
se nascã rãspunderea contractualã a pãrþii vinovate. Pentru
personalul bãncilor respectarea confidenþialitãþii datelor ºi a
operaþiilor prevãzute de lege þine de secretul profesional, iar
încãlcarea unor asemenea îndatoriri poate atrage, alãturi de
rãspunderea în raporturile de serviciu, chiar rãspunderea
penalã.
Legea bancarã nr. 58/1998 nu exclude divulgarea datelor
protejate, dar numai atunci când în cauzele penale s-a pus
în miºcare acþiunea penalã împotriva titularului ºi numai la
cererea scrisã a procurorului ori a instanþei judecãtoreºti.
II. Autorul excepþiei a indicat ca temei constituþional al
sesizãrii ºi dispoziþiile art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (1), art. 16
alin. (1) ºi (2) ºi ale art. 51 din Legea fundamentalã.
Curtea constatã cã, în raport cu motivele invocate în sprijinul excepþiei de neconstituþionalitate, textele indicate nu sunt
relevante, neavând nici o concludenþã pentru soluþionarea
acesteia.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), precum ºi 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. 35Ñ37 din Legea bancarã nr. 58/1998, excepþie ridicatã de Rãzvan Ionuþ Stan în Dosarul nr. 459/2000 al Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 19 decembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 5
din 16 ianuarie 2001

referitoare la excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitãþii de asistenþã medicalã ºi psihologicã
a personalului din transporturi cu atribuþii în siguranþa circulaþiei ºi a navigaþiei
ºi înfiinþarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Gabriela Ghiþã
Ñ procuror
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiilor de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 41/1998
privind organizarea activitãþii de asistenþã medicalã ºi psihologicã a personalului din transporturi cu atribuþii în siguranþa circulaþiei ºi a navigaþiei ºi înfiinþarea Casei Asigurãrilor de
Sãnãtate a Transporturilor, excepþii ridicate de Casa Naþionalã
de Asigurãri de Sãnãtate în dosarele nr. 760/2000 ºi
nr. 761/2000 ale Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios
administrativ.
La apelul nominal sunt prezente pãrþile: Casa Naþionalã de
Asigurãri de Sãnãtate, reprezentatã de consilier juridic ªtefan
Panaitescu, ºi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor,
reprezentatã de consilier juridic Florin Pãtraºcu.
Curtea, având în vedere cã excepþiile de neconstituþionalitate
ridicate în dosarele nr. 197C/2000 ºi nr. 198C/2000 au conþinut
identic, pune în discuþie din oficiu conexarea cauzelor.
Reprezentanþii pãrþilor ºi reprezentantul Ministerului Public nu se
opun conexãrii dosarelor. Curtea, în temeiul dispoziþiilor art. 16
din Legea nr. 47/1992, republicatã, coroborate cu cele ale
art. 164 din Codul de procedurã civilã, dispune conexarea
Dosarului nr. 198C/2000 la Dosarul nr. 197C/2000, care este
primul înregistrat.
Reprezentantul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate
solicitã admiterea excepþiei, deoarece considerã cã dispoziþiile
legale criticate, nefiind aprobate de Parlament, sunt aplicate ilegal. Se apreciazã, de asemenea, cã acestea contravin prevederilor constituþionale ale art. 16 alin. (1), art. 33 alin. (3), precum
ºi ale art. 114 alin. (4) ºi (5) ºi cã nu sunt corelate cu dispoziþiile Legii nr. 145/1997, în care s-a prevãzut cã asigurãrile
sociale de sãnãtate reprezintã principalul sistem de ocrotire a
sãnãtãþii populaþiei.
Reprezentantul Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a
Transporturilor solicitã respingerea excepþiei ridicate, întrucât
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 41/1998, fiind depusã la
Parlament spre aprobare, produce efecte ºi este în deplinã concordanþã cu prevederile constituþionale invocate.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând cã dispoziþiile
legale criticate nu încalcã prevederile constituþionale invocate,
solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 iunie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 760/2000, ºi prin Încheierea din 26 iunie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 761/2000, Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitãþii
de asistenþã medicalã ºi psihologicã a personalului din transporturi cu atribuþii în siguranþa circulaþiei ºi a navigaþiei ºi
înfiinþarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor.
Excepþiile au fost ridicate în douã cauze ce au ca obiect cererile formulate de Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor
prin care se solicitã modificarea Ordinului preºedintelui Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 24 din 24 ianuarie 2000,
precum ºi a Hotãrârii nr. 48 din 20 decembrie 1999 a
Consiliului de administraþie al Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate, în sensul eliminãrii dispoziþiilor referitoare la Casa
Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor.
În motivarea excepþiilor de neconstituþionalitate, se susþine,
în esenþã, cã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 41/1998
contravine prevederilor constituþionale ale art. 33 alin. (3) ºi
celor ale art. 114 alin. (4), deoarece ”acest act normativ a
funcþionat ºi funcþioneazã ºi în prezent în mod ilegal, fãrã a fi
aprobat de Parlamentul României [É].Ò De asemenea, se aratã
cã, potrivit Legii nr. 145/1997, asigurãrile sociale de sãnãtate
reprezintã principalul sistem de ocrotire a sãnãtãþii populaþiei,
fiind obligatoriu ºi funcþionând descentralizat, iar Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate este administrat prin Casa Naþionalã
de Asigurãri de Sãnãtate ºi prin casele de asigurãri de sãnãtate
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
Instanþa de judecatã, exprimându-ºi opinia, ca urmare a
solicitãrii Curþii Constituþionale, apreciazã cã excepþiile sunt întemeiate, deoarece dispoziþiile legale criticate încalcã prevederile
constituþionale ale art. 33 alin. (3), art. 72 alin. (3) lit. l) ºi ale
art. 114 ºi nu sunt corelate cu dispoziþiile art. 2 alin. 2 ºi ale
art. 89 din Legea nr. 145/1997.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, încheierile de sesizare au fost comunicate
preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului,
pentru a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiilor de
neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã excepþiile
de neconstituþionalitate ridicate sunt nefondate, întrucât
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dispoziþiile legale criticate nu contravin prevederilor
constituþionale invocate. Se aratã, în esenþã, cã art. 114
alin. (4) din Constituþie instituie procedura delegãrii legislative
”ce conferã Guvernului dreptul de a adopta, în cazuri
excepþionale, ordonanþe de urgenþã fãrã vreo intervenþie parlamentarã ºi fãrã a fi limitate la domeniul legilor ordinare, aceste
ordonanþe intrând în vigoare dupã depunerea lor spre aprobare
la Parlament, care, dacã nu este în sesiune, se convoacã în
mod obligatoriuÒ. În ceea ce priveºte ”aspectele semnalate în
legãturã cu subordonarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a
Transporturilor faþã de Ministerul TransporturilorÒ, se apreciazã
cã ”acestea nu constituie aspecte de neconstituþionalitate, în
raport cu dispoziþiile art. 33 alin. (3) din Constituþie invocate, ci
vizeazã modul de corelare a dispoziþiilor din cuprinsul
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 41/1998, referitoare la
funcþionarea acestei case de asigurãri de sãnãtate, cu
dispoziþiile privind autonomia caselor de asigurãri de sãnãtate,
prevãzute în Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. 145/1997Ò.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiilor de neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, rapoartele întocmite în cauze 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 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 dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 41/1998 privind
organizarea activitãþii de asistenþã medicalã ºi psihologicã a personalului din transporturi cu atribuþii în siguranþa circulaþiei ºi a
navigaþiei ºi înfiinþarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a
Transporturilor, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 456 din 27 noiembrie 1998.
Autorul excepþiei considerã cã aceste dispoziþii legale încalcã
urmãtoarele prevederi constituþionale:
Ñ Art. 33 alin. (3): ”Organizarea asistenþei medicale ºi a sistemului de asigurãri sociale pentru boalã, accidente, maternitate ºi
recuperare, controlul exercitãrii profesiilor medicale ºi a activitãþilor
paramedicale, precum ºi alte mãsuri de protecþie a sãnãtãþii fizice ºi
mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.Ò;
Ñ Art. 114 alin. (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.Ò
Examinând excepþia, Curtea constatã cã nici una dintre criticile de neconstituþionalitate aduse ordonanþei de urgenþã nu
este întemeiatã. Faptul cã ordonanþa de urgenþã criticatã (act
normativ cu putere de lege) cuprinde reglementãri speciale privind un anumit sector al asistenþei medicale ºi al asigurãrilor
sociale pentru boalã, în care sunt stabilite, pe baza principiilor
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din legea generalã (Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate
nr. 145/1997), mãsuri de protecþie ºi ocrotire a sãnãtãþii în
situaþii specifice, nu are semnificaþia cã ar fi înfrânte prevederile
art. 33 alin. (3) din Constituþie.
Efectuarea transporturilor de cãlãtori ºi mãrfuri în condiþii de
siguranþã deplinã a circulaþiei impune crearea unui cadru juridic
unitar, necesar atât pentru organizarea activitãþii de asistenþã
medicalã ºi psihologicã de specialitate pentru personalul cu
atribuþii în siguranþa circulaþiei ºi navigaþiei, cât ºi pentru asistenþa medicalã curentã acordatã întregului personal din transporturi. Aºa fiind, în temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþie
privind delegarea legislativã, Guvernul a adoptat aceastã ordonanþã de urgenþã, chiar dacã domeniul ar fi rezervat reglementãrii prin lege organicã. În acest sens jurisprudenþa Curþii
Constituþionale a stabilit în mod constant cã ordonanþele de
urgenþã, spre deosebire de ordonanþele adoptate în baza unei
legi speciale de abilitare, potrivit alin. (1) al art. 114 din
Constituþie, pot fi adoptate ºi în domeniul legilor organice. În
aceste condiþii nu are relevanþã, sub aspectul contenciosului de
constituþionalitate, nici împrejurarea cã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 41/1998 cuprinde o reglementare diferitã de cea
a Legii nr. 145/1997, care a organizat sistemul general al asigurãrilor de sãnãtate, nici faptul cã pânã în prezent Parlamentul
nu a adoptat o lege de aprobare a acestei ordonanþe de
urgenþã, deoarece pentru intrarea în vigoare este suficient cã
ordonanþa de urgenþã a fost depusã spre aprobare la
Parlament.
Curtea constatã, de asemenea, cã nu este întemeiatã nici
critica de neconstituþionalitate referitoare la încãlcarea prevederilor constituþionale ale art. 114 alin. (4), prin aceea cã ordonanþa
de urgenþã nu are la bazã existenþa unui ”caz excepþionalÒ care
ar fi putut permite Guvernului sã o adopte. Într-adevãr, motivarea cuprinsã în nota de fundamentare a ordonanþei de urgenþã
justificã existenþa cazului excepþional ºi rãspunde totodatã exigenþelor stabilite de Curtea Constituþionalã, prin jurisprudenþa sa,
cu privire la interesul public ºi la urgenþa reglementãrii pentru
aprecierea constituþionalitãþii ordonanþelor de urgenþã. Din cuprinsul notei de fundamentare rezultã, între altele, cã aplicarea
Legii nr. 145/1997 ”a condus la mari perturbãri în asigurarea
resurselor financiare la nivelul unitãþilor sanitare din reþeaua
Ministerului Transporturilor [É], consecinþa fiind scãderea nivelului de asistenþã medicalã acordatã personalului care concurã la
siguranþa circulaþiei ºi navigaþiei. În aceste condiþii securitatea
coletelor ºi a mãrfurilor transportate cu mijloace de transport
navale, aeriene, rutiere, feroviare ºi cu metroul este periclitatã,
existând riscul de a se produce evenimente grave ºi accidente
în procesul de transportÒ.
Faþã de cele arãtate, excepþia de neconstituþionalitate ridicatã
este neîntemeiatã ºi urmeazã sã fie respinsã.
În legãturã cu critica adusã ordonanþei de urgenþã privind
încãlcarea art. 114 alin. (4) din Constituþie, la aceeaºi soluþie
de respingere a excepþiilor de neconstituþionalitate se ajunge ºi
pe baza argumentelor 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, membri ai completului de judecatã, o menþin ºi în cauza de faþã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1)
lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitãþii de asistenþã medicalã ºi psihologicã a personalului din transporturi cu atribuþii în siguranþa circulaþiei ºi a navigaþiei
ºi înfiinþarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor, excepþii ridicate de Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate în
dosarele nr. 760/2000 ºi nr. 761/2000 ale Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 16 ianuarie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 94/23.II.2001

ORDONANÞE

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanþãrii acþiunilor
legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, ºi a Legii nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ºi celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã,
ºi ale Legii nr. 169/1997
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. I. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanþãrii acþiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, ºi a Legii nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ºi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, ºi ale Legii
nr. 169/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, se modificã dupã
cum urmeazã:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Finanþarea acþiunilor legate de aplicarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, ºi a Legii
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole ºi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, ºi ale Legii nr. 169/1997, se asigurã din fondurile
alocate anual cu aceastã destinaþie Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor prin legea bugetului de stat.Ò
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor
repartizeazã lunar fondurile prevãzute la art. 1 oficiilor

judeþene de cadastru agricol ºi organizarea teritoriului agricol ºi inspectoratelor silvice teritoriale pentru controlul
aplicãrii regimului silvic, care rãspund de angajarea ºi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaþiilor aprobate, precum ºi
de recepþia lucrãrilor executate ºi decontate.Ò
3. Articolul 3 se abrogã.
Art. II. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu avizul Ministerului
Finanþelor Publice, va elabora norme metodologice de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 69/2000.
Art. III. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanþãrii acþiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, ºi a Legii nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ºi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, ºi ale Legii
nr. 169/1997, astfel cum a fost modificatã prin prezenta
ordonanþã de urgenþã, va fi republicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, dupã aprobarea acestora de cãtre
Parlament, dându-se articolelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 15 februarie 2001.
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