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ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 44
din 7 februarie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2
din Ordonanþa Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte ºi a dispoziþiilor
art. 6 alin. 2 teza întâi din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaþiei împotriva
unor activitãþi comerciale ilicite, republicatã, modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 126/1998,
aprobatã prin Legea nr. 243/1998
Florin Bucur Vasilescu
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Gabriela Ghiþã
Marioara Prodan

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 74/1999 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte ºi a dispoziþiilor art. 6
alin. 2 teza întâi din Legea nr. 12/1990 privind protejarea
populaþiei împotriva unor activitãþi comerciale ilicite, republicatã, modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 126/1998,
aprobatã prin Legea nr. 243/1998, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”Violena ComprestÒ Ñ S.R.L. în
Dosarul nr. 14.342/1999 al Judecãtoriei Sectorului 6
Bucureºti.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 23 ianuarie 2001 ºi au fost consemnate în încheierea de la acea
datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera,
a amânat pronunþarea la 6 februarie 2001 ºi apoi la
7 februarie 2001.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 5 iunie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 14.342/1999, Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 74/1999 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte ºi a dispoziþiilor art. 6
alin. 2 teza întâi din Legea nr. 12/1990 privind protejarea
populaþiei împotriva unor activitãþi comerciale ilicite, republicatã, modificatã prin Ordonanþa
Guvernului
nr. 126/1998, aprobatã prin Legea nr. 243/1998, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”Violena ComprestÒ Ñ
S.R.L.

În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile art. 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 74/1999 sunt neconstituþionale în raport cu
prevederile constituþionale cuprinse în art. 107 alin. (3) referitoare la actele Guvernului ºi cu cele ale art. 114 alin. (2)
referitoare la delegarea legislativã, întrucât Guvernul ”a
depãºit domeniul de abilitare stabilit de Legea
nr. 140/1999Ò ºi, prin urmare, ”nu putea abroga nici o dispoziþie din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 50/1998
ºi nici o normã cuprinsã în Legea nr. 148/1999 privind
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 50/1998Ò. Se mai susþine cã ”ordonanþa trebuia sã þinã
seama de proiectele de lege, propuneri, existente la data
intrãrii în vigoare a legii de abilitareÒ. Referitor la acest text
de lege autorul excepþiei aratã, în final, cã ”Guvernul nu
poate fi delegat sã modifice o lege care nu era în vigoare
la momentul abilitãrii sale. Mai mult, întrucât legea modificatã se afla în stadiu de proiect la momentul apariþiei legii
de abilitare, Guvernul trebuia sã þinã seama de prevederile
acestuia, în sensul de a nu dispune contrariulÒ. Referitor la
dispoziþiile art. 6 alin. 2 teza întâi din Legea nr. 12/1990,
republicatã, astfel cum au fost modificate prin Ordonanþa
Guvernului nr. 126/1998, autorul excepþiei susþine cã acestea contravin prevederilor art. 41 alin. (1) ºi (7) din
Constituþie, deoarece sumele de bani investite pentru derularea afacerii, cu privire la care textul de lege prevede confiscarea, fiind dobândite licit, nu pot fi confiscate.
Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã dispoziþiile art. 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 74/1999 încalcã prevederile art. 107 alin. (3)
ºi ale art. 114 alin. (2) din Constituþie, întrucât, ”printr-o
interpretare restrictivã, concluzia ce se desprinde este
aceea cã în domeniul de abilitare a Guvernului a fost
inclusã Çmodificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 82/1997È, fãrã a fi incluse modificãrile ºi
completãrile aduse de Ordonanþa Guvernului nr. 50/1998,
ordonanþã aprobatã ulterior. Abrogând art. III alin. 7 din
Ordonanþa Guvernului nr. 50/1998, Guvernul a depãºit
domeniul în care a fost abilitat sã emitã ordonanþeÒ. Cu privire la textul art. 6 alin. 2 teza întâi din Legea nr. 12/1990,
republicatã, modificatã prin Ordonanþa
Guvernului
nr. 126/1998, instanþa considerã cã ”în mãsura în care prin
venituri, în accepþiunea prezentului articol, se înþelege totalitatea încasãrilor fãcute de societate într-o anumitã
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perioadã de timp, fãrã a distinge între beneficiul efectiv
realizat de aceasta ºi alte încasãri, se poate aduce atingere dreptului de proprietate aºa cum este reglementat de
ConstituþieÒ. În final se considerã cã se impune ”cel puþin o
precizare explicativã a noþiunii de venit cuprinsã la art. 6
alin. 2 din Legea nr. 12/1990, modificatã, pentru ca mãsura
confiscãrii dispusã în baza acestui text de lege sã-ºi poatã
atinge finalitateaÒ.
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.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 din
Ordonanþa Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite
indirecte este inadmisibilã, deoarece Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 82/1997 a fost abrogatã prin art. 57
alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000 privind
regimul produselor supuse accizelor, ordonanþã publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din
31 ianuarie 2000. Se aratã cã ”Abrogarea menþionatã a
avut ca efect atât ieºirea din vigoare a Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 82/1997, cât ºi a actelor normative de modificare ºi completare a acesteia, între care ºi
Ordonanþa
Guvernului
nr.
74/1999
a
cãrei
neconstituþionalitate este invocatãÒ. În ceea ce priveºte
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. 2
teza întâi din Legea nr. 12/1990 privind protejarea
populaþiei împotriva unor activitãþi comerciale ilicite, republicatã, modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 126/1998,
aprobatã prin Legea nr. 243/1998, în opinia Guvernului, se
considerã cã susþinerile autorului acesteia sunt nefondate.
Se argumenteazã cã prin textul de lege criticat ”legiuitorul
a înþeles sã sancþioneze obþinerea de venituri ilicite de
cãtre persoanele fizice sau juridice din activitãþi comerciale,
dispunând cã acestea, Çprecum ºi încasãrile în întregime
din vânzarea mãrfurilor a cãror provenienþã nu este doveditã, se confiscã ºi se fac venituri la bugetul administraþiei
centraleÈ. Textul respectiv nu face altceva decât sã dea
expresie dispoziþiei constituþionale a art. 41 alin. (1), potrivit
cãreia conþinutul ºi limitele garantãrii dreptului de proprietate sunt stabilite prin legeÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
trimis 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 este competentã, potrivit
dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi ale
art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate cu care a fost sesizatã.
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Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 74 din
27 august 1999 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind
regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte (ordonanþã
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 417 din 30 august 1999), precum ºi ale art. 6 alin. 2
teza întâi din Legea nr. 12/1990 privind protejarea
populaþiei împotriva unor activitãþi comerciale ilicite, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din
20 iunie 1991, modificatã prin Ordonanþa Guvernului
nr. 126/1998 (publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 328 din 29 august 1998), aprobatã prin Legea
nr. 243/1998 (publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 488 din 18 decembrie 1998), dispoziþii care
au urmãtorul conþinut:
Ñ art. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 74/1999:
”Alineatul 7 al articolului III din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al
altor impozite indirecte, astfel cum a fost aprobatã prin Legea
nr. 148/1999, se abrogã.Ò ;
Ñ art. 6 alin. 2 teza întâi din Legea nr. 12/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare: ”Veniturile obþinute ilicit de
persoanele fizice sau juridice din activitãþile prevãzute la art. 1,
precum ºi încasãrile în întregime din vânzarea mãrfurilor a
cãror provenienþã nu este doveditã se confiscã ºi se fac venit
la bugetul administraþiei publice centrale.Ò
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþiile art. 2 din
Ordonanþa Guvernului nr. 74/1999 contravin prevederilor
art. 107 alin. (3), precum ºi ale art. 114 alin. (2) din
Constituþie, care au urmãtoarea redactare:
Ñ art. 107 alin. (3): ”Ordonanþele se emit în temeiul unei
legi speciale de abilitare, în limitele ºi în condiþiile prevãzute de
aceasta.Ò ;
Ñ art. 114 alin. (2): ”Legea de abilitare va stabili, în mod
obligatoriu, domeniul ºi data pânã la care se pot emite ordonanþe.Ò
În ceea ce priveºte art. 6 alin. 2 teza întâi din Legea
nr. 12/1990, republicatã, autorul excepþiei considerã cã
acest text de lege contravine prevederilor art. 41 alin. (1)
ºi (7) din Constituþie, în conformitate cu care: ”(1) Dreptul
de proprietate, precum ºi creanþele asupra statului, sunt garantate. Conþinutul ºi limitele acestor drepturi sunt stabilite de
lege. [É]
(7) Averea dobânditã licit nu poate fi confiscatã. Caracterul
licit al dobândirii se prezumã.Ò
1. Examinând excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor
impozite indirecte, Curtea constatã cã aceasta este inadmisibilã, deoarece textul de lege criticat nu mai este în
vigoare. Astfel, prin art. 57 alin. (2) din Ordonanþa
Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2000, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, intratã în vigoare începând cu data de 15 februarie 2000, se prevede: ”Cu aceeaºi datã se abrogã prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, publicatã în

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 295/5.VI.2001

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 196/1998,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din
5 noiembrie 1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò
Întrucât dispoziþia legalã criticatã a fost abrogatã anterior
încheierii de sesizare a Curþii, Judecãtoria Sectorului 6
Bucureºti avea obligaþia, potrivit art. 23 alin. (6) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, republicatã, sã respingã, prin încheiere
motivatã, excepþia ca fiind inadmisibilã, fãrã a mai sesiza
Curtea Constituþionalã, deoarece, contrar prevederilor
alin. (1) al aceluiaºi articol, se referea la o dispoziþie care
nu mai era în vigoare. În temeiul acestor texte de lege
Curtea urmeazã sã respingã, ca fiind inadmisibilã, excepþia
de neconstituþionalitate a art. 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 74/1999, deoarece aceasta se referã la dispoziþii legale
abrogate.
2. Referitor la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. 2 teza întâi din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaþiei împotriva unor activitãþi
comerciale ilicite, republicatã, modificatã prin Ordonanþa
Guvernului nr. 126/1998, aprobatã prin Legea nr. 243/1998,
Curtea reþine cã nu pot fi primite susþinerile autorului
excepþiei, pentru urmãtoarele considerente:
a) Prevederile alin. (1) al art. 41 din Constituþie, potrivit
cãrora ”Dreptul de proprietate, precum ºi creanþele asupra statului, sunt garantate. Conþinutul ºi limitele acestor drepturi sunt
stabilite de legeÒ, precum ºi ale alin. (7) ale aceluiaºi articol, conform cãrora ”Averea dobânditã licit nu poate fi confiscatã. Caracterul licit al dobândirii se prezumãÒ, au în
vedere garantarea dreptului de proprietate dobândit legal,
iar nu a celui dobândit prin încãlcarea dispoziþiilor legii. Or,
prin art. 6 alin. 2 teza întâi din Legea nr. 12/1990 privind
protejarea populaþiei împotriva unor activitãþi comerciale ilicite, republicatã, legiuitorul sancþioneazã tocmai obþinerea
din asemenea activitãþi comerciale a unor venituri de cãtre
persoane fizice ºi juridice, dispunând cã acestea, ”precum
ºi încasãrile în întregime din vânzarea mãrfurilor a cãror provenienþã nu este doveditã se confiscã ºi se fac venit la bugetul
administraþiei publice centraleÒ. Prin aceste dispoziþii legiuitorul dã expresie prevederilor art. 41 alin. (1) fraza a doua
din Constituþie, potrivit cãrora ”Conþinutul ºi limitele acestor
drepturi sunt stabilite de legeÒ, drepturi printre care se aflã ºi
dreptul de proprietate.

b) Curtea mai constatã cã nu este încãlcat nici art. 41
alin. (7) din Constituþie, deoarece, potrivit acestor prevederi,
numai averea dobânditã licit nu poate fi confiscatã, iar în
conformitate cu prevederile alin. (8) al aceluiaºi text constituþional, ”Bunurile destinate, folosite sau rezultate din
infracþiuni ori contravenþii pot fi confiscate numai în condiþiile
legiiÒ. Prin urmare bunurile obþinute prin desfãºurarea unor
activitãþi comerciale contrare dispoziþiilor legii, activitãþi care
constituie contravenþii, nefiind dobândite în mod licit, pot fi
confiscate potrivit prevederilor constituþionale menþionate
mai sus. Aºadar, dispoziþiile art. 6 alin. 2 teza întâi din
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaþiei împotriva
unor activitãþi comerciale ilicite, republicatã, modificatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 126/1998, aprobatã prin Legea
nr. 243/1998, nu numai cã nu contravin prevederilor art. 41
alin. (1) ºi (7) din Legea fundamentalã, ci sunt în deplinã
concordanþã cu acestea. Totodatã Curtea constatã cã dispoziþiile legale criticate constituie tocmai o aplicare legalã a
prevederilor art. 41 alin. (8) din Constituþie, întrucât se
referã la sume rezultate din valorificarea mãrfurilor a cãror
provenienþã nu poate fi doveditã, în condiþiile în care nedovedirea acestei provenienþe constituie o contravenþie.
De altfel Curtea Constituþionalã s-a mai pronunþat cu
privire la constituþionalitatea dispoziþiilor art. 6 alin. 2 din
Legea nr. 12/1990, republicatã, respingând excepþia de
neconstituþionalitate a acestor dispoziþii prin Decizia nr. 17
din 29 ianuarie 1997, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 300
din 1 iulie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 286 din 22 octombrie 1997, reþinând, în
esenþã, cã dispoziþia privind confiscarea nu este urmarea
faptului cã bunurile confiscate ar fi fost dobândite ilicit, ci
cã ele au rezultat din sãvârºirea unei contravenþii
prevãzute la art. 1 lit. e) din aceeaºi lege, întrucât autorul
excepþiei nu a putut dovedi provenienþa licitã a mãrfurilor
vândute, obligaþie prevãzutã de acest text. Curtea a mai
reþinut cã ”Obligaþia de a dovedi aceastã provenienþã
corespunde dispoziþiei de principiu prevãzute la art. 30
alin. 2 din Codul comercial, potrivit cãreia comercianþii sunt
datori a pãstra, cel puþin pânã la 2 ani, facturile mãrfurilor
cumpãrate ºi introduse în stabilimentele lor. Este o
obligaþie esenþialã pentru evitarea contrabandei ºi a evaziunii fiscale, îndeosebi în ceea ce priveºte plata taxei pe
valoarea adãugatãÒ. Considerentele ºi soluþia adoptate prin
decizia citatã îºi pãstreazã valabilitatea ºi în prezenta
cauzã, neexistând elemente noi care sã justifice reconsiderarea jurisprudenþei Curþii.

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

În numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 74/1999 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi
al altor impozite indirecte, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Violena ComprestÒ Ñ S.R.L. în Dosarul
nr. 14.342/1999 al Judecãtoriei Sectorului 6 Bucureºti.
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2. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. 2 teza întâi din
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaþiei împotriva unor activitãþi comerciale ilicite, republicatã, modificatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 126/1998, aprobatã prin Legea nr. 243/1998, excepþie ridicatã de acelaºi autor în acelaºi dosar
al aceleiaºi instanþe.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 7 februarie 2001.
PREªEDINTE,

conf. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 45
din 7 februarie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (2)
ºi ale art. 79 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului,
republicatã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Lucian Stângu
Nicolae Popa
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Gabriela Ghiþã
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 68, art. 69 alin. (2) ºi ale art. 79 din
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare
ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”CerealcomÒ Ñ S.A. din Iaºi în Dosarul
nr. 34/1999 COM al Tribunalului Iaºi Ñ Judecãtorul-sindic.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
16 ianuarie 2001 în prezenþa autorului excepþiei ºi a pãrþilor:
Banca Românã pentru Dezvoltare Ñ Groupe SociŽtŽ
GŽnŽrale, Sucursala zonalã Iaºi, Societatea Comercialã
”OltchimÒ Ñ S.A. Râmnicu Vâlcea, Societatea Comercialã
”MoldocorÒ Ñ S.A. Neamþ, Aurica Rangu, Georgeta Chiru,
Vasile Roman ºi Radu Romaºcanu, lipsind celelalte pãrþi,
faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de ºedinþã
din aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea la 6 februarie ºi apoi
la 7 februarie 2001.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 mai 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 34/1999 COM, Tribunalul Iaºi Ñ Judecãtorul-sindic a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 68, art. 69 alin. (2)

ºi ale art. 79 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”CerealcomÒ Ñ S.A. din
Iaºi în cauza ce are ca obiect cererea introdusã de autorul
excepþiei, în calitate de debitor, pentru declanºarea procedurii reorganizãrii judiciare.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se susþine
cã dispoziþiile art. 68 din Legea nr. 64/1995 încalcã principiul înscris în art. 123 din Constituþie, referitor la înfãptuirea
justiþiei, întrucât ”luarea hotãrârii privind respingerea sau
aprobarea planului de reorganizare a unei societãþi comerciale se ia prin voinþa (votul) creditorilor, judecãtorul
nefãcând altceva decât sã confirme acea voinþãÒ, iar posibilitatea ”ca viaþa unei societãþi sã depindã doar de voinþa
unor alþi comercianþi, numai pentru cã au poziþie de creditor
faþã de societatea respectivãÒ, contravine garanþiilor libertãþii
comerþului ºi protecþiei concurenþei loiale, prevãzute la
art. 134 alin. (2) din Constituþie. Se aratã cã o asemenea ”decizie hotãrâtoare pentru continuarea activitãþii unei societãþi
comerciale printr-o reorganizare nu trebuie sã fie atributul
altor intereseÒ. În opinia autorului excepþiei aceleaºi principii
constituþionale sunt încãlcate ºi de art. 69 alin. (2) din
Legea nr. 64/1995, republicatã, care ”dispune în mod imperativ începerea procedurii falimentului de cãtre judecãtorulsindic, dacã nici un plan de reorganizare nu este
confirmatÒ. Se mai susþine cã dispoziþiile art. 79 din Legea
nr. 64/1995, republicatã, prin care se dã dreptul creditorului
”sã cearã judecãtorului-sindic ridicarea dreptului debitorului
de a-ºi conduce propria activitateÒ, încalcã prevederile
art. 49 ºi ale art. 134 alin. (2) din Constituþie, întrucât se
restrânge exerciþiul dreptului debitorului de a-ºi administra
activitatea.
Tribunalul Iaºi Ñ Judecãtorul-sindic, exprimându-ºi
opinia, apreciazã cã excepþia este neîntemeiatã, pentru cã
”Debitorul aflat în încetare de plãþi nu este supus unor
constrângeri neconstituþionale atunci când creditorii nu
acceptã planul, ci unei sancþiuni justificate pentru
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prezentarea unui proiect necorespunzãtor sau pentru o
conduitã culpabilãÒ. Se mai aratã cã ”judecãtorul-sindic se
supune numai legii, pronunþând o soluþie de infirmare a
planului, ºi nu numai voinþei nemijlocite a creditorilor, deoarece se au în vedere ºi celelalte elemente obligatorii pentru
planÒ, iar începerea obligatorie a procedurii falimentului
vizeazã tocmai atingerea scopului legii, acela de instituire a
unei proceduri pentru plata pasivului debitorului.
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.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de
vedere, apreciazã cã excepþia ridicatã nu este întemeiatã,
întrucât ”Examinarea principalelor atribuþii ale judecãtoruluisindic, conferite de art. 10 din lege, indicã faptul cã acesta
are rolul de a efectua un control de legalitate a procedurii. Faptul cã, potrivit art. 68 din lege, judecãtorul-sindic
confirmã planul acceptat de anumite categorii de creditori
nu îi afecteazã statutul juridicÒ. Se mai aratã cã numai creditorii ”ale cãror interese patrimoniale sunt în cauzã, iar nu
judecãtorul-sindic, pot evalua oportunitatea unui planÒ. În
ceea ce priveºte prevederile art. 49 din Constituþie, se
aratã cã acestea se referã strict la drepturile ºi libertãþile
fundamentale stabilite în titlul II din Constituþie, iar ”Dreptul
unui comerciant debitor Ñ persoanã fizicã sau societate
comercialã Ñ de a-ºi conduce activitatea comercialã nu
poate fi subsumat, în mod expres, drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale, consacrate constituþionalÒ. Se apreciazã cã
Legea nr. 64/1995 reprezintã un instrument juridic destinat:
”sã protejeze libertatea comerþului, prin eliminarea, în ultimã
instanþã, de pe piaþã, a comercianþilor care obstrucþioneazã
sistemul economicÒ; ”sã menþinã concurenþa loialã, prin
ocrotirea creditului ºi a creditorilor diligenþiÒ; ”sã creeze
cadrul favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþie, prin reintroducerea în circuitul comercial a bunurilor
rezultate din reorganizare, lichidare sau falimentÒ.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã, de asemenea, cã excepþia ridicatã nu este întemeiatã, deoarece
”Libertatea comerþului, protejatã de prescripþiile
constituþionale, nu poate avea un sens univoc ºi nu se
poate metamorfoza, în nici un caz, într-o permisiune acordatã debitorilor de a se folosi în mod abuziv de anumite
mecanisme pentru a întârzia sau a nu plãti deloc datoriile
care le incumbãÒ. Pe de altã parte, se aratã în acelaºi
punct de vedere, ”Gradul de implicare a instanþei de judecatã în validarea unui plan de redresare nu este influenþat
ºi nu influenþeazã dreptul creditorilor de a hotãrî asupra
viabilitãþii planului respectiv, întrucât este vorba de protejarea creanþelor pe care aceºtia trebuie sã le încaseze de la
debitorul lorÒ. Interzicerea administrãrii societãþii de cãtre
debitor, se aratã în continuare, reprezintã o limitare a prerogativelor adunãrii generale sau ale administratorului
societãþii, ”impusã de interesul general în cauzã, respectiv
protejarea creditorilor de acþiunea debitorului de risipire a
averii sale, în mod abuziv sau neintenþionatÒ.
Preºedintele Senatului nu a transmis punctul sãu de
vedere.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, susþinerile autorului excepþiei ºi ale pãrþilor prezente, concluziile
procurorului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, 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,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Prin Încheierea din 10 mai 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 34/1999, Tribunalul Iaºi Ñ Judecãtorul-sindic a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
prevederilor art. 68, art. 69 alin. (2) ºi ale art. 79 din
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare
ºi a falimentului, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999.
Cu privire la dispoziþiile art. 68 din legea menþionatã
Curtea observã cã, deºi atât în încheierea de sesizare, cât
ºi în cuprinsul cererii prin care s-a ridicat excepþia de
neconstituþionalitate se face referire la ansamblul
dispoziþiilor cuprinse în acest articol, din motivarea excepþiei
rezultã însã cã în realitate se criticã numai alin. (1) al
acestuia.
Prin urmare, Curtea reþine cã dispoziþiile legale ce fac
obiectul controlului de constituþionalitate sunt cuprinse în
art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (2) ºi art. 79 din Legea
nr. 64/1995, republicatã, textele având urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 68 alin. (1): ”Un plan va fi confirmat de judecãtorulsindic, dacã cel puþin douã dintre categoriile de creditori
menþionate la art. 67 alin. (4) acceptã planul.Ò;
Ñ Art. 69 alin. (2): ”Dacã nici un plan nu este confirmat,
tribunalul va dispune ca judecãtorul-sindic sã înceapã de
îndatã procedura falimentului, în condiþiile art. 77 ºi urmãtoarele.Ò;
Ñ Art. 79: ”(1) În lipsa unui plan de reorganizare, confirmat de judecãtorul-sindic în condiþiile art. 68, debitorul, un creditor, comitetul creditorilor sau camera de comerþ ºi industrie
teritorialã poate adresa judecãtorului-sindic o cerere de a se
ridica debitorului dreptul de a-ºi conduce activitatea.
(2) Judecãtorul-sindic va examina, în termen de 10 zile, o
astfel de cerere, într-o ºedinþã la care vor fi citaþi debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor ºi camera de
comerþ ºi industrie teritorialã. Cererea va putea fi admisã
numai motivat, printre motive figurând pierderile continue din
averea debitorului sau lipsa probabilitãþii de realizare a unui
plan raþional de activitate.
(3) Dacã cererea este admisã, judecãtorul-sindic va dispune ºi aplicarea de îndatã a dispoziþiilor prezentei secþiuni.Ò
Prin critica de neconstituþionalitate se susþine cã ar fi
încãlcate dispoziþiile art. 49, 123 ºi ale art. 134 alin. (2) din
Constituþie. Din analiza motivãrii excepþiei Curtea reþine
însã cã privitor la dispoziþiile art. 134 alin. (2) din
Constituþie autorul excepþiei a avut în vedere doar pe cele
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cuprinse la lit. a) a alin. (2). Aceste dispoziþii constituþionale
prevãd:
Ñ Art. 49: ”(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.
(2) Restrângerea trebuie sã fie proporþionalã cu situaþia
care a determinat-o ºi nu poate atinge existenþa dreptului sau
a libertãþii.Ò;
Ñ Art. 123: ”(1) Justiþia se înfãptuieºte în numele legii.
(2) Judecãtorii sunt independenþi ºi se supun numai legii.Ò;
Ñ Art. 134 alin. (2) lit. a): ”Statul trebuie sã asigure:
a) libertatea comerþului, protecþia concurenþei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþie;Ò
Analizând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea Constituþionalã constatã cã dispoziþiile legale criticate conþin norme de naturã proceduralã. În consecinþã,
având în vedere dispoziþiile art. 125 alin. (3) din
Constituþie, potrivit cãrora ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de legeÒ, Curtea reþine cã intrã în competenþa exclusivã a legiuitorului stabilirea normelor
procedurale, inclusiv a termenelor în care anumite acte
procedurale trebuie îndeplinite spre a putea produce efecte.
În ceea ce priveºte susþinerea potrivit cãreia dispoziþiile
legale criticate contravin dispoziþiilor art. 123 din Constituþie,
se observã cã, în lumina reglementãrilor Legii nr. 64/1995,
republicatã, întreaga procedurã a reorganizãrii judiciare ºi a
falimentului se desfãºoarã în faþa instanþelor judecãtoreºti
legal constituite, în conformitate cu prevederile
constituþionale, care pronunþã hotãrâri întemeiate pe reglementãrile legale în vigoare, hotãrâri ce sunt supuse controlului judiciar ierarhic prin exercitarea cãilor legale de atac.
Aºa fiind, Curtea constatã cã dispoziþiile legale criticate nu
contravin prevederilor art. 123 din Constituþie. Judecãtorulsindic, confirmând sau infirmând planul de reorganizare ori
de lichidare, o face printr-o hotãrâre judecãtoreascã pronunþatã în temeiul legii, ceea ce impune judecãtorului sã ia
în considerare acordul creditorilor. Aºa cum rezultã din prevederile art. 68 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicatã,
confirmarea unui plan (indiferent dacã acesta este depus
de debitor sau de unii dintre creditori) este condiþionatã de
acceptarea sa de cãtre ”cel puþin douã dintre categoriile de
creditori menþionate la art. 67 alin. (4)Ò din aceeaºi lege.
Aceste categorii de creditori sunt, conform alin. (4) al
art. 67: ”a) creditorii având garanþii reale; b) creditorii
menþionaþi la art. 108 pct. 3 ºi 6; c) creditorii chirografari.Ò Este
echitabil ca planul de reorganizare sau de lichidare sã fie
confirmat numai dacã el este acceptat de creditorii cei mai
importanþi, pentru considerentul cã numai aceºtia sunt în
mãsurã sã aprecieze dacã acel plan corespunde sau nu
intereselor lor legitime, precum ºi dacã el este de naturã
sã garanteze recuperarea într-un timp cât mai scurt a
creanþelor lor.
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Cu privire la dispoziþiile art. 69 alin. (2) din Legea
nr. 64/1995, republicatã, text care prevede obligaþia tribunalului de a dispune începerea procedurii falimentului în
cazul în care nici un plan nu este confirmat, Curtea reþine
cã aceastã prevedere are drept scop asigurarea
desfãºurãrii cu operativitate a procesului în vederea realizãrii intereselor legitime ale creditorilor. Neînceperea procedurii falimentului dupã trecerea termenului prevãzut
pentru depunerea ºi confirmarea unui plan de reorganizare
sau de lichidare, în cazul în care nu s-a depus ºi nu s-a
confirmat un plan corespunzãtor, ar împiedica în mod evident finalizarea procedurii falimentului, realizarea scopului
acestuia ºi ar prelungi starea de incertitudine în detrimentul
bunei funcþionãri a economiei. Curtea reþine cã obligaþia
statului, înscrisã în art. 134 alin. (2) lit. a) din Constituþie,
de a asigura, printre altele, crearea unui cadru favorabil
pentru valorificarea tuturor factorilor de producþie, vizeazã
deopotrivã pe toþi agenþii economici, atât pe debitori, ale
cãror datorii trebuie executate în condiþiile legii, cât ºi pe
creditori, faþã de care statul trebuie sã creeze condiþii
adecvate pentru recuperarea creanþelor.
Pe de altã parte, nerezolvarea situaþiilor de insolvabilitate poate leza interesele generale ale societãþii, întrucât
aceasta determinã existenþa în lanþ a arieratelor, diminuarea capacitãþii de platã ºi a posibilitãþii continuãrii activitãþii
ºi a altor agenþi economici, inclusiv a posibilitãþilor realizãrii
veniturilor bugetului de stat ºi ale bugetelor locale. Având
în vedere aceste considerente, Curtea constatã cã dispoziþiile legale criticate nu încalcã nici prevederile art. 134
alin. (2) lit. a) din Constituþie.
Cu referire la susþinerea cã prevederile art. 79 din
Legea nr. 64/1995, republicatã, încalcã dispoziþiile art. 49
din Constituþie, se constatã cã în realitate acestea nu dispun restrângerea exerciþiului vreunui drept. Acest text legal
prevede posibilitatea oricãrui creditor, a comitetului creditorilor, precum ºi a camerei de comerþ ºi industrie teritoriale
ca, în lipsa unui plan de reorganizare confirmat, sã cearã
ridicarea dreptului debitorului de a-ºi conduce activitatea. O
asemenea cerere urmeazã sã fie examinatã de judecãtorulsindic în prezenþa tuturor pãrþilor interesate ºi va putea fi
admisã motivat, în scopul stopãrii pierderilor continue din
averea debitorului. Este adevãrat cã în cazul admiterii
cererii hotãrârea judecãtorului-sindic îngrãdeºte exerciþiul
dreptului debitorului de a-ºi conduce activitatea, dar acest
drept nu se încadreazã în categoria celor la care se referã
art. 49 din Constituþie ºi prin urmare nu se poate reþine
încãlcarea acestui text constituþional. Posibilitatea de a
ridica dreptul debitorului de a-ºi conduce activitatea se
înscrie în reglementãrile menite sã asigure îndeplinirea
obligaþiei statului de a ocroti libertatea comerþului, concurenþa loialã ºi condiþiile necesare pentru valorificarea tuturor
factorilor de producþie.
Faþã de toate aceste considerente, Curtea urmeazã sã
respingã excepþia de neconstituþionalitate, ca fiind nefondatã.
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Pentru motivele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 12, al
art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (2) ºi ale art. 79 din Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”CerealcomÒ Ñ S.A. din Iaºi în Dosarul nr. 34/1999 COM al Tribunalului Iaºi Ñ Judecãtorul-sindic.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 7 februarie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 80
din 8 martie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279 alin. 1
din Codul de procedurã penalã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Iuliana Nedelcu
Cristina Radu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de Gabriel Bengea în Dosarul
nr. 3.064/2000 al Judecãtoriei Târgoviºte.
La apelul nominal rãspund Petre Solomon, Dumitru
Gherghescu ºi Radu Constantin, lipsind celelalte pãrþi, precum ºi autorul excepþiei, faþã de care procedura de citare a
fost legal îndeplinitã.
Pãrþile prezente solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate, ca fiind neîntemeiatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, considerând cã
dispoziþiile art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã penalã,
referitoare la punerea în miºcare a acþiunii penale la
plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate, nu contravin
prevederilor art. 16 alin. (1), art. 22, art. 23 alin. (8) ºi ale
art. 30 din Constituþie, deoarece nu este încãlcat nici principiul egalitãþii în drepturi a cetãþenilor în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice ºi nici dreptul la viaþã ºi la integritate
fizicã ºi psihicã ale inculpatului, autor al excepþiei. Se mai

aratã cã textul de lege criticat nu conþine dispoziþii care
îngrãdesc libertatea de exprimare, garantatã în art. 30 din
Constituþie, sau care sunt de naturã sã impieteze asupra
prezumþiei de nevinovãþie.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 13 decembrie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 3.064/2000, Judecãtoria Târgoviºte a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 279 din Codul de procedurã penalã,
excepþie ridicatã de Gabriel Bengea.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã art. 279 din Codul de procedurã
penalã, reglementând punerea în miºcare a acþiunii penale
numai la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate în
cazul infracþiunilor pentru care legea prevede cã este necesarã o asemenea plângere, ”intrã în contradicþie flagrantã
cu art. 16 din Constituþie, ce statueazã egalitatea cetãþenilor în faþa legii, acordând anumitor persoane pretins
vãtãmate privilegiul de a dispune asupra punerii/nepunerii
în miºcare a acþiunii penale, cu art. 22 din Legea fundamentalã, ce statueazã asupra dreptului oricãrei persoane la
integritatea psihicã, garantatã de stat, dar ºi cu art. 30,
care consacrã libertatea de exprimare, impietând ºi asupra
prezumþiei de nevinovãþie [art. 23 alin. (8) din Constituþie]Ò.
Se mai aratã cã dispoziþiile legale criticate permit ”abuzul
de dreptÒ, întrucât se creeazã cadrul ca ”ori de câte ori o
persoanã ce se considerã lezatã de informaþiile transmise
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prin mijloace de comunicare în masã sã introducã o
plângere prealabilã prin care se pune automat în miºcare
acþiunea penalã, deci un cetãþean are posibilitatea de a
face ca un altul sã devinã parte în procesul penal, sã
dobândeascã calitatea de inculpat ori de câte ori doreºte,
prin simpla introducere a unei plângeri prealabileÒ. În opinia
autorului excepþiei ”drepturile procesuale ale ÇvictimeiÈ sunt
mult mai largi decât ale fãptuitorului sau presupusului
fãptuitorÒ, iar prezumþia de nevinovãþie este afectatã ”pentru
cã nu se poate refuza punerea în miºcare a acþiunii
penale chiar dacã nu existã temeiuri sau probe de
vinovãþieÒ.
Judecãtoria Târgoviºte, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia ridicatã nu este întemeiatã, întrucât dispoziþia legalã criticatã ”sub aspectul dreptului procesual
penal reprezintã un mod special de sesizare a organelor
judiciare, ºi cum lipsa ei împiedicã punerea în miºcare ºi
exercitarea acþiunii penale pentru infracþiunea dedusã
judecãþii, aceasta ar aduce atingere dreptului însuºi de
petiþionare, prevãzut de ConstituþieÒ.
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, apreciazã cã dispoziþiile art. 279 din Codul de procedurã penalã sunt constituþionale. În motivare se aratã cã
art. 16 din Constituþie prevede egalitatea cetãþenilor în faþa
legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri, iar în acelaºi timp, conform art. 21 din Constituþie,
”Orice persoanã se poate adresa justiþiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale legitimeÒ. În ceea ce
priveºte pretinsa încãlcare a prevederilor art. 30 alin. (1)
din Constituþie se aratã cã ”aceste prevederi trebuie interpretate în corelaþie cu alin. (6) al aceluiaºi articol, care precizeazã cã libertatea de exprimare nu poate prejudicia
demnitatea ºi nici dreptul la imagine al persoaneiÒ. În
legãturã cu susþinerea autorului excepþiei, referitoare la
atingerea adusã prezumþiei de nevinovãþie, se considerã cã
”învinuitul sau inculpatul nu este obligat sã probeze nevinovãþia sa, iar în cazul când existã probe de vinovãþie,
acesta are dreptul sã probeze lipsa lor de temeinicieÒ.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279 din
Codul de procedurã penalã este nefondatã, întrucât aceste
dispoziþii nu încalcã dreptul la viaþã, la integritate fizicã ºi
psihicã, prevãzut la art. 22 din Constituþie. În motivarea
acestei aprecieri se aratã cã ”activitatea procesualã care
se desfãºoarã dupã punerea în miºcare a acþiunii penale
de cãtre organele judiciare competente este cea de drept
comun. Prin urmare, are loc fie o cercetare în faza de
urmãrire penalã, fie o cercetare judecãtoreascã. În ambele
situaþii persoana inculpatã are la dispoziþie suficiente
garanþii pentru a-ºi asigura dreptul la apãrare, pentru a
combate acuzaþiile ce i se aduc, inclusiv prin exercitarea
cãilor de atacÒ. În ceea ce priveºte pretinsa încãlcare a
prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituþie, în punctul de
vedere al Guvernului se aratã cã ”se dã o interpretare
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eronatã principiului egalitãþii în faþa legii, în vãditã contradicþie cu modul în care a statuat Curtea Constituþionalã în
nenumãrate deciziiÒ. În acest sens se invocã Decizia
nr. 1/1994 a Plenului Curþii Constituþionale.
Preºedintele Senatului nu a transmis 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 pãrþilor prezente
ºi ale 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, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Prin încheierea instanþei de judecatã Curtea a fost sesizatã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a
art. 279 din Codul de procedurã penalã. Din cuprinsul
motivãrii excepþiei rezultã însã cã în realitate obiectul
excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie în exclusivitate
dispoziþiile alin.1 al art. 279 din Codul de procedurã
penalã, care au urmãtorul conþinut: ”Punerea în miºcare a
acþiunii penale se face numai la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate, în cazul infracþiunilor pentru care legea prevede
cã este necesarã astfel de plângere.Ò
Textele constituþionale invocate de autorul excepþiei ca
fiind încãlcate sunt:
Ð Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
Ð Art. 22 alin. (1): ”Dreptul la viaþã, precum ºi dreptul la
integritate fizicã ºi psihicã ale persoanei sunt garantate.Ò;
Ð Art. 23 alin. (8): ”Pânã la rãmânerea definitivã a
hotãrârii judecãtoreºti de condamnare, persoana este consideratã nevinovatã.Ò;
Ð Art. 30 alin. (1): ”Libertatea de exprimare a gândurilor, a
opiniilor sau a credinþelor ºi libertatea creaþiilor de orice fel, prin
viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã asupra alin. 1 al art. 279 din Codul de procedurã
penalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 162 din 21 septembrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 544 din 2 noiembrie 2000, statuând în sensul
constituþionalitãþii acestor dispoziþii legale. Cu acel prilej
Curtea Constituþionalã a reþinut: ”Condiþionarea punerii în
miºcare a acþiunii penale de existenþa plângerii prealabile
a persoanei vãtãmate reprezintã o excepþie de la regula
generalã a oficialitãþii procesului penal, înscrisã în art. 2
alin. 2 din Codul de procedurã penalã.Ò Aceste reglementãri sunt de naturã proceduralã, iar potrivit prevederilor
art. 125 alin. (3) din Constituþie, ”Competenþa ºi procedura
de judecatã sunt stabilite de legeÒ. Calitatea procesualã de
inculpat este definitã în art. 23 din Codul de procedurã
penalã, potrivit cãruia ”Persoana împotriva cãreia s-a pus în
miºcare acþiunea penalã este parte în procesul penal ºi se
numeºte inculpatÒ. Aceastã calitate de inculpat nu reprezintã
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o prejudecare a cauzei ºi nu rãstoarnã prezumþia de nevinovãþie prevãzutã la art. 23 alin. (8) din Constituþie, iar textul de lege criticat ”nu contravine nici prevederilor art. 22
alin. (1) din Constituþie, referitoare la garantarea dreptului
la viaþã, precum ºi a dreptului la integritate fizicã ºi psihicã ale persoanei, deoarece în mod evident nu conþine
dispoziþii de naturã sã aducã atingere acestor drepturi fundamentale ale omului, obiectul reglementãrii sale constituindu-l doar procedura de punere în miºcare a acþiunii
penale numai la plângerea prealabilã a persoanei
vãtãmate, în cazul infracþiunilor pentru care legea prevede
cã este necesarã o astfel de plângereÒ.
De asemenea, prin Decizia nr. 163 din 21 septembrie
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 544 din 2 noiembrie 2000, ºi prin deciziile nr. 195 ºi
nr. 197 din 12 octombrie 2000, publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 noiembrie
2000, Curtea a soluþionat ºi alte excepþii de
neconstituþionalitate privind art. 279 alin. 1 din Codul de

procedurã penalã, statuând în mod constant cã aceste dispoziþii sunt constituþionale.
Soluþiile ºi considerentele deciziilor menþionate sunt valabile ºi în prezenta cauzã, întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine reconsiderarea
jurisprudenþei Curþii.
Curtea constatã, de asemenea, cã art. 279 alin. 1 din
Codul de procedurã penalã nu contravine nici prevederilor
art. 30 alin. (1) din Constituþie, referitoare la garantarea
inviolabilitãþii dreptului de exprimare, neincidente în cauzã,
întrucât reglementarea proceduralã supusã controlului de
constituþionalitate nu aduce nici o restrângere exerciþiului
acestui drept fundamental. Restrângerea este prevãzutã în
dreptul substanþial, respectiv prin incriminarea faptelor de
insultã ºi de calomnie prevãzute la art. 205 ºi 206 din
Codul penal, fiind întemeiatã pe prevederile art. 30 alin. (6)
din Constituþie, potrivitã cãrora ”Libertatea de exprimare nu
poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaþa particularã a persoanei ºi nici dreptul la propria imagineÓ.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã penalã, excepþie
ridicatã de Gabriel Bengea în Dosarul nr. 3.064/2000 al Judecãtoriei Târgoviºte.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 8 martie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Cristina Radu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 86
din 20 martie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 din Legea nr. 168/1999
privind soluþionarea conflictelor de muncã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind
soluþionarea conflictelor de muncã, excepþie ridicatã de
Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã din Târgu Mureº
în Dosarul nr. 3.332/2000 al Tribunalului Mureº.

La apelul nominal a rãspuns avocat Horaþiu Coprean, în
calitate de reprezentant al autorului excepþiei, precum ºi
Georgeta Frîncian.
Reprezentantul autorului excepþiei de neconstituþionalitate
solicitã admiterea acesteia, arãtând în esenþã cã dispoziþiile
de lege criticate contravin prevederilor art. 21 ºi 128 din
Constituþie, ca urmare a suprimãrii cãii de atac a apelului
în materia soluþionãrii conflictelor ºi litigiilor de muncã.
Georgeta Frîncian solicitã respingerea excepþiei de
neconstituþionalitate, apreciind cã dispoziþiile art. 81 din
Legea nr. 168/1999 nu încalcã prevederile art. 21 ºi 128
din Constituþie.
Reprezentantul Ministerului Public, considerând cã textele de lege criticate nu contravin prevederilor
constituþionale invocate, solicitã respingerea excepþiei de
neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã.
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 21 iunie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.332/2000, Tribunalul Mureº a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã, excepþie ridicatã de Camera de
Comerþ, Industrie ºi Agriculturã din Târgu Mureº.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor
art. 21 ºi 128 din Constituþie, precum ºi ale art. 6 pct. 1
din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale.
Tribunalul Mureº, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã
dispoziþiile criticate ”aduc atingere accesului liber la justiþie,
care presupune parcurgerea a minimum douã grade de
jurisdicþieÒ.
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.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia este neîntemeiatã, arãtând cã dispoziþiile legale
criticate nu contravin dispoziþiilor constituþionale invocate,
deoarece ”reglementãrile în materie ale legii ordinare, cu
caracter general sau special, permit ca, de regulã, instanþa
de control judiciar, respectiv de recurs, sã pronunþe o
soluþie proprie asupra fondului cauzeiÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei.
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, precum ºi 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 art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999. Acest
text de lege are urmãtorul conþinut: ”(1) În caz de admitere a
recursului, instanþa va judeca în fond cauza.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în urmãtoarele situaþii:
a) soluþionarea cauzei de instanþa de fond s-a fãcut cu
încãlcarea prevederilor legale referitoare la competenþã;
b) judecata de fond a avut loc în lipsa pãrþii care nu a fost
legal citatã.Ò
Autorul excepþiei susþine cã acest text de lege încalcã
urmãtoarele dispoziþii constituþionale:
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. 128: ”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile
interesate ºi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în
condiþiile legii.Ò
De asemenea, se considerã cã dispoziþiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 6 pct. 1 din Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
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Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi urmeazã sã fie
respinsã.
Astfel, dispoziþiile art. 81 din Legea nr. 168/1999 nu
îngrãdesc accesul liber la justiþie, ci, dimpotrivã, permit
soluþionarea litigiilor de muncã de cãtre instanþele
judecãtoreºti atât în fond, cât ºi în recurs. Utilizarea unei
singure cãi de atac ordinare Ñ recursul Ñ cu termen procedural mai scurt în raport cu cel prevãzut de Codul de
procedurã civilã, precum ºi suprimarea cãii de atac a apelului prevãzutã de dispoziþiile legale criticate au ca finalitate
doar asigurarea celeritãþii soluþionãrii unor asemenea litigii,
iar nu încãlcarea dreptului fundamental privind accesul liber
la justiþie. Totodatã Curtea reþine, din perspectiva art. 125
alin. (3) din Constituþie, potrivit cãruia ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de legeÒ, precum ºi a
art. 128 din Constituþie, în temeiul cãruia ”Împotriva
hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi Ministerul Public
pot exercita cãile de atac, în condiþiile legiiÒ, cã Legea fundamentalã a lãsat în competenþa autoritãþii legiuitoare [care,
potrivit art. 58 alin. (1), este Parlamentul] sã reglementeze
”competenþaÒ, ”proceduraÒ, precum ºi ”cãile de atacÒ, în
raport cu specificul domeniilor litigioase reglementate.
În practica judiciarã a Curþii Constituþionale s-a decis în
mod constant cã accesul liber la justiþie nu presupune în
toate cazurile accesul ”la toate structurile judecãtoreºti Ñ
judecãtorii, tribunale, curþi de apel, Curtea Supremã de
Justiþie Ñ ºi la toate cãile de atac prevãzute de lege,
deoarece competenþa ºi cãile de atac sunt stabilite exclusiv
de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, în considerarea unor situaþii diferiteÒ (Decizia nr. 129 din 6 decembrie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996).
Prevederile art. 128 din Constituþie stabilesc dreptul
pãrþilor interesate ºi al societãþii Ñ reprezentate prin
Ministerul Public Ñ de a exercita împotriva hotãrârilor
judecãtoreºti cãile de atac prevãzute de lege, dar aceasta
nu înseamnã, astfel cum susþine autorul excepþiei, reglementarea constituþionalã a principiului dublului grad de
jurisdicþie. De altfel nici prevederile Declaraþiei Universale
a Drepturilor Omului ºi nici cele ale pactelor ºi tratatelor
privitoare la drepturile omului la care România este parte
nu instituie, în materie civilã, principiul dublului grad de
jurisdicþie. Este adevãrat cã, de exemplu, art. 2 al
Protocolului nr. 7 la Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale reglementeazã dreptul
la o cale de atac pentru persoana care a fost condamnatã
penal, dar, pe de altã parte, nu existã obligativitatea extinderii acestui principiu ºi în materie civilã.
Curtea constatã cã este neîntemeiatã ºi susþinerea privind încãlcarea art. 6 pct. 1 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale ce consacrã
dreptul persoanei la un proces echitabil. Astfel, prin Decizia
nr. 73 din 4 iunie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, Curtea
a stabilit cã ”în sensul practicii instanþei europene conceptul
de Çproces echitabilÈ nu implicã în mod necesar existenþa
mai multor grade de jurisdicþie, a unor cãi de atac al
hotãrârilor judecãtoreºti, nici, pe cale de consecinþã, posibilitatea exercitãrii acestor cãi de atac Ñ inclusiv a celor
extraordinare Ñ de cãtre toate pãrþile din procesÒ.
În sfârºit, se constatã cã prin mai multe decizii Curtea
s-a pronunþat cu privire la constituþionalitatea dispoziþiilor
art. 81 din Legea nr. 168/1999 (de exemplu, prin Decizia
nr. 53 din 20 februarie 2001, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 152 din 28 martie 2001).
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Considerentele pe care s-au bazat soluþiile anterioare
ale Curþii Constituþionale sunt valabile ºi în cauza de faþã,

întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenþei Curþii.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3,
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. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã, excepþie ridicatã de Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã din Târgu Mureº în Dosarul
nr. 3.332/2000 al Tribunalului Mureº.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 20 martie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului pe anul 2001,
în vederea strãmutãrii celor 22 de gospodãrii aflate în zona câmpului II de sonde Ocnele Mari,
judeþul Vâlcea
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 22 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 10.000 milioane lei din Fondul de intervenþie la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001,
în vederea strãmutãrii celor 22 de gospodãrii aflate în
zona câmpului II de sonde Ocnele Mari, judeþul
Vâlcea.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul local al oraºului Ocnele Mari, judeþul

Vâlcea, la venituri la subcapitolul ”Venituri din fondul
de intervenþieÒ, respectiv la cheltuieli la subcapitolul
”Cheltuieli din fondul de intervenþieÒ, iar utilizarea
sumei respective se face de ordonatorul principal de
credite, potrivit dispoziþiilor legale.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice va introduce
modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de
stat pe anul 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Bucureºti, 24 mai 2001.
Nr. 497.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenþionale, prevãzute la art. 33
din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 71 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Limitele amenzilor contravenþionale,
prevãzute la pct. IÐV ale art. 33 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, se actualizeazã în funcþie de rata inflaþiei, majorându-se dupã cum
urmeazã:
a) de la 15.500.000 lei la 93.000.000 lei pentru contravenþiile prevãzute la pct. I;

b) de la 15.500.000 lei la
venþiile prevãzute la pct. II;
c) de la 7.700.000 lei la
venþiile prevãzute la pct. III;
d) de la 3.000.000 lei la
venþiile prevãzute la pct. IV;
e) de la 1.500.000 lei la
venþiile prevãzute la pct. V.

77.000.000 lei pentru contra46.500.000 lei pentru contra12.500.000 lei pentru contra3.000.000 lei pentru contra-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 24 mai 2001.
Nr. 498.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Proiect privind mediul ºi infrastructura în portul ConstanþaÒ
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României ºi ale art. 22 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Proiect privind mediul ºi infrastructura în portul ConstanþaÒ, judeþul Constanþa, prevãzuþi în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ (1) Finanþarea obiectivului de investiþii
prevãzut la art. 1 se face în condiþiile Contractului de
finanþare încheiat între România, Banca Europeanã de
Investiþii ºi Compania Naþionalã ”Administraþia Porturilor
Maritime ConstanþaÒ Ñ S.A.

(2) Contribuþia Guvernului României la realizarea
obiectivului de investiþii finanþat prin împrumutul Bãncii
Europene de Investiþii menþionat la alin. (1) se va asigura de cãtre Compania Naþionalã ”Administraþia
Porturilor Maritime ConstanþaÒ Ð S.A. din fonduri proprii,
surse atrase ºi, în completare, de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Bucureºti, 24 mai 2001.
Nr. 499.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului obiectivului de investiþii.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 10 alin. 5 din Ordonanþa Guvernului
nr. 66/1994 privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã prin Legea nr. 128/1994, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Bugetul de venituri ºi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2001 se stabileºte la venituri în sumã
de 3.537,2 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumã de
3.537,2 miliarde lei.
(2) Structura bugetului de venituri ºi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2001 este prevãzutã în anexa nr. 1.

Art. 2. Ñ Lista cuprinzând obiectivele de investiþii, amenajãrile ºi sumele pentru dotãri ºi achiziþii de sedii, repartizate pe unitãþi subordonate, este prevãzutã în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 24 mai 2001.
Nr. 500.
ANEXA Nr. 1
BUGETUL

de venituri ºi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 2001
Ñ indicatori sintetici Ñ
Ñ mii lei Ñ
Capitolul

I.
10
12
14
15
17
20
II.

Denumirea capitolului

3.537.226.000

VENITURI Ñ TOTAL ,

din care:
Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor
externe guvernamentale
Dobânzi din plasamente financiare din soldul contului general al trezoreriei statului
Dobânzi încasate pentru finanþarea temporarã a deficitului bugetar din contul general
al trezoreriei statului
Dobânzi, comisioane ºi alte venituri încasate de la beneficiarii interni din derularea
împrumuturilor externe guvernamentale
Majorãri de întârziere aplicate potrivit legii
Alte venituri realizate de trezoreria statului

30
31
III.

EXCEDENT/DEFICIT AN CURENT (IÐII)

27
28

1.305.200.000
900.000.000
1.300.000.000
15.000.000
1.225.000
15.801.000
3.537.226.000

CHELTUIELI Ñ TOTAL,

din care:
Dobânzi, comisioane ºi alte speze plãtite pentru împrumuturi externe guvernamentale
privind susþinerea proiectelor macroeconomice
Dobânzi la depozite ºi disponibilitãþi pãstrate în contul trezoreriei statului
Dobânzi la împrumuturile acordate de Banca Naþionalã a României pentru acoperirea
soldului contului general al trezoreriei statului, conform legii
Comisioane ºi alte cheltuieli ale trezoreriei statului
Cheltuieli de capital pentru activitatea trezoreriei statului

25

Prevederi
2001

1.631.000.000
1.540.226.000
500.000
265.500.000
100.000.000
0
ANEXA Nr. 2

LISTA

cuprinzând obiectivele de investiþii, amenajãrile ºi sumele pentru dotãri ºi achiziþii de sedii, repartizate
pe unitãþi subordonate, cu finanþare din bugetul trezoreriei statului pe anul 2001
Ñ mii lei Ñ

TOTAL GENERAL
Total I Ñ Obiective de investiþii Ñ în continuare
Total II Ñ Cheltuieli cu amenajarea unor sedii ale trezoreriei statului
Total III Ñ Dotãri independente, achiziþii de sedii ºi alte cheltuieli

100.000.000,00
13.160.000,00
20.815.000,00
66.025.000,00
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Ñ mii lei Ñ

I.

Obiective de investiþii în continuare Ñ construcþii-montaj
1. Judeþul Argeº
Ñ Sediul comun Administraþia Finanþelor Publice ºi Trezorerie Ñ Curtea de Argeº
2. Judeþul Buzãu
Ñ Sediul comun Direcþia Generalã a Finanþelor Publice ºi Trezorerie Ñ Buzãu
3. Judeþul Neamþ
Ñ Sediul comun Direcþia Generalã a Finanþelor Publice ºi Trezorerie Ñ Piatra-Neamþ
4. Judeþul Maramureº
Ñ Sediul comun Direcþia Generalã a Finanþelor Publice ºi Trezorerie Ñ Baia Mare
5. Judeþul Prahova
Ñ Sediul comun Direcþia Generalã a Finanþelor Publice ºi Trezorerie Ñ Ploieºti
6. Judeþul Timiº
Ñ Sediul comun Direcþia Generalã a Finanþelor Publice ºi Trezorerie Ñ Timiºoara
7. Judeþul Vaslui
Ñ Sediul comun Direcþia Generalã a Finanþelor Publice ºi Trezorerie Ñ Vaslui
Ñ Sediul comun Administraþia Finanþelor Publice ºi Trezorerie Ñ Bârlad
8. Sectorul 3 Ñ municipiul Bucureºti
Ñ Trezorerie Ñ Str. Cireºilor nr. 6 (extindere)
II. Cheltuieli cu amenajarea unor sedii ale trezoreriei
1. Judeþul Alba
Ñ Trezoreria Alba Iulia Ñ Str. Moþilor nr. 5
Ñ Trezoreria Aiud Ñ str. Simion Bãrnuþiu nr. 8
Ñ Trezoreria Blaj Ñ str. Mitropolit Vancea nr. 2
Ñ Trezoreria Cugir Ñ str. 21 Decembrie 1989 nr. 56
2. Judeþul Arad
Ñ Trezoreria Arad Ñ Str. Revoluþiei nr. 77
Ñ Trezoreria Sãvârºin Ñ comuna Sãvârºin nr. 400A
3. Judeþul Bacãu
Ñ Trezoreria Moineºti Ñ Str. Zorilor nr. 5
4. Judeþul Bistriþa-Nãsãud
Ñ Trezoreria Sângeorz-BãiÑ Str. Republicii nr. 2
Ñ Trezoreria Beclean Ñ str. 1 Decembrie 1918 nr. 5
5. Judeþul Cãlãraºi
Ñ Trezoreria Cãlãraºi Ñ str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, bl. Parc
Ñ Trezoreria Olteniþa Ñ Bd Republicii Bl. Republicii, sc. A, parter
6. Judeþul Dolj
Ñ Trezoreria Bãileºti Ñ Str. Victoriei nr. 42
7. Judeþul Hunedoara
Ñ Trezoreria Simeria Ñ Piaþa Unirii bl. 5, parter
Ñ Trezoreria Cãlan Ñ str. Traian bl. A1, parter
Ñ Trezoreria Lupeni Ñ Aleea Plopilor bl. 1, parter
Ñ Trezoreria Petroºani Ñ str. 1 Decembrie 1918 bl. 97
8. Judeþul Ialomiþa
Ñ Trezoreria Feteºti Ñ str. Ceahlãu, Ansamblu 44 apartamente, sc. C, parter
9. Judeþul Iaºi
Ñ Trezoreria Hârlãu Ñ str. ªtefan cel Mare ºi Sfânt
10. Judeþul Prahova
Ñ Trezoreria Apostolache
Ñ Trezoreria Câmpina Ñ Calea Doftanei nr. 11
Ñ Trezoreria Mizil Ñ str. Tohani nr. 30
Ñ Trezoreria Boldeºti-Scãeni Ñ Str. Unirii nr. 40
11. Judeþul Suceava
Ñ Trezoreria Gura Humorului Ñ Piaþa Republicii nr. 1
Ñ Trezoreria Vatra Dornei Ñ str. Mihai Eminescu nr. 47
12. Judeþul Timiº
Ñ Trezoreria Timiºoara Ñ Bd Revoluþiei nr. 15A
Ñ Trezoreria Jimbolia Ñ Str. Republicii nr. 31
13. Judeþul Tulcea
Ñ Trezoreria Sulina
14. Judeþul Vâlcea
Ñ Trezoreria Berbeºti
15. Judeþul Vrancea
Ñ Trezoreria Adjud Ñ str. Siret nr. 30
III. Dotãri independente, achiziþii de sedii ºi alte cheltuieli
A. Dotãri independente
1. Judeþul Alba
2. Judeþul Arad
3. Judeþul Argeº
4. Judeþul Bacãu
5. Judeþul Bihor
6. Judeþul Bistriþa-Nãsãud
7. Judeþul Botoºani
8. Judeþul Braºov
9. Judeþul Brãila
10. Judeþul Buzãu
11. Judeþul Caraº-Severin

13.160.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
700.000,00
700.000,00
290.000,00
290.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
170.000,00
170.000,00
20.815.000,00
120.000,00
70.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
7.070.000,00
4.770.000,00
2.300.000,00
530.000,00
530.000,00
800.000,00
300.000,00
500.000,00
150.000,00
60.000,00
90.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.000.000,00
600.000,00
800.000,00
600.000,00
2.000.000,00
800.000,00
800.000,00
395.000,00
395.000,00
700.000,00
150.000,00
50.000,00
100.000,00
400.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
700.000,00
600.000,00
100.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
400.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
66.025.000,00
29.261.000,00
600.000,00
466.000,00
140.000,00
370.000,00
540.000,00
100.000,00
230.000,00
670.000,00
100.000,00
100.000,00
240.000,00
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Ñ mii lei Ñ

12. Judeþul Cãlãraºi
13. Judeþul Cluj
14. Judeþul Constanþa
15. Judeþul Covasna
16. Judeþul Dâmboviþa
17. Judeþul Dolj
18. Judeþul Galaþi
19. Judeþul Giurgiu
20. Judeþul Gorj
21. Judeþul Harghita
22. Judeþul Hunedoara
23. Judeþul Ialomiþa
24. Judeþul Iaºi
25. Judeþul Ilfov
26. Judeþul Maramureº
27. Judeþul Mehedinþi
28. Judeþul Mureº
29. Judeþul Neamþ
30. Judeþul Olt
31. Judeþul Prahova
32. Judeþul Satu Mare
33. Judeþul Sãlaj
34. Judeþul Sibiu
35. Judeþul Suceava
36. Judeþul Teleorman
37. Judeþul Timiº
38. Judeþul Tulcea
39. Judeþul Vaslui
40. Judeþul Vâlcea
41. Judeþul Vrancea
42. Municipiul Bucureºti
43. Sectorul 1
44. Sectorul 2
45. Sectorul 3
46. Sectorul 4
47. Sectorul 5
48. Sectorul 6
49. Ministerul Finanþelor Publice Ñ achiziþii centralizate (tehnicã de calcul)*)
B. Achiziþii de sedii
1. Judeþul Bihor
Ñ Trezoreria Marghita
Ñ Trezoreria Salonta
2. Judeþul Braºov
Ñ Trezoreria Feldioara
3. Judeþul Maramureº
Ñ Trezoreria Viºeu de Sus
4. Judeþul Neamþ
Ñ Trezoreria Bicaz
5. Municipiul Bucureºti
C. Alte cheltuieli de investiþii
1. Judeþul Harghita

140.000,00
500.000,00
300.000,00
100.000,00
260.000,00
490.000,00
100.000,00
100.000,00
471.000,00
190.000,00
890.000,00
200.000,00
990.000,00
100.000,00
345.000,00
120.000,00
180.000,00
195.000,00
120.000,00
1.000.000,00
600.000,00
420.000,00
390.000,00
532.000,00
100.000,00
577.000,00
380.000,00
2.310.000,00
340.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
30.000,00
12.825.000,00
36.750.000,00
3.300.000,00
1.800.000,00
1.500.000,00
500.000,00
500.000,00
960.000,00
960.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
30.090.000,00
14.000,00
14.000,00

NOTÃ:

Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã efectueze modificãri în structura bugetului de venituri ºi cheltuieli al
trezoreriei statului aprobat, între categoriile de cheltuieli, precum ºi între judeþe, cu încadrarea în valoarea totalã a cheltuielilor de capital, în funcþie de schimbãrile ce apar pe parcursul anului 2001 în procesul de derulare a investiþiilor.
*) Achiziþia tehnicii de calcul se va face în mod centralizat, prin Direcþia Generalã a Tehnologiei Informaþiei, pentru a se asigura compatibilitatea cu cea existentã.
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