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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 122/2000 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziþiile publice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 122 din 30 iunie 2000 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 118/1999 privind achiziþiile publice, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 12 iunie
2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 4 septembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 20 septembrie 2001.
Nr. 471.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 122/2000
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 118/1999 privind achiziþiile publice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 122/2000 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziþiile publice ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 18 septembrie 2001.
Nr. 691.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicãrii
Ordonanþei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziþiile publice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 48
din 29 martie 2001 pentru suspendarea aplicãrii Ordonanþei Guvernului
nr. 118/1999 privind achiziþiile publice, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 12 iunie
2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 4 septembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 20 septembrie 2001.
Nr. 472.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 48/2001
pentru suspendarea aplicãrii Ordonanþei Guvernului
nr. 118/1999 privind achiziþiile publice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicãrii Ordonanþei
Guvernului nr. 118/1999 privind achiziþiile publice ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 18 septembrie 2001.
Nr. 692.

«

3
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 118/1999
privind achiziþiile publice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului nr. 118 din 31
august 1999 privind achiziþiile publice, emisã în temeiul art. 1 lit. D pct. 21
din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august
1999.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 12 iunie
2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 4 septembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 20 septembrie 2001.
Nr. 473.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea
Ordonanþei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziþiile publice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 118/1999 privind achiziþiile publice ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 18 septembrie 2001.
Nr. 693.
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DECIZII

ALE

CURÞII
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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 201
din 26 iunie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 29 alin. (1) ºi ale art. 31 alin. (7)
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Mihai Paul Cotta

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 29 alin. (1) ºi ale art. 31 alin. (7)
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”UzitexÒ Ñ S.A. Filiaºi în Dosarul
nr. 7.206/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia comercialã.
La apelul nominal a rãspuns consilier juridic Doina
Anghelescu, în calitate de reprezentant al Bãncii
Comerciale Române Ñ S.A. Ñ Sucursala Sectorului 3
Bucureºti, lipsind celelalte pãrþi, faþã de care procedura de
citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul pãrþii prezente solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate. Se aratã cã art. 29
alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicatã, reglementeazã
o procedurã alternativã la procedurile de drept comun pentru recuperarea creanþelor de cãtre creditor ºi nu instituie
obligativitatea introducerii unei cereri întemeiate pe aceste
prevederi. Referitor la neconstituþionalitatea art. 31 alin. (7)
din aceeaºi lege se considerã cã instituirea unui termen
procedural pânã la care debitorul poate contesta starea de
incapacitate de platã nu încalcã dreptul la apãrare al acestuia.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei. Se susþine cã prevederile criticate sunt
constituþionale, deoarece reglementãrile prevãzute la art. 29
din Legea nr. 64/1995, republicatã, constituie o modalitate
de executare silitã ºi se referã numai la creditorii care solicitã declanºarea procedurii de reorganizare ºi a falimentului, fãrã a afecta prin aceasta interesele economice ale
debitorului. Totodatã nu este încãlcat nici dreptul la apãrare
al debitorului, în condiþiile în care acesta are posibilitatea
de a-ºi achita oricând datoria. Mai mult decât atât, debitorul
poate cere chiar el un termen pentru întocmirea unui plan
de reorganizare a activitãþii.

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 9 iunie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 7.206/1999, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia comercialã
a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 29 alin. (1) ºi ale art. 31
alin. (7) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”UzitexÒ Ñ S.A. Filiaºi într-o
cauzã civilã având ca obiect judecarea cererii formulate de
autorul excepþiei împotriva Societãþii Comerciale ”Banca
Comercialã RomânãÒ Ñ S.A. Ñ Sucursala Sectorului 3
Bucureºti, întemeiatã pe dispoziþiile Legii nr. 64/1995, republicatã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 64/1995, republicatã, contravin prevederilor art. 134
alin. (2) lit. b) din Constituþie, referitoare la protecþia intereselor naþionale în activitatea economicã, deoarece permit
oricãrui creditor care are o creanþã certã, lichidã ºi exigibilã
ce nu a fost plãtitã în 30 de zile de la scadenþã sã
declanºeze procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului
împotriva debitorului, în condiþiile în care ”este de notorietate publicã existenþa blocajului financiar, care afecteazã
întreaga economie naþionalã, ceea ce poate duce la intrarea în faliment a foarte multe unitãþi productive,
afectându-se astfel interesele economiei naþionaleÒ.
De asemenea, se considerã cã ”prevederile art. 31
alin. (7) din Legea nr. 64/1995, republicatã, încalcã, pe
lângã dispoziþiile art. 134 alin. (2) lit. b) din Constituþie,
pentru aceleaºi motive arãtate mai sus, ºi prevederile
art. 24 alin. (1) din Legea fundamentalã, deoarece nu permit unui debitor împotriva cãruia s-a fãcut o cerere de
declanºare a procedurii reorganizãrii judiciare ºi a falimentului sã-ºi poatã exercita în orice moment dreptul la
apãrare ºi sã poatã face dovada, pânã la pronunþarea
hotãrârii de deschidere a procedurii, cã poate sã-ºi onoreze
obligaþiile ºi sã poatã, în acest fel, sã evite intrarea în procedurã, care [...] are consecinþe foarte grave în contextul
economic actualÒ.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia comercialã, exprimându-ºi
opinia, aratã cã ”dispoziþiile art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 64/1995, republicatã, nu contravin dispoziþiilor
constituþionale invocate, deoarece creditorul care are o
creanþã certã, lichidã ºi exigibilã poate introduce la tribunal
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o cerere împotriva unui debitor care, timp de 30 de zile, a
încetat plãþileÒ. În consecinþã, aratã instanþa, ”textul se
referã la faptul cã debitorul nu mai poate face faþã
obligaþiilor sale comerciale ajunse la scadenþã ºi nicidecum
cã a întârziat plãþileÒ. Referitor la dispoziþiile art. 31
alin. (7) din Legea nr. 64/1995, republicatã, instanþa considerã cã nici acestea ”nu contravin dispoziþiilor art. 134
alin. (2) lit. b) din Constituþie, deoarece chiar dacã se deschide procedura reorganizãrii judiciare, în baza art. 31 alin.
(1), debitorul are posibilitatea achitãrii ulterioare a debituluiÒ, caz în care ”judecãtorul-sindic va da o încheiere de
închidere a procedurii în baza art. 119 din Legea
nr. 64/1995, republicatãÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de
vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã neîntemeiatã excepþia de neconstituþionalitate, arãtând cã ”art. 29
alin. (1) nu se referã la o singurã creanþã neplãtitã la scadenþã, ci la situaþia de încetare de plãþi, iar art. 31 alin. (7)
prevede cã deschiderea procedurii are loc numai dacã
debitorul nu contestã cã este în încetare de plãþiÒ.
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 ºi ale pãrþii prezente la dezbateri, dispoziþiile legale atacate, 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.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 29 alin. (1) ºi ale art. 31 alin. (7) din Legea
nr. 64/1995, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, texte care au
urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 29 alin. (1): ”Orice creditor, care are o creanþã
certã, lichidã ºi exigibilã, poate introduce la tribunal o cerere
împotriva unui debitor care, timp de cel puþin 30 de zile, a încetat plãþile.Ò;
Ñ Art. 31 alin. (7): ”Dacã debitorul nu contestã în termenul prevãzut la alin. (3) cã ar fi în încetare de plãþi, judecãtorulsindic va da o încheiere de deschidere a procedurii.Ò
1. Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã
prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995, republicatã, contravin dispoziþiilor art. 134 alin. (2) lit. b) din
Constituþie, text care are urmãtorul conþinut: ”(2) Statul trebuie sã asigure: [...]
b) protejarea intereselor naþionale în activitatea economicã,
financiarã ºi valutarã.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate sub acest
aspect, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã,
urmând sã o respingã. Prevederile art. 29 alin. (1) din

Legea nr. 64/1995, republicatã, stabilesc modalitatea de
declanºare a procedurii de reorganizare ºi lichidare judiciarã, procedurã specialã de executare silitã a întregului
patrimoniu al unui comerciant, în cazul debitorilor comercianþi aflaþi în încetare de plãþi timp de cel puþin 30 de
zile, procedurã ce se poate declanºa la cererea unui creditor, titular al unei creanþe certe, lichide ºi exigibile. În acest
context dispoziþiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995,
republicatã, nu contravin obligaþiei statului de a proteja interesele naþionale în activitatea economicã, financiarã ºi valutarã, cum susþine autorul excepþiei, ci, dimpotrivã, cererea
creditorilor de deschidere a procedurii prevãzute de lege
dã posibilitatea de a se acþiona, în mod eficient, cât nu
este încã prea târziu, pentru evitarea unor situaþii care ar
produce consecinþe mai grave ºi pe o zonã mai largã a
raporturilor comerciale, dacã ar fi lãsate sã dureze peste
termenul prevãzut. Reglementarea acestei proceduri judiciare este justificatã de necesitatea asigurãrii plãþii creditorilor prin redresarea debitorului sau prin lichidarea
patrimoniului acestuia, precum ºi de buna funcþionare a
creditului care este esenþialã pentru comerþ.
De altfel, dispoziþiile art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 64/1995, republicatã, au mai format obiectul controlului
de constituþionalitate, Curtea stabilind cã acestea sunt constituþionale prin Decizia nr. 202 din 17 octombrie 2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80
din 15 februarie 2001, precum ºi prin Decizia nr. 189 din
10 octombrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 92 din 22 februarie 2001. Soluþiile
pronunþate îºi menþin valabilitatea ºi în cauza de faþã,
întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine modificarea jurisprudenþei Curþii.
2. Cu privire la neconstituþionalitatea prevederilor art. 31
alin. (7) din Legea nr. 64/1995, republicatã, se susþine cã
sunt încãlcate, pe lângã dispoziþiile constituþionale ale
art. 134 alin. (2) lit. b), ºi cele ale art. 24 alin. (1), potrivit
cãrora: ”(1) Dreptul la apãrare este garantat.Ò
Analizând aceastã susþinere, Curtea constatã cã este,
de asemenea, neîntemeiatã. Dispoziþiile art. 31 alin. (7) din
Legea nr. 64/1995, republicatã, criticate de autorul
excepþiei, stabilesc posibilitatea deschiderii procedurii,
printr-o încheiere datã de judecãtorul-sindic, numai în
situaþia în care debitorul nu contestã cã ar fi în încetare
de plãþi. Dacã însã în termenul prevãzut la alin. (3) debitorul contestã cã s-ar afla în încetare de plãþi, sunt
prevãzute importante garanþii pentru a descuraja
declanºarea abuzivã a procedurii. Astfel art. 31 din lege
stabileºte deschiderea procedurii atât la cererea debitorului,
cât ºi la cererile creditorilor ori ale camerelor de comerþ ºi
industrie teritoriale. În acest sens textul art. 31 alin. (1)Ñ(6)
din lege prevede citarea debitorului, posibilitatea acestuia
de a contesta, în termen de 5 zile, cã ar fi în încetare de
plãþi, dreptul de a cere judecãtorului-sindic sã îi oblige pe
creditorii care au introdus cererea sã consemneze, în termen de 5 zile, la o bancã, o cauþiune de cel mult 30%
din valoarea creanþelor. De asemenea, la alin. (6) al
art. 31 se prevede cã, dacã judecãtorul-sindic stabileºte cã
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debitorul nu este în încetare de plãþi, acesta va respinge
cererea creditorilor. Rezultã deci din interpretarea sistematicã a dispoziþiilor art. 31 din Legea nr. 64/1995, republicatã, cã debitorul are posibilitatea sã se apere faþã de
eventualele cereri ºicanatorii ale creditorilor sãi ºi sã paralizeze acþiunea acestora prin intermediul judecãtorului-sindic, obligat sã verifice dacã sunt îndeplinite condiþiile legii
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pentru declanºarea procedurii legale. Mai mult decât atât,
în situaþia în care cererea creditorilor va fi respinsã,
cauþiunea poate fi folositã pentru acoperirea pagubelor
suferite de debitor. Totodatã, debitorul are posibilitatea sã
apeleze la serviciile unui avocat, dispoziþiile legii completându-se cu cele ale Codului de procedurã civilã, astfel
cum prevede art. 128 din lege.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 29 alin. (1) ºi ale art. 31 alin. (7) din Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”UzitexÒ Ñ S.A. Filiaºi în Dosarul nr. 7.206/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 26 iunie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 223
din 3 iulie 2001

referitoare la excepþiile de neconstituþionalitate a prevederilor art. 78, art. 79 ºi ale art. 90 alin. (2)
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 78, art. 79 ºi ale art. 90 alin. (2)
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”International Trading SystemÒ Ñ
S.R.L. din Bucureºti în Dosarul nr. 7.609/1999 al
Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia comercialã.

La apelul nominal este prezent autorul excepþiei, reprezentat de consilier juridic Lucian Bagiu, lipsind celelalte
pãrþi, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã. Curtea dispune sã se facã apelul ºi în Dosarul
nr. 80C/2001, având ca obiect aceeaºi excepþie, ridicatã de
Societatea Comercialã ”Farom ItalgomÒ Ñ S.R.L. din
Bucureºti în Dosarul nr. 7.608/1999 al Tribunalului
Bucureºti Ñ Secþia comercialã. La apelul nominal în acest
dosar este prezent autorul excepþiei, reprezentat de consilier juridic Lucian Bagiu, lipsind celelalte pãrþi, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã. De asemenea,
Curtea dispune sã se facã apelul ºi în dosarele
nr. 82C/2001 ºi nr. 83C/2001, al cãror obiect îl constituie
tot excepþiile de neconstituþionalitate a prevederilor art. 78,
art. 79 ºi ale art. 90 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, republicatã, excepþii ridicate de Societatea Comercialã ”Otez
ImpexÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti în Dosarul nr. 7.615/1999 al
Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia comercialã ºi de Societatea
Comercialã ”Lux ProductionÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti în
Dosarul nr. 7.605/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia
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comercialã. La apelul nominal este prezent pentru autorii
excepþiilor consilier juridic Lucian Bagiu, lipsind celelalte
pãrþi, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã. Curtea, din oficiu, pune în discuþie conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public, în temeiul art. 164
din Codul de procedurã civilã, pune concluzii de conexare
a dosarelor nr. 80C/2001, nr. 82C/2001 ºi nr. 83C/2001.
Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, raportat la art. 164 din Codul de procedurã civilã,
dispune conexarea dosarelor nr. 80C/2001, nr. 82C/2001 ºi
nr. 83C/2001 la Dosarul nr. 79C/2001.
Reprezentantul autorilor excepþiilor de neconstituþionalitate solicitã admiterea acestora pentru considerentele
expuse în notele scrise depuse în dosarele instanþei de
judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiilor de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiate,
întrucât apreciazã cã dispoziþiile de lege criticate nu contravin textelor din Constituþie invocate ca fiind încãlcate.
Se considerã însã cã judecãtorul-sindic nu realizeazã activitate de judecatã ºi, în consecinþã, nu are competenþa de
a sesiza Curtea Constituþionalã cu excepþii de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarelor, constatã
urmãtoarele:
Prin încheierile din 17 ianuarie 2001, pronunþate în
dosarele nr. 7.609/1999 ºi nr. 7.616/1999, ºi prin încheierile
din 10 ianuarie 2001, pronunþate în dosarele nr. 7.608/1999
ºi nr. 7.605/1999, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþiile de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 78, art. 79 ºi ale
art. 90 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura
reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã,
excepþii ridicate de societãþile comerciale ”International
Trading SystemÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti, ”Farom ItalgomÒ
Ñ S.R.L. din Bucureºti, ”Otez ImpexÒ Ñ S.R.L. din
Bucureºti ºi ”Lux ProductionÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti.
În motivarea excepþiilor de neconstituþionalitate, al
cãror conþinut este identic, se susþine, în esenþã, cã ”dispoziþiile art. 78 ºi art. 79 din Legea nr. 64/1995, aºa cum
a fost modificatã prin Legea nr. 99/1999, ating existenþa
drepturilor debitorului de a-ºi conduce activitatea, fiind astfel în contradicþie cu textele de principiu ale art. 41,
art. 49, art. 134 alin. (2) lit. a) ºi ale art. 135 alin. (1) ºi
(6) din Constituþie, întrucât prin ridicarea dreptului debitorului de a-ºi administra bunurile din avere ºi de a dispune
de ele (art. 78 din Legea nr. 64/1995) se încalcã principiul
constituþional al protecþiei proprietãþii private consacrat de
art. 41 din Constituþie, precum ºi cel cuprins în art. 135
alin. (1) ºi (6) din ConstituþieÒ. Cu privire la neconstituþionalitatea art. 90 alin. (2) din Legea nr. 64/1995, republicatã,
se invocã încãlcarea art. 16 alin. (1) ºi a art. 135 alin. (1)
din Constituþie. În acest sens se aratã cã în situaþia ”în
care nu pot fi contestate în cadrul procedurii creanþele pe

care statul le are faþã de debitorul aflat în lichidare, dar
creanþele tuturor celorlalþi creditori pot fi contestate, este
evident cã textele atacate contravin dispoziþiilor art. 16 din
Constituþie, potrivit cãrora Çcetãþenii sunt egali în faþa legii
ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãriÈÒ.
Se apreciazã, de asemenea, cã acest text ”afecteazã în
general patrimoniul debitorului ºi în particular dreptul sãu
de proprietate asupra bunurilor care urmeazã a fi executate (de bunãvoie sau silit) în vederea acoperirii creanþelor
Çde necontestatÈ ale statului, încãlcându-se dispoziþiile
art. 135 alin. (1) din ConstituþieÒ.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia comercialã,
exprimându-ºi opinia în dosarele nr. 7.609/1999, nr.
7.608/1999, nr. 7.616/1999 ºi nr. 7.605/1999, apreciazã, cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este nefondatã,
deoarece ”susþinerile debitoarei nu îºi gãsesc reflectarea în
textele legiiÒ.
Potrivit prevederilor 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 punctele de vedere exprimate, apreciazã
cã excepþiile de neconstituþionalitate sunt neîntemeiate. În
esenþã, se aratã cã art. 78 ºi 79 din Legea nr. 64/1995,
republicatã, prevãd ridicarea dreptului debitorului de a-ºi
mai administra bunurile din avere ºi de a dispune de ele,
numai dacã acesta ”nu ºi-a declarat intenþia de reorganizareÒ
sau ”în lipsa unui plan de reorganizare confirmat de
judecãtorul-sindicÒ, situaþii care dovedesc imposibilitatea
redresãrii activitãþii întreprinderii respective. Se mai aratã cã
atât desesizarea debitorului, cât ºi celelalte mãsuri instituite
prin art. 80Ñ99 din legea criticatã nu aduc atingere dreptului de proprietate al debitorului, ci constituie doar mijloace pentru a se evita fraudarea creditorilor.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului, rapoartele întocmite 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,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþiile de
neconstituþionalitate ridicate.
I. În legãturã cu legalitatea sesizãrii de cãtre
judecãtorul-sindic, prin Decizia nr. 189 din 10 octombrie
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 92 din 22 februarie 2001, Curtea Constituþionalã a statuat cã, în temeiul atribuþiilor ce îi revin potrivit art. 5
alin. (1), art. 6 ºi art. 10 din Legea nr. 64/1995 privind
procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, dispoziþii coroborate cu cele ale art. 17 din Legea
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nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,
judecãtorul-sindic ”spune dreptulÒ ºi hotãrârile sale sunt cu
putere de executare silitã, având atât ”jurisdictioÒ, cât ºi
”imperiumÒ. Ca atare, rezultã cã judecãtorul-sindic realizeazã activitate de judecatã ca judecãtor unic ºi, în consecinþã, poate sesiza Curtea Constituþionalã cu excepþii de
neconstituþionalitate.
II. Din încheierile de sesizare a Curþii Constituþionale,
precum ºi din notele scrise ale autorilor excepþiilor de
neconstituþionalitate rezultã cã aceºtia criticã prevederile
”art. 78 Ñ art. 99 din cadrul secþiunii a 6-a din Legea
nr. 64/1995, republicatã, faþã de dispoziþiile cuprinse în
art. 16, 49, art. 134 alin. (2) lit. a) ºi art. 135 alin. (6) din
Constituþia RomânieiÒ. În realitate, în toate dosarele, în
motivarea excepþiilor de neconstituþionalitate sunt formulate
critici doar cu privire la dispoziþiile art. 78, art. 79 ºi ale
art. 90 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura
reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã. În consecinþã, prin prezenta decizie Curtea Constituþionalã
urmeazã sã se pronunþe doar cu privire la constituþionalitatea acestor din urmã dispoziþii din legea criticatã.
Examinând excepþiile de neconstituþionalitate ridicate,
Curtea Constituþionalã constatã cã acestea sunt neîntemeiate ºi, în consecinþã, urmeazã sã fie repinse.
Art. 78 ºi 79 din Legea nr. 64/1995 privind procedura
reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, stabilesc
cã deschiderea procedurii falimentului ridicã dreptul debitorului de a-ºi mai administra bunurile din avere ºi de a dispune de ele, dacã acesta nu îºi declarã intenþia de
reorganizare sau în lipsa unui plan de reorganizare confirmat de judecãtorul-sindic. În asemenea situaþii judecãtorulsindic poate ridica debitorului dreptul de a-ºi conduce
activitatea ºi, admiþând motivat cererea formulatã în acest
sens de cãtre un creditor, comitetul creditorilor sau camera
de comerþ ºi industrie teritorialã va dispune ºi aplicarea de
îndatã a dispoziþiilor referitoare la faliment.
Curtea Constituþionalã constatã ca aceste texte de lege
nu contravin, aºa cum susþin autorii excepþiilor de neconstituþionalitate, dispoziþiilor constituþionale ale art. 41 ºi ale
art. 135 alin. (1) ºi (6), care statueazã cu privire la garantarea ºi ocrotirea dreptului de proprietate privatã, ºi nu
încalcã nici art. 49 din Constituþie, referitor la restrângerea
exerciþiului unor drepturi sau al unor libertãþi. Aceasta
deoarece, aºa cum stabileºte art. 79 alin. (2) din lege, ridicarea dreptului debitorului de a-ºi mai conduce activitatea
se hotãrãºte de cãtre judecãtorul-sindic ”numai motivat, printre motive figurând pierderile continue din averea debitorului
sau lipsa probabilitãþii de realizare a unui plan raþional de activitateÒ, deci în situaþii care dovedesc imposibilitatea
redresãrii debitorului ºi degradarea în continuare a situaþiei
financiare a acestuia. Prin urmare, mãsurile dispuse de
cãtre judecãtorul-sindic nu numai cã nu aduc atingere
dreptului de proprietate al debitorului, ci, dimpotrivã, conservã dreptul acestuia în cazul în care el nu mai este
capabil sã îºi administreze bunurile ºi sã îºi aducã la îndeplinire obligaþiile faþã de creditorii sãi. Totodatã Curtea
observã cã, în legãturã cu constituþionalitatea art. 79 din
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Legea nr. 64/1995, republicatã, prin raportare la prevederile
art. 49 din Constituþie, aceasta s-a mai pronunþat prin
Decizia nr. 45 din 7 februarie 2001, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 5 iunie 2001. Cu
acel prilej, respingând excepþia de neconstituþionalitate,
Curtea a reþinut cã, într-adevãr, ”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 constituþionalÒ. Prin aceeaºi decizie s-a mai statuat cã ”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 producþieÒ. În consecinþã,
întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine schimbarea jurisprudenþei Curþii, aceasta nu poate
reþine susþinerile autorilor excepþiilor referitoare la încãlcarea dispoziþiilor privind obligaþia statului de a asigura libertatea comerþului stabilitã la art. 134 alin. (2) lit. a) din
Constituþie.
O altã criticã de neconstituþionalitate priveºte dispoziþiile
art. 90 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura
reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, dispoziþii
potrivit cãrora ”Nu vor fi supuse verificãrii creanþele izvorâte
din impozite, taxe, amenzi penale sau contravenþionale, datorate bugetului de stat sau celui local ºi care sunt supuse legilor
specificeÒ. În opinia autorilor excepþiilor de neconstituþionalitate aceste prevederi de lege contravin art. 16 alin. (1) din
Constituþie, referitor la egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi
a autoritãþilor publice, precum ºi dispoziþiilor constituþionale
ale art. 135 alin. (1) care stabileºte cã statul ocroteºte
proprietatea.
În esenþã, se susþine cã prin dispoziþiile textului criticat
statul este favorizat în executarea creanþelor sale bugetare
ºi astfel se încalcã principiul egalitãþii cetãþenilor în faþa
legii, principiu stabilit la art. 16 din Constituþie, cu consecinþa ”atingerii proprietãþii debitorului, întrucât efectul corelativ al existenþei unei creanþe îl constituie obligaþia
debitorului de a o achita, [...]Ò. Examinând aceastã criticã,
Curtea constatã cã dispoziþia constituþionalã invocatã se
referã la egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice, iar nu la raporturile dintre diferitele subiecte colective de drept. De asemenea, Curtea mai constatã cã ºi
creanþele ce formeazã obiectul exceptãrii prevãzute la
alin. (2) al art. 90 din lege sunt supuse verificãrii legilor
specifice, aºa cum stabileºte însuºi textul a cãrui neconstituþionalitate este invocatã. Susþinerile privind încãlcarea
art. 135 alin. (1) din Constituþie urmeazã sã fie înlãturate
pentru aceleaºi argumente, formulate cu prilejul respingerii
criticii de neconstituþionalitate a prevederilor art. 78 ºi
art. 79 din lege. Aºa fiind, Curtea respinge ºi excepþiile de
neconstituþionalitate a art. 90 alin. (2) din Legea
nr. 64/1995, republicatã.
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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 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 78, art. 79 ºi ale art. 90 alin. (2) din Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþii ridicate de societãþile comerciale
”International Trading SystemÒ Ñ S.R.L., ”Farom ItalgomÒ Ñ S.R.L., ”Otez ImpexÒ Ñ S.R.L. ºi ”Lux ProductionÒ Ñ S.R.L.,
toate din Bucureºti, în dosarele nr. 7.609/1999, nr. 7.608/1999, nr. 7.616/1999 ºi nr. 7.605/1999 ale Tribunalului Bucureºti Ñ
Secþia comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 3 iulie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 224
din 3 iulie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 10 lit. d) ºi ale art. 79
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã
Nicolae Popa

Ñ preºedinte

Costicã Bulai

Ñ judecãtor

Nicolae Cochinescu

Ñ judecãtor

Constantin Doldur

Ñ judecãtor

Kozsok‡r G‡bor

Ñ judecãtor

Petre Ninosu

Ñ judecãtor

ªerban Viorel Stãnoiu

Ñ judecãtor

Lucian Stângu

Ñ judecãtor

Ioan Vida

Ñ judecãtor

Reprezentantul autorului excepþiei de neconstituþionalitate
solicitã admiterea acesteia pentru considerentele expuse în
notele scrise depuse în dosarul instanþei de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã,
întrucât apreciazã cã dispoziþiile de lege criticate nu contravin textelor din Constituþie pretins a fi încãlcate. Se considerã însã cã judecãtorul-sindic nu realizeazã activitate de
judecatã ºi, în consecinþã, nu are competenþa de a sesiza
Curtea Constituþionalã cu excepþii de neconstituþionalitate.

Gabriela Ghiþã

Ñ procuror

C U R T E A,

Gabriela Dragomirescu

Ñ magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 10 lit. d) ºi ale art. 79 din Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a
falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”HegemonsÒ Ñ S.A. din Bucureºti în Dosarul
nr. 7.615/1999 al Tribunalului Bucureºti Ð Secþia comercialã.
La apelul nominal este prezent autorul excepþiei, reprezentat de consilier juridic Lucian Bagiu, lipsind celelalte
pãrþi, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 24 ianuarie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 7.615/1999, Tribunalul Bucureºti Ð Secþia
comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 10 lit. d) ºi ale
art. 79 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”HegemonsÒ Ñ S.A. din
Bucureºti.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 10 lit. d) ºi ale art. 79 din Legea
nr. 64/1995, republicatã, ”ating existenþa drepturilor debito-
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rului de a-ºi conduce activitatea, fiind astfel în contradicþie
cu textele de principiu ale art. 49, art. 134 alin. (2) lit. a)
ºi art. 135 alin. (6) din ConstituþieÒ. Astfel se apreciazã cã
textele criticate contravin art. 49 din Constituþie, deoarece
ridicarea drepturilor debitorului de a-ºi conduce activitatea
”nu se face în situaþiile limitative prevãzute de art. 49 alin.
(1)Ò. În ceea ce priveºte încãlcarea dispoziþiilor
constituþionale ale art. 134 alin. (2) lit. a) se susþine cã
prin art. 10 lit. d) ºi art. 79 din lege ”nu se mai asigurã
libertatea comerþului, întrucât libertatea comerþului presupune tocmai posibilitatea ca debitorul sã-ºi conducã activitatea aºa cum crede de cuviinþã, cu respectarea legilor în
vigoareÒ ºi în felul acesta se ”creeazã cadrul favorabil de
manifestare a posibilitãþilor de violare a proprietãþii privateÒ,
ceea ce este contrar prevederilor art. 135 alin. (6) din
Constituþie.
Tribunalul Bucureºti Ð Secþia comercialã, exprimânduºi opinia, considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
este nefondatã, întrucât ”susþinerile debitoarei nu-ºi gãsesc
reflectarea în textele legiiÒ.
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, considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. În
esenþã, se aratã cã textele criticate din Legea nr. 64/1995,
republicatã, prevãd ridicarea dreptului debitorului de a-ºi
mai administra bunurile din avere ºi de a dispune de ele
numai dacã acesta ”nu ºi-a declarat intenþia de reorganizareÒ
sau ”în lipsa unui plan de reorganizare confirmat de
judecãtorul-sindicÒ, situaþii care dovedesc imposibilitatea
redresãrii activitãþii întreprinderii respective. Se mai aratã cã
atât desesizarea debitorului, cât ºi celelalte mãsuri instituite
prin art. 80Ð99 din legea criticatã nu aduc atingere dreptului de proprietate al debitorului, ci constituie doar mijloace
pentru a se evita fraudarea creditorilor.
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 ºi ale pãrþii prezente la dezbateri, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei
ºi ale 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.
I. În legãturã cu legalitatea sesizãrii de cãtre
judecãtorul-sindic, prin Decizia nr. 189 din 10 octombrie
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2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 92 din 22 februarie 2001, Curtea Constituþionalã a statuat cã, în temeiul atribuþiilor ce îi revin potrivit art. 5
alin. (1), art. 6 ºi art. 10 din Legea nr. 64/1995 privind
procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, dispoziþii coroborate cu cele ale art. 17 din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,
judecãtorul-sindic ”spune dreptulÒ ºi hotãrârile sale sunt cu
putere de executare silitã, având atât ”jurisdictioÒ, cât ºi
”imperiumÒ. Ca atare, rezultã cã judecãtorul-sindic realizeazã
activitate de judecatã ca judecãtor unic ºi, în consecinþã,
poate sesiza Curtea Constituþionalã cu excepþii de neconstituþionalitate.
II. Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 10 lit. d) 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, texte care au
urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 10 lit. d): ”Principalele atribuþii ale judecãtoruluisindic, în cadrul prezentei legi, sunt: [É] d) judecarea cererilor
de a se ridica debitorului dreptul de a-ºi mai conduce activitatea.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
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã
aceste prevederi de lege contravin dispoziþiilor
constituþionale ale art. 49, art. 134 alin. (2) lit. a) ºi ale
art. 135 alin. (6), texte care au urmãtorul conþinut:
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. 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;
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Ñ Art. 135 alin. (6): ”Proprietatea privatã este, în
condiþiile legii, inviolabilã.Ò
Analizând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea Constituþionalã constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi, în consecinþã, urmeazã sã fie respinsã.
Prevederile de lege criticate nu numai cã nu încalcã
dispoziþiile constituþionale invocate, ci, dimpotrivã, sunt conforme cu litera ºi cu spiritul acestora, ele având ca finalitate ridicarea dreptului de a-ºi conduce activitatea pentru
debitorul faþã de care s-a declanºat procedura de reorganizare ºi faliment ºi care suferã pierderi continue din averea
sa ori se aflã în situaþia în care nu existã probabilitatea de
realizare a unui plan raþional de activitate. În contextul procedurii speciale de executare silitã, instituitã prin Legea
nr. 64/1995, republicatã, sunt reglementate tocmai acele
condiþii în care creditorii sã poatã fi plãtiþi, iar prin aceasta
sã fie asigurate buna funcþionare a creditului ºi respectarea
obligaþiilor contractuale, esenþiale desfãºurãrii comerþului ºi
concurenþei loiale.
Referitor la invocarea încãlcãrii art. 49 din Constituþie,
Curtea constatã cã textul nu are legãturã cu cauza,
întrucât dreptul comerciantului de a-ºi conduce activitatea
nu este unul dintre drepturile ºi libertãþile fundamentale
prevãzute în titlul II din Constituþie, la care se referã
art. 49. De altfel, ridicarea dreptului debitorului de a-ºi conduce activitatea poate interveni, cu respectarea condiþiilor
prevãzute la art. 79 din lege, numai dupã declanºarea procedurii complexe prevãzute de Legea nr. 64/1995, republicatã, în caz de încetare de plãþi timp de cel puþin 30 de
zile, deci de insolvenþã comercialã, situaþie în care debitorul ºi-a încãlcat obligaþia de a-ºi plãti datoriile pe care le
are faþã de creditori, conform obligaþiilor contractuale asumate. În aceste condiþii ridicarea dreptului debitorului aflat
în încetare de plãþi de a-ºi conduce activitatea comercialã
pronunþatã de cãtre judecãtorul-sindic în conformitate cu

dispoziþiile art. 10 lit. d) ºi ale art. 79 din lege este consecinþa deschiderii procedurii falimentului, reglementatã de
cap. III secþiunea a 6-a din Legea nr. 64/1995, republicatã,
aplicabilã când nu mai existã posibilitatea reorganizãrii activitãþii debitorului. Aceastã procedurã extremã presupune, de
asemenea, indisponibilizarea bunurilor din averea debitorului, tocmai în vederea garantãrii posibilitãþii de platã a
creanþelor creditorilor.
Dispoziþiile art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicatã,
potrivit cãrora debitorul aflat în încetare de plãþi pierde
dreptul de a-ºi conduce activitatea comercialã, nu contravin prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) din Constituþie, care
stabilesc obligaþia statului de a asigura libertatea
comerþului, protecþia concurenþei loiale ºi crearea cadrului
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþie.
Aceasta deoarece mãsura ridicãrii dreptului debitorului de
a-ºi conduce activitatea, prin finalitatea ei, rãspunde în realitate cerinþei asigurãrii unui cadru favorabil valorificãrii tuturor factorilor de producþie, vizând deci pe toþi agenþii
economici, inclusiv debitorul ºi creditorii, precum ºi
funcþionarea creditului.
De asemenea, Curtea reþine cã prevederile art. 10 lit. d)
ºi ale art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicatã, nu
încalcã nici dispoziþiile art. 135 alin. (6) din Constituþie,
care declarã ”în condiþiile legiiÒ inviolabilitatea proprietãþii private.
De altfel, dispoziþiile art. 79 din Legea nr. 64/1995,
republicatã, au mai format obiectul controlului de
constituþionalitate, Curtea stabilind cã acestea sunt constituþionale (spre exemplu prin Decizia nr. 45 din 7 februarie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 295 din 5 iunie 2001). Soluþia pronunþatã îºi
menþine valabilitatea ºi în cauza de faþã, întrucât nu au
intervenit elemente noi de naturã sã determine modificarea
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), al art. 23 alin. (3) 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. 10 lit. d) ºi ale art. 79 din Legea nr. 64/1995 privind
procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”HegemonsÒ Ñ S.A. din
Bucureºti în Dosarul nr. 7.615/1999 al Tribunalului Bucureºti Ð Secþia comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 3 iulie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 241
din 10 iulie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 10 lit. d) ºi ale art. 79
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Mihai Paul Cotta

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 10 lit. d) ºi ale art. 79 din Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a
falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”TC International TradingÒ Ñ S.R.L. în Dosarul
nr. 7.611/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia comercialã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei. Se aratã cã prevederile legale criticate
sunt constituþionale, deoarece condiþiile prevãzute la art. 24
din Legea nr. 64/1995, republicatã, se referã numai la creditorii care solicitã declanºarea procedurii de reorganizare
ºi a falimentului. Totodatã se apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate este inadmisibilã, în condiþiile în care,
potrivit dispoziþiilor art. 23 din Legea nr. 64/1995, republicatã, judecãtorul-sindic nu poate fi considerat instanþã
judecãtoreascã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 22 noiembrie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 7.611/1999, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia
comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 10 lit. d) ºi ale
art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicatã, excepþie ridicatã
de Societatea Comercialã ”TC International TradingÒ Ñ
S.R.L. într-un dosar având ca obiect judecarea cererii formulate de autorul excepþiei împotriva Bãncii Comerciale
Albina, întemeiatã pe dispoziþiile Legii nr. 64/1995,
republicatã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 10 lit. d) ºi ale art. 79 din Legea
nr. 64/1995, republicatã, ”ating existenþa drepturilor debito-

rului de a-ºi conduce activitatea, fiind astfel în contradicþie
cu textele de principiu ale art. 49, art. 134 alin. (2) lit. a) ºi
art. 135 alin. (6) din ConstituþieÒ, deºi ”constituþional este
posibilã numai o restrângere a acestor drepturiÒ. Se mai
aratã totodatã cã ”ridicarea acestor drepturi nu se face în
situaþiile limitative prevãzute de art. 49 alin. (1) din
ConstituþieÒ. În ceea ce priveºte încãlcarea dispoziþiilor
art. 134 alin. (2) lit. a) din Constituþie autorul excepþiei
susþine cã ”prin ridicarea dreptului debitorului de a-ºi mai
conduce activitatea nu se mai asigurã libertatea comerþului,
întrucât libertatea comerþului presupune tocmai posibilitatea
ca debitorul sã-ºi conducã activitatea aºa cum crede de
cuviinþã, cu respectarea legilor în vigoareÒ.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia comercialã, exprimându-ºi
opinia, considerã cã excepþia nu este întemeiatã, întrucât
”ridicarea dreptului debitoarei de a-ºi conduce activitatea nu
impieteazã în concret economia de piaþã sau libertatea
comerþului, ci se face, justificat legal, în scopul necesar al
plãþii pasivului debitoareiÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de
vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât
”dispoziþiile criticate nu aduc vreo atingere drepturilor debitorului, ci au ca scop buna desfãºurare a activitãþii întreprinderii debitorului, scop care corespunde întru-totul
dispoziþiilor art. 134 alin. (2) lit. a) din ConstituþieÒ. Se mai
aratã cã ”debitorul a omis intenþionat din argumentarea sa
prevederile alin. (1) al art. 79 din lege, precum ºi cele ale
alin. (2) din acelaºi articol, care instituie o procedurã destinatã a garanta dreptul creditoruluiÒ.
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 ºi ale pãrþii prezente la dezbateri, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei
ºi ale 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.
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Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate în constituie
dispoziþiile art. 10 lit. d) ºi ale art. 79 din Legea
nr. 64/1995, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, texte care au
urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 10 lit. d): ”Principalele atribuþii ale judecãtoruluisindic, în cadrul prezentei legi, sunt: [É] d) judecarea cererilor
de a se ridica debitorului dreptul de a-ºi mai conduce activitatea;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
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã prevederile legale criticate contravin dispoziþiilor constituþionale
ale art. 49, art. 134 alin. (2) lit. a) ºi ale art. 135 alin. (6),
texte care au urmãtorul conþinut:
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. 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;
Ñ Art. 135 alin. (6): ”Proprietatea privatã este, în
condiþiile legii, inviolabilã.Ò
Se considerã, în esenþã, cã prevederile legate criticate
sunt neconstituþionale, deoarece încalcã dreptul debitorului
de a-ºi conduce activitatea comercialã.
Analizând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã nu poate reþine criticile formulate de autorul acesteia.
Prevederile legale criticate nu numai cã nu încalcã dispoziþiile constituþionale invocate, ci, dimpotrivã, sunt conforme cu litera ºi cu spiritul acestora, ele având ca

finalitate ridicarea dreptului de a-ºi conduce activitatea pentru debitorul faþã de care s-a declanºat procedura de reorganizare ºi faliment ºi care suferã pierderi continue din
averea sa ori se aflã în situaþia în care nu existã probabilitatea de realizare a unui plan raþional de activitate. În
contextul procedurii speciale de executare silitã, instituitã
prin Legea nr. 64/1995, republicatã, sunt reglementate tocmai acele condiþii în care creditorii sã poatã fi plãtiþi, iar
prin aceasta sã fie asigurate buna funcþionare a creditului
ºi respectarea obligaþiilor contractuale, esenþiale desfãºurãrii
comerþului ºi concurenþei loiale.
Referitor la invocarea art. 49 din Constituþie, Curtea
constatã cã acesta nu are nici o legãturã cu cauza,
întrucât dreptul comerciantului de a-ºi conduce activitatea
nu este unul dintre drepturile ºi libertãþile fundamentale
prevãzute în titlul II din Constituþie, la care se referã
art. 49. De altfel, ridicarea dreptului debitorului de a-ºi conduce activitatea poate interveni, cu respectarea condiþiilor
prevãzute la art. 79 din lege, numai dupã declanºarea procedurii complexe prevãzute de Legea nr. 64/1995, republicatã, în caz de încetare de plãþi timp de cel puþin 30 de
zile, deci de insolvenþã comercialã, situaþie în care debitorul
ºi-a încãlcat obligaþia de a-ºi plãti datoriile pe care le are
faþã de creditori, conform obligaþiilor contractuale asumate.
În aceste condiþii ridicarea dreptului de a-ºi conduce activitatea comercialã de cãtre debitorul aflat în încetare de
plãþi, pronunþatã de judecãtorul-sindic în conformitate cu
dispoziþiile art. 10 lit. d) ºi ale art. 79 din lege, este consecinþa deschiderii procedurii falimentului, reglementatã de
cap. III secþiunea a 6-a din Legea nr. 64/1995, republicatã,
aplicabilã când nu mai existã posibilitatea reorganizãrii activitãþii debitorului. Aceastã procedurã extremã presupune, de
asemenea, indisponibilizarea bunurilor din averea debitorului, tocmai în vederea garantãrii posibilitãþii de platã a
creanþelor creditorilor.
Pierderea dreptului de a-ºi conduce activitatea comercialã de cãtre debitorul aflat în încetare de plãþi, în conformitate cu dispoziþiile art. 79 din Legea nr. 64/1995,
republicatã, nu contravine dispoziþiilor art. 134 alin. (2)
lit. a), care prevãd obligaþia statului de a asigura libertatea
comerþului, protecþia concurenþei loiale ºi crearea cadrului
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþie.
Mãsura ridicãrii dreptului debitorului de a-ºi conduce activitatea, prin finalitatea ei, rãspunde în realitate cerinþei asigurãrii unui cadru favorabil valorificãrii tuturor factorilor de
producþie, ceea ce vizeazã toþi agenþii economici, inclusiv
debitorul ºi creditorii, precum ºi funcþionarea creditului.
De asemenea, Curtea reþine cã prevederile art. 10 lit. d)
ºi ale art. 79 din Legea nr. 64/1995, republicatã, nu
încalcã dispoziþiile art. 135 alin. (6) din Constituþie, care
declarã ”în condiþiile legiiÒ inviolabilitatea proprietãþii private.
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De altfel, dispoziþiile art. 79 din Legea nr. 64/1995,
republicatã, au mai format obiectul controlului de constituþionalitate, Curtea stabilind cã acestea sunt
constituþionale prin Decizia nr. 45 din 7 februarie 2001,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 295 din 5 iunie 2001. Soluþia pronunþatã ºi considerentele care au stat la baza acesteia îºi menþin valabilitatea ºi în cauza de faþã, întrucât nu au intervenit
elemente noi de naturã sã determine modificarea 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), al art. 23 alin. (3) 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. 10 lit. d) ºi ale art. 79 din Legea nr. 64/1995 privind
procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”TC International
TradingÒ Ñ S.R.L. în Dosarul nr. 7.611/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 10 iulie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

ACTE

ALE
AL

CONSILIULUI

NAÞIONAL

AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind retragerea unor licenþe de emisie
În conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Având în vedere renunþarea la
activitatea pentru care a primit licenþa de emisie,

se retrag, la cerere, licenþele de emisie urmãtoarelor societãþi comerciale:

CATV
Nr.
crt.

Titularul licenþei de emisie
Societatea Comercialã/sediul

Numãrul
licenþei
de emisie/
data eliberãrii

Localitatea
(judeþul)

Data
solicitãrii

Cãpuºu Mare (Cluj)
Izvoru Criºului (Cluj)
Feleacu (Cluj)

28 martie 2001

Orbeni (Bacãu)

31 mai 2001

1. AIRKAB SERV Ñ S.R.L. (Izvoru Criºului)

C755 din 9 mai 1995
C758 din 9 mai 1995
C757 din 9 mai 1995

2. CRUSEUM IMPEX Ñ S.R.L. (Bacãu)

C1.990 din 21 octombrie 1999

3. DUOSAT TRADING Ñ S.R.L. (Bucureºti)

C1.939 din 13 iulie 1999
C1.940 din 13 iulie 1999
C1.941 din 13 iulie 1999

Guºoiu (Dâmboviþa)
Malu Mierii (Dâmboviþa)
Livezile (Dâmboviþa)

21 iunie 2001

4. TANGENT ELECTRO TRADE Ñ S.R.L.
(Sângeorgiu de Pãdure)

C1.917 din 22 iunie 1999
C1.918 din 22 iunie 1999
C1.919 din 22 iunie 1999

Bãlãuºeri (Mureº)
Dumitreni (Mureº)
Agriºteu (Mureº)

27 iunie 2001
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Numãrul
licenþei
de emisie/
data eliberãrii

Titularul licenþei de emisie
Societatea Comercialã/sediul

5. TYAXTON PROD Ñ S.R.L.
(Gorj)

C335 din 3 martie 1994
C1.952 din 13 iulie 1999
C1.948 din 13 iulie 1999
C1.950 din 13 iulie 1999
C1.951 din 13 iulie 1999
C1.954 din 13 iulie 1999
C1.949 din 13 iulie 2001
C1.953 din 13 iulie 1999

Localitatea
(judeþul)

Data
solicitãrii

Motru (Gorj)
Valea Perilor (Gorj)
Lupoaia (Gorj)
Valea Mânãstirii (Gorj)
Steic (Gorj)
Leurda (Gorj)
Ploºtina (Gorj)
Însurãþei (Gorj)

25 iunie 2001

PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

ªERBAN MADGEARU
Bucureºti, 6 septembrie 2001.
Nr. 109.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603/26.IX.2001 conþine 16 pagini.

Preþul 6.704 lei

ISSN 1453Ñ4495

