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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind unele mãsuri prealabile lucrãrilor de construcþie de autostrãzi ºi drumuri naþionale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Prezenta lege stabileºte cadrul juridic pentru
luarea unor mãsuri de pregãtire prealabilã a executãrii
lucrãrilor de construcþie de autostrãzi ºi drumuri naþionale
prevãzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 82/1998, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 2. Ñ (1) Prin prezenta lege se declarã de utilitate
publicã toate lucrãrile de construcþie de autostrãzi ºi

drumuri naþionale, expropriator fiind statul român prin
Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România Ñ S.A. de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
(2) În înþelesul prezentei legi, prin lucrãri de construcþie
de autostrãzi ºi drumuri naþionale, denumite în continuare
lucrãri, se înþelege lucrãri de construire, reabilitare,
dezvoltare, modernizare ori extindere a autostrãzilor ºi
drumurilor naþionale.
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(3) Fac parte integrantã din autostrãzi ºi drumuri
naþionale podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile,
construcþiile de apãrare ºi consolidare, locurile de parcare,
oprire ºi staþionare, indicatoarele de semnalizare rutierã ºi
alte dotãri pentru siguranþa circulaþiei, precum ºi orice alte
lucrãri de construire ori amplasare de clãdiri, instalaþii ºi
alte amenajãri necesare apãrãrii ºi/sau exploatãrii acestora.
Art. 3. Ñ Expropriatorul întocmeºte o documentaþie
tehnico-economicã pentru fiecare lucrare. Documentaþia
tehnico-economicã cuprinde ºi date privind încadrarea
lucrãrii în planurile de urbanism ºi amenajare a teritoriului,
planuri cu amplasamentul lucrãrii, care conþin delimitarea
suprafeþelor ºi a construcþiilor propuse spre expropriere, cu
indicarea numelor proprietarilor, precum ºi a ofertelor de
despãgubire pe categorii de imobile stabilite de cãtre
persoane autorizate în evaluare. Planurile cu
amplasamentul lucrãrii se vizeazã de cãtre Oficiul Naþional
de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie.
Art. 4. Ñ (1) Pe baza documentaþiei tehnico-economice
prevãzute la art. 3, Guvernul aprobã, prin hotãrâre,
amplasamentul lucrãrii, declanºarea procedurii de
expropriere a imobilelor care constituie amplasamentul,
suma globalã estimatã a despãgubirilor, termenul în care
aceasta se vireazã într-un cont bancar deschis pe numele
expropriatorului ºi sursa de finanþare.
(2) Planul cu amplasamentul lucrãrii, întocmit conform
prevederilor art. 3 pe fiecare teritoriu administrativ, se
aduce la cunoºtinþã publicã prin afiºarea la sediul
consiliului local respectiv ºi va rãmâne afiºat pânã la
finalizarea procedurii de despãgubire. Planul cu
amplasamentul lucrãrii va fi publicat ºi într-un ziar local.
(3) Suma globalã a despãgubirilor nu poate fi mai micã
decât cuantumul total al despãgubirilor determinat de cãtre
un evaluator autorizat ºi se vireazã la dispoziþia
expropriatorului în cel mult 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la alin. (1).
Art. 5. Ñ (1) Plata despãgubirilor pentru imobilele
expropriate în baza prevederilor art. 4 alin. (1) se face în
baza cererilor adresate de cãtre titularii drepturilor reale,
precum ºi de cãtre orice persoanã care justificã un interes
legitim.
(2) Cererea pentru plata despãgubirilor va conþine
numele ºi prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de
domiciliu, actele doveditoare referitoare la existenþa
drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea,
împreunã cu documentele doveditoare, originale ºi/sau copii
legalizate, va fi depusã, în termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la
art. 4 alin. (1), la sediul consiliului local pe raza cãruia se
aflã imobilul.
(3) Dovada dreptului de proprietate ºi a celorlalte
drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin
mijloace de probã admise de lege, în funcþie de
modalitatea de dobândire a drepturilor Ñ convenþionalã,
judiciarã, legalã, succesoralã, înþelegând prin dobândire ºi
constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în
baza unor legi speciale.
(4) În cazul în care titularii drepturilor reale nu depun
cererea ºi/sau documentele doveditoare, potrivit prevederilor
alin. (1) ºi (2), expropriatorul va notifica acestora sumele
propuse pentru plata despãgubirilor ºi le va consemna

într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului.
Despãgubirile vor fi eliberate în condiþiile prezentei legi.
(5) În cazul în care despãgubirile referitoare la acelaºi
imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai
multe persoane îndreptãþite, despãgubirile se vor consemna
pe numele tuturor, urmând sã fie împãrþite potrivit legii
civile. Despãgubirea va fi eliberatã numai titularilor
drepturilor dovedite prin hotãrâri definitive ºi irevocabile.
Eventualele litigii amânã plata despãgubirilor, dar nu
suspendã transferul dreptului de proprietate cãtre
expropriator.
(6) În situaþia în care imobilele ce urmeazã a fi
expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu
sunt cunoscuþi sau nu pot prezenta certificat de moºtenitor,
dacã procedura succesoralã este deschisã, despãgubirea
se va consemna pe seama succesiunii. În ipoteza în care
procedura succesoralã nu este deschisã, un reprezentant
al expropriatorului este îndreptãþit sã solicite deschiderea
succesiunii, iar suma reprezentând despãgubirile va fi
consemnatã într-un cont distinct, pe seama succesiunii.
Despãgubirile vor fi plãtite numai succesorilor care îºi vor
dovedi calitatea cu certificatul de moºtenitor.
(7) În cazul altor situaþii litigioase decât cele prevãzute
la alin. (5) ºi (6), sumele aferente exproprierii se
consemneazã pe numele persoanelor aflate în litigiu,
urmând a fi plãtite în condiþiile prezentei legi.
Art. 6. Ñ (1) În termen de 5 zile de la data intrãrii în
vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 4 alin. (1),
expropriatorul numeºte o comisie care verificã dreptul de
proprietate ori alt drept real în temeiul cãruia cererea a
fost formulatã ºi se pronunþã asupra cuantumului
despãgubirii, de comun acord cu proprietarul sau cu titularii
altor drepturi reale.
(2) La solicitarea comisiei, petentul are obligaþia sã
completeze documentaþia depusã privind calitatea de titular
al dreptului real pentru care solicitã despãgubirea în
termen de 15 zile. În caz contrar, comisia va consemna
despãgubirea pe numele solicitantului, însã plata acesteia
se va face numai la data la care solicitantul îºi va dovedi
dreptul în condiþiile prezentei legi.
Art. 7. Ñ Hotãrârea de stabilire a despãgubirilor, în
condiþiile prevãzute la art. 6, se comunicã petentului ºi se
afiºeazã, în extras, la sediul consiliului local în raza cãruia
se aflã situat imobilul expropriat, precum ºi la sediul
expropriatorului.
Art. 8. Ñ În termen de 5 zile, dar nu mai târziu de
15 zile de la data emiterii hotãrârii comisiei prevãzute la
art. 6, expropriatorul efectueazã, prin transfer bancar sau
numerar, plata despãgubirilor cãtre titularii drepturilor reale
asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora în
condiþiile art. 5 alin. (4)Ñ(6) ºi ale art. 6 alin. (2).
Art. 9. Ñ Expropriatul nemulþumit de cuantumul
despãgubirii prevãzute la art. 8, precum ºi orice persoanã
care se considerã îndreptãþitã la despãgubire pentru
exproprierea imobilului se poate adresa instanþei
judecãtoreºti competente în termen de 3 ani de la data
intrãrii în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la art. 4
alin. (1) sau în termen de 15 zile de la data la care i-a
fost comunicatã hotãrârea comisiei prin care i s-a respins,
în tot sau în parte, cererea de despãgubire. Acþiunea
formulatã în conformitate cu prevederile prezentului articol
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se soluþioneazã potrivit dispoziþiilor art. 21Ñ27 din Legea
nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate
publicã, în ceea ce priveºte stabilirea despãgubirii. În acest
caz, plata despãgubirii se face de cãtre expropriator în
termen de 30 de zile de la data solicitãrii, pe baza
hotãrârii judecãtoreºti definitive ºi irevocabile de stabilire a
cuantumului acesteia.
Art. 10. Ñ (1) Cererile adresate instanþei judecãtoreºti
pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român, a
dreptului la despãgubire pentru expropriere ºi a
cuantumului acesteia sunt scutite de taxã judiciarã de
timbru.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având
ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept
real asupra imobilelor supuse exproprierii.
Art. 11. Ñ Suplimentarea sumei prevãzute la art. 4
alin. (3), dacã este cazul, se face prin hotãrâre a
Guvernului, la cererea expropriatorului.
Art. 12. Ñ Actele juridice care se încheie dupã data
comunicãrii hotãrârii comisiei prevãzute la art. 6 alin. (1)
sau dupã data consemnãrii sumelor stabilite ca
despãgubiri, pentru constituirea sau transferul de drepturi
reale având ca obiect imobilele afectate de expropriere,
sunt lovite de nulitate absolutã.
Art. 13. Ñ (1) Autorizaþia de construire pentru lucrãri, în
toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 6 alin. (13) din
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor
de construcþii, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
(2) Pe terenurile expropriate sunt interzise începerea
ºi/sau continuarea construcþiilor, cu sau fãrã autorizaþie, a
instalaþiilor sau a altor bunuri imobile de orice naturã.
Art. 14. Ñ (1) Scoaterea, definitivã ori temporarã, a
terenurilor necesare pentru lucrãri de construcþie de
autostrãzi ºi drumuri naþionale din circuitul agricol ºi,
respectiv, din fondul forestier naþional se excepteazã de la
plata taxelor prevãzute la art. 92 alin. (4) din Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, respectiv a taxelor ºi a celorlalte
sume datorate potrivit art. 55, 56 ºi 58 din Legea
nr. 26/1996 Ñ Codul silvic, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi art. 24 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului
nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ºi
administrarea fondului forestier naþional, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 141/1999, republicatã, cu
modificãrile ulterioare.
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(2) În vederea asigurãrii continuitãþii echilibrului ecologic
în þara noastrã prin asigurarea integritãþii fondului forestier
naþional, sumele echivalente taxei de scoatere definitivã din
circuitul silvic a terenurilor forestiere, contravaloarea
pierderii de creºtere a arboretului, dacã terenul este
acoperit cu pãdure, precum ºi cheltuielile de instalare a
vegetaþiei forestiere ºi de întreþinere a acesteia pânã la
realizarea stãrii de masiv, prevãzute de lege, se asigurã de
la bugetul de stat, pe bazã de programe anuale.
(3) Sumele echivalente taxei de scoatere definitivã din
circuitul silvic a terenurilor forestiere se varsã în fondul de
ameliorare a fondului funciar cu destinaþie silvicã aflat la
dispoziþia autoritãþii publice centrale care rãspunde de
silviculturã.
(4) Sumele echivalente contravalorii pierderii de creºtere
a arboretului, precum ºi cheltuielile de instalare a vegetaþiei
forestiere ºi de întreþinere a acesteia pânã la realizarea
stãrii de masiv se varsã la Fondul de conservare ºi
regenerare a pãdurilor, constituit la Regia Naþionalã a
Pãdurilor Ñ Romsilva.
Art. 15. Ñ Transferul imobilelor din proprietatea privatã
în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea
expropriatorului opereazã de drept la data plãþii
despãgubirilor pentru expropriere sau, dupã caz, la data
consemnãrii acestora, în condiþiile prezentei legi.
Art. 16. Ñ Secretarii unitãþilor administrativ-teritoriale în
care sunt situate imobilele ce urmeazã a fi supuse
exproprierii, precum ºi notarii publici sunt obligaþi sã
comunice, în termen de 5 zile de la cererea
expropriatorului, informaþiile cu privire la deschiderea
procedurilor succesorale.
Art. 17. Ñ Serviciile privind avizarea ºi înregistrarea
documentaþiilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata
taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru
terenurile necesare realizãrii lucrãrilor de construire de
autostrãzi ºi drumuri naþionale, precum ºi orice alte taxe
datorate bugetului de stat sau bugetelor locale sunt scutite
de la platã.
Art. 18. Ñ Dispoziþiile prezentei legi se completeazã în
mod corespunzãtor cu prevederile Legii nr. 33/1994,
precum ºi cu cele ale Codului civil ºi ale Codului de
procedurã civilã, în mãsura în care nu prevãd altfel.
Art. 19. Ñ În termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului va elabora normele
metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care
vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 1 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (1) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 25 mai 2004.
Nr. 198.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind unele mãsuri prealabile
lucrãrilor de construcþie de autostrãzi ºi drumuri naþionale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind unele mãsuri prealabile
lucrãrilor de construcþie de autostrãzi ºi drumuri naþionale ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 24 mai 2004.
Nr. 363.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã alineatul (8) al articolului 6 se introduce
alineatul (81) cu urmãtorul cuprins:
”(81) Prin excepþie de la prevederile alin. (8), lucrãrile
de consolidare la clãdirile multietajate încadrate prin raport
de expertizã tehnicã în clasa I de risc seismic ºi care
prezintã pericol public se autorizeazã în regim de urgenþã,
în condiþiile prevãzute la alin. (13), chiar în situaþia
existenþei unor litigii aflate pe rolul instanþelor
judecãtoreºti.Ò
2. Partea introductivã a alineatului (1) al articolului 8 va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ (1) Se pot executa fãrã autorizaþie de
construire urmãtoarele lucrãri care nu modificã structura de
rezistenþã, caracteristicile iniþiale ale construcþiilor sau
aspectul arhitectural al acestora:Ò

3. Dupã alineatul (1) al articolului 24 se introduce
alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:
”(11) Arhitectul-ºef al judeþului ºi personalul împuternicit
al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia
urmãresc respectarea disciplinei în domeniul autorizãrii
executãrii lucrãrilor de construcþii pe teritoriul administrativ
al judeþului, precum ºi respectarea disciplinei în urbanism ºi
amenajarea teritoriului legatã de procesul de autorizare a
construcþiilor.Ò
Art. II. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse
prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului va modifica Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de
construcþii, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
aprobate prin Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor
ºi locuinþei nr. 1.943/2001, cu modificãrile ulterioare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (1) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 25 mai 2004.
Nr. 199.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor
de construcþii
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 24 mai 2004.
Nr. 364.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 199
din 29 aprilie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 ºi 2
din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Ioan Vida
Aurelia Popa
Mihai Paul Cotta

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 ºi 2 din Codul de
procedurã civilã, excepþie ridicatã de Rodica Neagu în
Dosarul nr. 3.120/2003 al Judecãtoriei Sectorului 4
Bucureºti.
La apelul nominal rãspunde autorul excepþiei. Lipseºte
cealaltã parte, faþã de care procedura de citare a fost legal
îndeplinitã.
Curtea dispune a se face apelul ºi în Dosarul
nr. 19D/2004, privind excepþia de neconstituþionalitate cu
acelaºi obiect, ridicatã de acelaºi autor în Dosarul
nr. 1.007/2003 al aceleiaºi instanþe.
La apelul nominal rãspunde autorul excepþiei. Lipseºte
cealaltã parte, faþã de care procedura de citare a fost legal
îndeplinitã.

Curtea, din oficiu, pune în discuþie conexarea dosarelor,
având în vedere identitatea de obiect ºi de pãrþi a
acestora.
Autorul excepþiei ºi reprezentantul Ministerului Public
sunt de acord cu conexarea dosarelor.
Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992,
republicatã, raportat la art. 164 din Codul de procedurã
civilã, dispune conexarea Dosarului nr. 19D/2004 la Dosarul
nr. 18D/2004, care a fost primul înregistrat.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate solicitã
admiterea acesteia. Se susþine cã dispoziþiile art. 244
alin. 1 pct. 1 ºi 2 din Codul de procedurã civilã contravin
art. 21 din Constituþie, republicatã, deoarece nu obligã
instanþa sã suspende judecata în situaþiile prevãzute de
text. Totodatã, se apreciazã, referitor la jurisprudenþa Curþii
Constituþionale în materie, cã aceasta nu poate fi luatã în
consideraþie, deoarece prevederile legale supuse controlului
de constituþionalitate se raportau la alte texte constituþionale
decât cele invocate în cauzã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepþiei ca neîntemeiatã. Se aratã cã
dispoziþiile legale criticate nu încalcã art. 21 din Constituþie,
republicatã. În acest sens, este invocatã jurisprundenþa
Curþii Constituþionale, care s-a pronunþat asupra unor
excepþii de neconstituþionalitate cu acelaºi obiect. Cu privire
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la invocarea, în susþinerea excepþiei, a dispoziþiilor
constituþionale ale art. 124 alin. (1), se aratã cã acestea
nu au legãturã cu prevederile criticate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarelor, constatã
urmãtoarele:
Prin încheierile din 30 octombrie 2003, pronunþate în
dosarele nr. 3.120/2003 ºi nr. 1.007/2003, Judecãtoria
Sectorului 4 Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 244
alin. 1 pct. 1 ºi 2 din Codul de procedurã civilã, excepþie
ridicatã de Rodica Neagu.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, identicã
în ambele dosare, autorul acesteia aratã cã textele criticate
încalcã dispoziþiile constituþionale ale art. 21 alin. (1) ºi (2)
privind dreptul de acces liber la justiþie ºi ale art. 123
alin. (1), devenit art. 124 alin. (1) dupã republicarea
Constituþiei, privind înfãptuirea justiþiei. Se susþine, în acest
sens, cã datoritã prevederii caracterului facultativ pentru
instanþele judecãtoreºti al suspendãrii judecãrii cauzelor în
situaþiile prevãzute de textul criticat, instanþele ”îºi
manifestã din plin puterea discreþionarã respingând sub
diferite motive inventate cererile de suspendare
întemeiate...Ò. Autorul excepþiei apreciazã cã ”accesul liber
la justiþie prevãzut de art. 21 din Constituþie [...] nu poate fi
lãsat la discreþia magistratului, el trebuind sã fie obligat
printr-un text imperativ de lege la [...] respectarea
drepturilor ºi intereselor ºi [la] realizarea actului de
dreptateÒ.
Judecãtoria Sectorului 4 Bucureºti, formulându-ºi opinia
asupra excepþiei, apreciazã cã excepþia este neîntemeiatã,
întrucât ”hotãrârea pronunþatã în situaþia în care instanþa
nu dispune suspendarea judecãþii cerutã de o parte
litigantã poate fi modificatã la cererea pãrþii interesate, prin
mijloace procedurale legaleÒ.
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 excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
De asemenea, în conformitate cu dispoziþiile art. 181 din
Legea nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat
punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul considerã cã textele criticate sunt
constituþionale. În argumentarea acestui punct de vedere,
se aratã cã ”instanþei îi revine îndreptãþirea ºi obligaþia sã
analizeze ºi sã se pronunþe asupra temeiniciei ºi legalitãþii
fiecãrei cereri ce i se adreseazã Ñ cum este cererea în
cauzã de suspendare a judecãþii Ñ þinând seama,
totodatã, de drepturile ºi interesele legitime ale tuturor
pãrþilor ºi dacã acestea sunt exercitate conform scopului în
care au fost recunoscute de legeÒ.
Conform punctului de vedere al Guvernului, ”aprobarea
automatã a cererii de suspendare a judecãþii formulatã
numai de una dintre pãrþi, cum sugereazã autorul excepþiei,
ar fi o soluþie nelegalã, de ignorare flagrantã a rolului ºi
sarcinilor instanþei, de încurajare a abuzului de drept ºi,
evident, contrarã ºi prevederilor constituþionale [...], precum
ºi regulilor generale ce guverneazã desfãºurarea procesului
civil Ñ dintre care de menþionat sunt cele privind

respectarea contradictorialitãþii, egalitãþii pãrþilor în folosirea
mijloacelor procedurale, exercitarea depturilor cu bunãcredinþã, sancþionarea abuzului de drept, asigurarea
celeritãþii în judecarea cauzelorÒ.
Avocatul Poporului susþine cã excepþia nu este
întemeiatã. În motivarea acestui punct de vedere se aratã
cã ”suspendarea legalã facultativã a judecãþii reprezintã un
incident în cursul desfãºurãrii acesteia, ce constã în oprirea
vremelnicã a procedurii de judecatã din cauza unor
împrejurãri independente de voinþa pãrþilor. Pe cale de
consecinþã, cazurile de suspendare legalã a judecãþii þin de
stabilirea procedurii de judecatã, care, în temeiul art. 126
alin. (2) din Constituþie, republicatã, este de competenþa
exclusivã a legiuitoruluiÒ. Totodatã, se aratã în acest punct
de vedere, împotriva încheierii, partea interesatã poate face
apel sau recurs, potrivit prevederilor art. 282 alin. (2) din
Codul de procedurã civilã, asigurându-se astfel respectarea
principiului constituþional al accesului liber la justiþie. Pe de
altã parte, textele criticate nu încalcã nici dispoziþia
constituþionalã privind înfãptuirea justiþiei, ci, în realitate, dã
expresie acestui principiu, judecãtorul având posibilitatea
”sã aprecieze asupra oportunitãþii suspendãrii, evitându-se
prelungirea artificialã ºi nejustificatã a procesuluiÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de
judecãtorul-raportor, concluziile pãrþii prezente ºi ale
procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este
competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din
Constituþie, republicatã, 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 îl constituie dispoziþiile art. 244 alin. 1
pct. 1 ºi 2 din Codul de procedurã civilã, care au
urmãtorul cuprins:
”Instanþa poate suspenda judecata:
1. când dezlegarea pricinii atârnã, în totul sau în parte, de
existenþa sau neexistenþa unui drept care face obiectul unei
alte judecãþi;
2. când s-a început urmãrirea penalã pentru o infracþiune
care ar avea o înrâurire hotãrâtoare asupra hotãrârii ce
urmeazã sã se dea.Ò
Critica de neconstituþionalitate se bazeazã pe susþinerea
cã textele de mai sus încalcã principiul liberului acces la
justiþie, consacrat de art. 21, ºi cel al înfãptuirii justiþiei în
numele legii, consacrat de art. 124 alin. (1) din Constituþie,
republicatã, întrucât stabilesc facultatea, iar nu obligaþia
pentru judecãtor de a suspenda judecarea cauzei.
Analizând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
constatã cã textele criticate din Codul de procedurã civilã,
raportate la dispoziþiile constituþionale invocate, nu numai
cã nu sunt incompatibile, ci, dimpotrivã, dau expresie
deplinã principiului liberului acces la justiþie ºi celui al
înfãptuirii justiþiei în numele legii.
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Dispoziþiile art. 244 alin. 1 pct. 1 ºi 2 din Codul de
procedurã civilã au mai format obiect al criticii de
neconstituþionalitate.
Prin deciziile: nr. 72 din 28 mai 1996, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din
2 august 1996, nr. 262 din 15 octombrie 2002, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din
6 noiembrie 2002, ºi nr. 29 din 27 ianuarie 2004, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din
26 februarie 2004, Curtea a stabilit cã textele respective
sunt constituþionale.
În considerentele Deciziei nr. 29/2004, s-a reþinut, în
esenþã, cã suspendarea reprezintã un incident procedural
survenit în cursul desfãºurãrii judecãþii ºi are ca efect
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sistarea temporarã a procedurii de judecatã ca urmare a
apariþiei unor împrejurãri voite de pãrþi sau independente
de voinþa lor. În consecinþã, ”lãsarea mãsurii suspendãrii la
aprecierea judecãtorului, atunci când dezlegarea pricinii
depinde de existenþa unui drept care face obiectul unui
proces aflat în curs, este menitã sã-i permitã acestuia sã-ºi
exercite rolul activ, sancþionând eventualele tentative de
exercitare abuzivã a drepturilor procesuale, incontestabil
mai eficient decât în situaþia în care suspendarea ar avea
caracter imperativÒ.
Aceste considerente, aplicabile în cazul ambelor situaþii
prevãzute de textele criticate, îºi pãstreazã valabilitatea ºi
în cauza de faþã, neintervenind elemente noi de naturã sã
determine schimbarea jurisprudenþei Curþii.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, precum ºi
al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 ºi 2 din Codul de procedurã civilã,
excepþie ridicatã de Rodica Neagu în dosarele nr. 3.120/2003 ºi nr. 1.007/2003 ale Judecãtoriei Sectorului 4 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 29 aprilie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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