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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 49/2004
cu privire la rectificarea bugetului asigur„rilor sociale de stat
pe anul 2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 49 din 15 iulie 2004
cu privire la rectificarea bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2004,
adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 656 din 21 iulie 2004.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 445.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea
bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2004
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigur„rilor sociale
de stat pe anul 2004 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 847.

«
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special
al func˛ionarului public denumit manager public
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea
statutului special al func˛ionarului public denumit manager
public, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 590 din 1 iulie 2004, cu urm„toarele modific„ri ∫i
complet„ri:

2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) va avea urm„torul
cuprins:
îb) programe de formare specializat„ cu durata de un
an, specifice pentru tineri func˛ionari publici Ón v‚rst„ de
p‚n„ la 35 de ani.“

1. La articolul 3, dup„ alineatul (3) se introduc
alineatele (4) ∫i (5) cu urm„torul cuprins:
î(4) Secretariatul Comisiei, Ón ceea ce prive∫te
Óndeplinirea atribu˛iilor ce decurg din prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„ ∫i din normele de aplicare a acesteia, Ón leg„tur„
cu statutul special al managerilor publici, se asigur„ de
c„tre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor.
(5) Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor poate colabora,
Ón exercitarea atribu˛iilor sale secretariale, cu un partener
de implementare desemnat potrivit procedurii stabilite prin
normele de aplicare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.“

3. La articolul 21, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Prin excep˛ie de la prevederile art. 3 ∫i 12,
evaluarea final„ ∫i clasamentul final al absolven˛ilor
componentei «Stagiari 2003—2004» ∫i «Cursan˛i 2003—
2005», candida˛i pentru func˛ia de manager public, sunt
stabilite de c„tre o comisie interimar„, Ónfiin˛at„ prin ordin
al ministrului administra˛iei ∫i internelor, al c„rei secretariat
se poate asigura de c„tre echipele de asisten˛„ tehnic„ ale
proiectelor PHARE, prev„zute la art. 20 alin. (2).“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

VIOREL HREBENCIUC

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 452.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului
special al func˛ionarului public denumit manager public
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al
func˛ionarului public denumit manager public ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 29 octombrie 2004.
Nr. 854.
«
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional
Steaua Rom‚niei Ón grad de Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru Óntreaga activitate artistic„, pentru
generozitatea cu care a donat o parte important„ a lucr„rilor sale
patrimoniului cultural na˛ional,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua Rom‚niei Ón grad
de Ofi˛er domnului Marcel Guguianu, sculptor.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 874.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III
∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
pentru contribu˛ia excep˛ional„ la promovarea valorilor democratice, la
sprijinirea procesului de integrare european„ ∫i la dezvoltarea societ„˛ii civile
din Rom‚nia,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Comandor doamnei Liz Mohn, membr„ a Comitetului Executiv al Funda˛iei
Bertelsmann, Republica Federal„ Germania.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 875.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Mare Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale
art. 7 lit. A ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de
decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru sprijinul constant acordat cercet„rii
rom‚ne∫ti din domeniul chimiei supramoleculare, pentru promovarea
speciali∫tilor rom‚ni Ón mediile ∫tiin˛ifice interna˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de Mare
Ofi˛er, Categoria H — îCercetarea ∫tiin˛ific„“, domnului Jean-Marie Lehn,
laureat al Premiului Nobel, profesor universitar la Universitatea din
Strasbourg, Republica Francez„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 876.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 3 alin. (1), ale art. 4 alin. (1), ale
art. 7 lit. A ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de
decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
Ón semn de deosebit„ apreciere pentru activitatea desf„∫urat„ Ón
importante centre de spiritualitate ale ortodoxiei rom‚ne∫ti,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de Cavaler,
Categoria G — îCultele“, Preacuviosului p„rinte arhimandrit MiroslavConstantin Corneliu, stare˛ul M„n„stirii C„lui (jude˛ul Olt).
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 2 noiembrie 2004.
Nr. 877.

5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.034/9.XI.2004

HOT√R¬RI ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

HOT√R¬RE
privind demisia unui deputat
Œn temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) ∫i ale art. 71 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 81 din Legea nr. 161/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 185, art. 189 alin. 1
∫i ale art. 197 din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Camera Deputa˛ilor ia act de
Óncep‚nd cu data de 1 noiembrie 2004, prezentat„
Chiri˛„, ales deputat Ón Circumscrip˛ia electoral„ nr.
Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, ∫i
de deputat de˛inut de acesta.

cererea de demisie
de domnul Dumitru
3 Arge∫, apar˛in‚nd
declar„ vacant locul

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a Camerei Deputa˛ilor din
1 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

VALER DORNEANU
Bucure∫ti, 1 noiembrie 2004.
Nr. 27.

DECIZII

ALE

C U R fi I I

C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 332
din 16 septembrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995
privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Aurelia Popa
Cristina C„t„lina Turcu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a
falimentului, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe Holo∫tencu Ón
Dosarul nr. 4.075/2003 al Tribunalului Tulcea.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, f„c‚nd

referire la jurispruden˛a constant„ a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón
materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 26 martie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 4.075/2003, Tribunalul Tulcea a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind
procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, excep˛ie
ridicat„ de Gheorghe Holo∫tencu Ón dosarul men˛ionat,
av‚nd ca obiect cererea de deschidere a procedurii
reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului privind debitoarea
Societatea Comercial„ îViamar“ — S.R.L. din Tulcea.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
sus˛ine c„ prevederile legale men˛ionate Óncalc„ dispozi˛iile
art. 16 alin. (1), ale art. 21 alin. (1), (2) ∫i (3), ale art. 44
alin. (1) ∫i alin. (2) teza Ónt‚i ∫i ale art. 53 alin. (1) ∫i (2)
din Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i ale art. 6 paragraful 1
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
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libert„˛ilor fundamentale, deoarece restr‚ng implicit ∫i
discriminatoriu dreptul de a cere executarea silit„,
Ómpiedic‚ndu-i accesul la justi˛ie. Totodat„, consider„ c„ Ói
este Ónc„lcat dreptul la un proces echitabil ∫i la
solu˛ionarea cauzei Óntr-un termen rezonabil.
Tribunalul Tulcea opineaz„ Ón sensul c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t textul atacat
instituie un criteriu valoric Ón func˛ie de care se apreciaz„
insolven˛a debitorului, iar existen˛a sa nu exclude
posibilitatea valorific„rii crean˛ei prin modalit„˛ile dreptului
comun Ón materie.
Potrivit dispozi˛iilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierile de sesizare au fost
comunicate pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i formula punctele
de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
De asemenea, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 181 din
Legea nr. 35/1997, cu modific„rile ulterioare, s-a solicitat
punctul de vedere al institu˛iei Avocatul Poporului.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Prevederile legale criticate stabilesc
condi˛iile Ón care creditorii pot solicita deschiderea
procedurii falimentului fa˛„ de debitorul lor, ele trebuind
coroborate cu prevederile introductive ale Legii nr. 64/1995,
∫i anume cu dispozi˛iile art. 1 care consfin˛esc condi˛iile
necesare, privitoare la debitor, pentru a putea fi deschis„
procedura prev„zut„ de lege. Dreptul creditorilor de a
formula cereri introductive pentru declan∫area procedurii
reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului a fost condi˛ionat de
caracterul crean˛elor ∫i de cuantumul minim al acestora,
pentru a Ómpiedica abuzul de drept prin formularea unor
cereri pentru orice crean˛„ ∫i Ón orice valoare
nesemnificativ„, creditorii av‚nd acces ∫i la alte mijloace
de constr‚ngere a debitorului pentru realizarea crean˛elor
lor.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile art. 16
alin. (1) din Constitu˛ie, republicat„, nu sunt Ónc„lcate,
deoarece procedura special„ de executare silit„ a Óntregului
patrimoniu al unui comerciant, prev„zut„ de Legea
nr. 64/1995, este aplicabil„ tuturor comercian˛ilor, persoane
fizice ori persoane juridice. Œn cazul persoanelor juridice
critica nu poate fi re˛inut„, deoarece, a∫a cum a statuat
Curtea prin Decizia nr. 201/2000, textul constitu˛ional
invocat ca fiind Ónc„lcat se refer„ la egalitatea cet„˛enilor
Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice, iar nu la egalitatea Ón
drepturi a persoanelor juridice.
Textul de lege criticat nu Óngr„de∫te dreptul persoanelor
interesate de a se adresa justi˛iei pentru ap„rarea
drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor lor legitime, Óntruc‚t
orice creditor care are o crean˛„ cert„, lichid„ ∫i exigibil„
poate introduce la tribunal o cerere Ómpotriva unui debitor
care, timp de cel pu˛in 30 de zile, a Óncetat pl„˛ile, at‚t
creditorul, c‚t ∫i debitorul put‚nd formula preten˛ii ∫i
ap„r„ri. Liberul acces la justi˛ie este Óns„ compatibil cu
instituirea unor proceduri speciale, iar conceptul de proces
echitabil nu implic„ imperios existen˛a mai multor grade de
jurisdic˛ie, a unor c„i de atac ale hot„r‚rilor judec„tore∫ti,
nici, pe cale de consecin˛„, posibilitatea exercit„rii acestor
c„i de atac de c„tre toate p„r˛ile din proces, Ón acest sens
Curtea Constitu˛ional„ pronun˛‚ndu-se prin Deciziile
nr. 60/2003 ∫i nr. 369/2003.
Textul criticat nu aduce atingere art. 44 alin. (1) ∫i (2)
∫i art. 53 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, republicat„,
deoarece, procedura prev„zut„ de Legea nr. 64/1995 a
fost instituit„ de legiuitor ca un mijloc de constr‚ngere a
debitorului care nu ∫i-a Óndeplinit obliga˛iile de plat„ de
bun„voie, iar dreptul de proprietate ∫i prerogativele sale, Ón
special dreptul de dispozi˛ie, trebuie exercitate Ón condi˛iile
legii, cu respectarea drepturilor creditorilor.
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Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, republicat„, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i celor ale art. 1 alin. (1)
∫i (2), art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992,
republicat„, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„.
Obiectul excep˛iei Ól constituie dispozi˛iile art. 29 alin. (1)
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii
judiciare ∫i a falimentului, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999,
modificat„ ∫i completat„ prin art. I pct. 30 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 38/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobat„
prin Legea nr. 82/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003.
Textul criticat avea urm„torul con˛inut:
— Art. 29 alin. (1): îOrice creditor care are o crean˛„
cert„, lichid„ ∫i exigibil„ poate introduce la tribunal o cerere
Ómpotriva unui debitor care, timp de cel pu˛in 30 de zile a
Óncetat pl„˛ile, Ón urm„toarele condi˛ii:
a) dac„ crean˛a izov„∫te din raporturi de munc„ sau
raporturi obliga˛ionale civile, crean˛a trebuie s„ aib„ un
cuantum superior valorii Ónsumate a 6 salarii medii pe
economie, stabilite Ón condi˛iile legii ∫i calculate la data
formul„rii cererii introductive;
b) Ón celelalte cazuri crean˛a trebuie s„ aib„ un cuantum
superior echivalentului Ón lei al sumei de 5.000 euro, calculat la
data formul„rii cererii introductive;
c) Ón cazul unui creditor care de˛ine crean˛e din ambele
categorii men˛ionate la lit. a) ∫i b), cuantumul total al crean˛elor
trebuie s„ fie superior valorii Ónsumate a 6 salarii medii pe
economie, stabilite Ón condi˛iile legii ∫i calculate la data
formul„rii cererii introductive.“
Ulterior sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale, art. 29 alin. (1)
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii
judiciare ∫i a falimentului, republicat„, a fost modificat prin
art. I pct. 43 din Legea nr. 149 din 11 mai 2004, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 424 din
12 mai 2004, dispozi˛iile criticate fiind preluate, Ón esen˛„,
cu urm„torul con˛inut:
— Art. 29 alin. (1): îOrice creditor care are una sau mai
multe crean˛e certe, lichide ∫i exigibile poate introduce la
tribunal o cerere Ómpotriva unui debitor care este prezumat Ón
insolven˛„ din cauza Óncet„rii pl„˛ilor fa˛„ de acesta timp de cel
pu˛in 30 de zile, Ón urm„toarele condi˛ii:
a) dac„ crean˛ele izvor„sc din raporturi de munc„ sau
raporturi obliga˛ionale civile, acestea trebuie s„ aib„ un
cuantum superior valorii Ónsumate a 6 salarii medii pe
economie, stabilite Ón condi˛iile legii ∫i calculate la data
formul„rii cererii introductive;
b) Ón celelalte cazuri, crean˛ele trebuie s„ aib„ un cuantum
superior echivalentului Ón lei al sumei de 3.000 euro, calculat la
data formul„rii cererii introductive;
c) Ón cazul unui creditor care de˛ine crean˛e din ambele
categorii men˛ionate la lit. a) ∫i b), cuantumul total al crean˛elor
trebuie s„ fie superior valorii Ónsumate a 6 salarii medii pe
economie, stabilite Ón condi˛iile legii ∫i calculate la data
formul„rii cererii introductive.“
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Autorul excep˛iei consider„ c„ aceste dispozi˛ii legale
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1)
privind egalitatea Ón drepturi, ale art. 21 alin. (1), (2) ∫i (3)
privind accesul liber la justi˛ie, ale art. 44 alin. (1) ∫i
alin. (2) teza Ónt‚i privind garantarea dreptului de
proprietate privat„, ale art. 53 alin. (1) ∫i (2) privind
restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i,
precum ∫i ale art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un
proces echitabil din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea observ„ c„ legiuitorul a
urm„rit, prin normele cuprinse Ón Legea nr. 64/1995,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe de
o parte, protec˛ia ∫i garantarea drepturilor de crean˛„ ale
creditorilor, iar pe de alt„ parte, limitarea situa˛iilor care s„
conduc„ la dizolvarea debitorilor afla˛i Ón insolven˛„. Œn
acest scop legea ofer„ debitorilor men˛iona˛i posibilitatea
de a prezenta un plan de reorganizare, Ón care s„ indice
perspectivele de redresare, intrarea Ón faliment dispun‚ndu-se
numai Ón cazurile reglementate de art. 77 din lege.
Concep˛ia legiuitorului se Óntemeiaz„ pe faptul c„
persoanele c„rora li se aplic„ legea sunt actori ai vie˛ii
economice, iar, potrivit art. 135 alin. (2) lit. a) din
Constitu˛ie, republicat„, îStatul trebuie s„ asigure:
a) libertatea comer˛ului, protec˛ia concuren˛ei loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
produc˛ie“.
Legiuitorul stabile∫te a∫adar condi˛ia pe care trebuie s„
o Óndeplineasc„ cererea unui creditor Ón vederea deschiderii
procedurii reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului privind
debitorul prezumat Ón insolven˛„, din cauza Óncet„rii pl„˛ilor
fa˛„ de creditorul respectiv, timp de cel pu˛in 30 de zile, ∫i
anume un cuantum minim obligatoriu al crean˛ei certe,
lichide ∫i exigibile, diferen˛iat Ón func˛ie de raporturile
obliga˛ionale din care izvor„∫te. Aceast„ condi˛ie nu este

de natur„ s„ aduc„ atingere prevederilor constitu˛ionale ale
art. 16 alin. (1) privind egalitatea Ón drepturi, deoarece
situa˛iile diferite Ón care se afl„ creditorii impun solu˛ii
diferite.
Curtea re˛ine c„ textul criticat nu Óncalc„ dispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 21 alin. (1), (2) ∫i (3) privind accesul
liber la justi˛ie, deoarece cererea de deschidere a
procedurii reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului nu
constituie modalitatea specific„ de valorificare a drepturilor
de crean˛„.
Creditorul are deschis„
calea dreptului comun,
respectiv formularea unei ac˛iuni Ón preten˛ii Ómpotriva
debitorului, ori, Ón m„sura Ón care sunt Óndeplinite condi˛iile
pentru introducerea unei soma˛ii de plat„, poate beneficia
de aceast„ procedur„ accelerat„ Ón vederea valorific„rii
drepturilor sale.
Pentru considerentele expuse nu poate fi re˛inut„ nici
Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 44 alin. (1) ∫i (2) teza Ónt‚i din
Constitu˛ie, republicat„, privind garantarea dreptului de
proprietate privat„, ale art. 53 alin. (1) ∫i (2) privind
restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i
∫i ale art. 6 paragraful 1, privind dreptul la un proces
echitabil, din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Curtea s-a mai pronun˛at asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate invocate prin mai multe decizii, dintre
care men˛ion„m: Decizia nr. 341 din 5 decembrie 2002,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 15
din 13 ianuarie 2003, Decizia nr. 245 din 10 iunie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 548
din 30 iulie 2003, ∫i Decizia nr. 73 din 26 februarie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 262
din 25 martie 2004.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„,
al art. 1—3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA
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