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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. 457
din 28 octombrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 281 pct. 1 lit. b)
∫i art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Iuliana Nedelcu
Florentina Geangu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
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. 281 pct. 1 lit. b) ∫i art. 3851 alin. 1 lit. c)
din Codul de procedur„ penal„, ridicat„ de Gheorghe Igna

Ón Dosarul nr. 2.873/2003 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, invoc‚nd jurispruden˛a Ón materie a Cur˛ii
Constitu˛ionale.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 24 februarie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.873/2003, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie — Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„
cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 281
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pct. 1 lit. b) ∫i art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„
penal„. Excep˛ia a fost ridicat„ de Gheorghe Igna Óntr-o
cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea recursului declarat de
acesta Ómpotriva Sentin˛ei penale nr. 6 din 17 iunie 2003,
pronun˛at„ de Curtea de Apel Oradea, sentin˛„ prin care a
fost condamnat la un an Ónchisoare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ dispozi˛iile de lege criticate sunt contrare
prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) ∫i (2), art. 53
alin. (1), art. 124 alin. (2) ∫i art. 129 din Constitu˛ie, care
reglementeaz„ egalitatea Ón drepturi, accesul liber la
justi˛ie, restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor
libert„˛i, Ónf„ptuirea justi˛iei ∫i folosirea c„ilor de atac. Œn
esen˛„, Ón motivarea excep˛iei se arat„ c„ normele
procedurale penale criticate sunt neconstitu˛ionale, Óntruc‚t
îpentru o anumit„ categorie de persoane [∫i anume
persoanele prev„zute Ón art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de
procedur„ penal„ — judec„torii de la judec„torii ∫i
tribunale, procurorii de la parchetele de pe l‚ng„ aceste
instan˛e ∫i notarii publici] legea instituie un regim
discriminatoriu ∫i restrictiv, priv‚nd aceast„ categorie de
persoane de accesul liber la justi˛ie ∫i posibilitatea de a
folosi toate c„ile de atac pe care legea le prevede pentru
to˛i cet„˛enii“.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„
consider„ c„ excep˛ia ridicat„ nu este Óntemeiat„, deoarece
legiuitorul poate institui, Ón considerarea unor situa˛ii
deosebite, reguli speciale de procedur„, precum ∫i
modalit„˛i de exercitare a drepturilor procedurale, f„r„ a fi
Ónc„lcat accesul liber la justi˛ie, care nu Ónseamn„ accesul
la toate structurile judec„tore∫ti ∫i la toate c„ile de atac.
De asemenea, arat„ c„ nu se poate sus˛ine c„ prin
nereglementarea Ón cazul magistra˛ilor ∫i notarilor ∫i a c„ii
de atac a apelului, ace∫tia sunt priva˛i de aceast„ cale,
fiindu-le afectate drepturile procesuale, c‚t„ vreme
legiuitorul a stabilit prin prevederile art. 3856 alin. 3 din
Codul de procedur„ penal„ c„ recursul declarat Ómpotriva
unei hot„r‚ri care, potrivit legii, nu poate fi atacat„ cu apel,
nu este limitat la motivele de casare prev„zute Ón
art. 3859, iar instan˛a este obligat„ ca, Ón afara temeiurilor
invocate ∫i cererilor formulate de recurent, s„ examineze
Óntreaga cauz„ sub toate aspectele.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru
a-∫i exprima punctele de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ dispozi˛iile criticate nu contravin
principiului reglementat de art. 16 din Constitu˛ie, Óntruc‚t
nu creeaz„ privilegii ∫i discrimin„ri Ón raport cu criteriile
egalit„˛ii Ón drepturi Ónscrise Ón art. 4 din Constitu˛ie.
Stabilirea competen˛elor instan˛elor judec„tore∫ti este
atributul exclusiv al legiuitorului, astfel cum se prevede Ón
art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, iar instituirea unei
competen˛e personale nu se face Ón mod discriminatoriu, ci
Ón raport cu specializarea cerut„ de calitatea oficial„ a
persoanei Ón cauz„. Dispozi˛iile legale criticate nu Óncalc„,
Ón opinia Guvernului, nici dreptul de acces la justi˛ie,
deoarece nu Ónl„tur„ posibilitatea inculpa˛ilor de a beneficia
de drepturile ∫i garan˛iile procesuale instituite prin lege. De
asemenea, posibilitatea exercit„rii unei singure c„i de atac

Ómpotriva hot„r‚rilor pronun˛ate de aceste instan˛e nu
reprezint„ o Ónc„lcare a art. 16 ∫i 21 din Legea
fundamental„, deoarece principiul egalit„˛ii Ón drepturi nu
Ónseamn„ uniformitate, iar, Ón acest context, dreptul de
acces la justi˛ie nu presupune accesul la toate structurile
judec„tore∫ti. Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea autorului
excep˛iei, Ón sensul c„ prevederile art. 281 pct. 1 lit. b) ∫i
art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„ penal„ ar
contraveni dispozi˛iilor art. 53 ∫i 124 din Legea
fundamental„, Guvernul apreciaz„ c„ aceasta nu poate fi
primit„, Óntruc‚t nu se poate vorbi de dreptul de a fi
judecat de o anumit„ instan˛„, ci de dreptul de a fi judecat
de instan˛a competent„ potrivit dispozi˛iilor Codului de
procedur„ penal„, or acest ultim drept nu este restr‚ns. Œn
concluzie, Guvernul consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului consider„ c„ nu poate fi re˛inut„
neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor de lege criticate fa˛„ de
prevederile art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie, deoarece
situa˛ia juridic„ a anumitor categorii de persoane (Ón spe˛„,
notarii publici) justific„ aplicarea unui tratament juridic
diferit. Totodat„, stabilirea competen˛ei, inclusiv a celei
dup„ calitatea persoanei, precum ∫i reglementarea utiliz„rii
c„ilor de atac Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti sunt
atributul exclusiv al legiuitorului, conform art. 126 alin. (2)
din Constitu˛ie, iar acesta poate institui, Ón considerarea
unor situa˛ii deosebite, reguli speciale ∫i diferite de
procedur„, ceea ce nu este contrar principiului egalit„˛ii
cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice, at‚t timp
c‚t aceste reguli asigur„ egalitatea cet„˛enilor. Se mai
arat„ c„ dispozi˛iile de lege criticate nu contravin nici
prevederilor art. 21 din Constitu˛ie, referitoare la accesul
liber la justi˛ie, Óntruc‚t acesta nu presupune, Ón toate
cazurile, accesul la toate structurile judec„tore∫ti ∫i la toate
c„ile de atac prev„zute de lege. Œn ceea ce prive∫te critica
de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 281 pct. 1 lit. b)
∫i art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„ penal„
fa˛„ de dispozi˛iile art. 53 ∫i ale art. 124 alin. (2) din
Constitu˛ie, apreciaz„ c„ textele constitu˛ionale invocate nu
au inciden˛„ Ón cauz„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere.
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, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 281 pct. 1 lit. b) ∫i ale art. 3851 alin. 1
lit. c) din Codul de procedur„ penal„, care au urm„torul
con˛inut:
— Art. 281 pct. 1 lit. b): îCurtea de Apel: 1. judec„ Ón
prim„ instan˛„: [...]
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b) infrac˛iunile s„v‚r∫ite de judec„torii de la judec„torii ∫i
tribunale, de procurorii de la parchetele de pe l‚ng„ aceste
instan˛e, precum ∫i de notarii publici.“;
— Art. 3851 alin. 1 lit. c): îPot fi atacate cu recurs: [...]
c) sentin˛ele pronun˛ate de cur˛ile de apel ∫i Curtea Militar„
de Apel.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a criticat
dispozi˛iile art. 281 pct. 1 lit. b) ∫i ale art. 3851 alin. 1
lit. c) din Codul de procedur„ penal„, referitoare la
competen˛a Cur˛ii de Apel ∫i, respectiv, limitarea folosirii
c„ii de atac a recursului numai pentru o anumit„ categorie
de sentin˛e, ∫i anume sentin˛ele pronun˛ate de cur˛ile de
apel ∫i Curtea Militar„ de Apel, sus˛in‚nd c„ aceste
prevederi sunt contrare dispozi˛iilor art. 16 alin. (1), art. 21
alin. (1) ∫i (2), art. 53 alin. (1), art. 124 alin. (2) ∫i art. 129
din Constitu˛ie, republicat„, dispozi˛ii care reglementeaz„
egalitatea Ón drepturi, accesul liber la justi˛ie, restr‚ngerea
exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i, Ónf„ptuirea
justi˛iei ∫i folosirea c„ilor de atac.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
1. Textele de lege criticate nu contravin dispozi˛iilor
art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie, deoarece acestea nu con˛in
privilegii sau discrimin„ri Ón raport cu criteriile egalit„˛ii Ón
drepturi Ónscrise Ón art. 4 din Constitu˛ie, iar situa˛ia juridic„
a anumitor categorii de persoane (Ón spe˛„, notarii publici)
justific„ aplicarea unui tratament diferit, Ón scopul unei mai
bune Ónf„ptuiri a justi˛iei. De altfel, Curtea Constitu˛ional„ a
statuat Ón jurispruden˛a sa c„ art. 16 din Constitu˛ie
vizeaz„ îegalitatea Ón drepturi Óntre cet„˛eni Ón ceea ce
prive∫te recunoa∫terea Ón favoarea acestora a unor drepturi
∫i libert„˛i fundamentale, nu ∫i identitatea de tratament
juridic asupra aplic„rii unor m„suri, indiferent de natura lor.
Œn felul acesta se justific„ nu numai admisibilitatea unui
regim juridic diferit fa˛„ de anumite categorii de persoane,
dar ∫i necesitatea lui“. (Decizia nr. 25 din 23 februarie
1999, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 136 din 1 aprilie 1999). Totodat„, este de observat c„
stabilirea competen˛ei instan˛ei de judecat„ nu impieteaz„
asupra modului de desf„∫urare a procesului penal,
respect„rii principiilor ∫i garan˛iilor impuse de Codul de
procedur„ penal„.
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2. Se constat„, de asemenea, c„ textele de lege
criticate nu Óncalc„ nici prevederile art. 21 ∫i nici pe cele
ale art. 129 din Constitu˛ie, c‚t„ vreme accesul liber la
justi˛ie este asigurat prin posibilitatea p„r˛ilor de a se
adresa instan˛ei de judecat„ ∫i de a declara recurs
Ómpotriva hot„r‚rii instan˛ei de fond, exercitarea dreptului
oric„rei persoane de a se adresa justi˛iei pentru ap„rarea
drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale legitime nefiind
Óngr„dit„ prin stabilirea unei singure c„i de atac (recursul).
Œn acest sens, Curtea Constitu˛ional„ a re˛inut, Ón mod
constant, Ón jurispruden˛a sa c„ accesul la justi˛ie nu
presupune, Ón toate cazurile, accesul la toate structurile
judec„tore∫ti ∫i la toate c„ile de atac prev„zute de lege.
De altfel, dispozi˛iile art. 281 pct. 1 lit. b) ∫i ale art. 3851
alin. 1 lit. c) din Codul de procedur„ penal„ au mai f„cut
obiectul controlului de constitu˛ionalitate, Ón raport de
prevederile art. 21 din Constitu˛ie. Statu‚nd Ón sensul
constitu˛ionalit„˛ii textelor criticate, Curtea a re˛inut c„
îfaptul de a nu putea folosi, Ón cauz„, calea de atac a apelului
nu afecteaz„ drepturile procesuale ale inculpatului, av‚nd Ón
vedere dispozi˛iile art. 3856 alin. 3 din Codul de procedur„
penal„, care prev„d c„ recursul, Ón acest caz, nu se limiteaz„
la motivele de casare enumerate de art. 385 9 din Codul de
procedur„ penal„, iar instan˛a este obligat„ s„ examineze
Óntreaga cauz„ sub toate aspectele“ (Decizia nr. 156 din
17 aprilie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 357 din 26 mai 2003). Œn plus, stabilirea
competen˛ei, inclusiv a celei dup„ calitatea persoanei,
precum ∫i reglementarea utiliz„rii c„ilor de atac Ómpotriva
hot„r‚rilor judec„tore∫ti sunt atributul exclusiv al legiuitorului,
conform prevederilor art. 126 alin. (2) ∫i ale art. 129 din
Constitu˛ie.
3. Œn sf‚r∫it, nu poate fi primit„ nici critica Óntemeiat„ pe
dispozi˛iile art. 53 ∫i ale art. 124 alin. (2) din Constitu˛ie,
referitoare la restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al
unor libert„˛i ∫i, respectiv, egalitatea ∫i impar˛ialitatea
actului de justi˛ie, deoarece, astfel cum s-a ar„tat ∫i Ón
punctul de vedere al Guvernului, nu se poate vorbi despre
dreptul de a fi judecat de o anumit„ instan˛„, ci despre
dreptul de a fi judecat de instan˛a competent„ determinat„
potrivit dispozi˛iilor Codului de procedur„ penal„, or acest
ultim drept nu este restr‚ns prin textele legale criticate.

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

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 281 pct. 1 lit. b) ∫i art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul
de procedur„ penal„, ridicat„ de Gheorghe Igna Ón Dosarul nr. 2.873/2003 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia
penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 octombrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 464
din 28 octombrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 30 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Dana Titian
Mihaela Senia Costinescu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
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. 30 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îGeneral
Shop“ — S.R.L. Ón Dosarul nr. 1.869/2004 al Judec„toriei
Bac„u.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, procedura de judecat„
fiind legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„ textul de lege criticat
nu contravine prevederilor constitu˛ionale ale art. 16, norma
fiind aplicabil„ f„r„ discrimin„ri tuturor persoanelor care se
Óncadreaz„ Ón ipoteza acesteia. Œn ceea ce prive∫te
invocarea art. 23 din Constitu˛ie, critica fundamentat„ pe
acest temei nu poate fi primit„, Óntruc‚t prevederea
constitu˛ional„ nu are leg„tur„ cu dispozi˛iile art. 30 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 4 iunie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 1.869/2004, Judec„toria Bac„u a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 30 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îGeneral
Shop“ — S.R.L.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
arat„ c„, îav‚nd Ón vedere principiul colegialit„˛ii, care
guverneaz„ organizarea judec„toreasc„, cererea de
recuzare trebuie solu˛ionat„ de o alt„ instan˛„ dec‚t cea Ón
cadrul c„reia s-a f„cut cererea de recuzare“.
Judec„toria Bac„u arat„ c„ rela˛iile de colegialitate, ca
rela˛ii personale ∫i de serviciu, nu au nimic Ón comun cu
principiul colegialit„˛ii Ón formarea completelor de judecat„.
Astfel, judec„torul, chiar coleg cu cel recuzat, este
independent de acesta ∫i se supune numai legii.
Solu˛ionarea cererii de recuzare nu aduce atingere
egalit„˛ii Ón drepturi a cet„˛enilor ∫i, cu at‚t mai pu˛in,
libert„˛ii individuale a persoanei, normele constitu˛ionale
fiind invocate de c„tre autorul excep˛iei f„r„ a motiva
contradic˛ia cu textul de lege criticat.
Potrivit dispozi˛iilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost

comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului, precum ∫i Guvernului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„. De asemenea, Ón conformitate
cu dispozi˛iile art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat
punctul de vedere al Avocatului Poporului.
Guvernul consider„ c„, Óntruc‚t cererea de recuzare are
ca scop numai rezolvarea unui incident procedural, ∫i
anume Ónl„turarea din completul de judecat„ a judec„torului
vizat de situa˛iile prev„zute la art. 27 din Codul de
procedur„ civil„, se justific„ pe deplin competen˛a stabilit„
de textul de lege criticat, procedura simpl„ ∫i operativ„, Ón
camera de consiliu, f„r„ dezbateri contradictorii. A∫adar,
competen˛a de solu˛ionare a cererii de recuzare este Ón
concordan˛„ cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie,
potrivit c„rora îCompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege“. Œn
acest cadru, desigur, primeaz„ asigurarea, f„r„ Ónt‚rziere,
a alc„tuirii legale a instan˛ei Ónvestite cu judecarea fondului
cauzei.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, dispozi˛iile criticate
necontravenind prevederilor art. 16 din Constitu˛ie, Óntruc‚t
textul de lege criticat este aplicabil oric„rei p„r˛i din proces
care a formulat cerere de recuzare, f„r„ discrimin„ri sau
privilegii. Instituirea unor reguli speciale, inclusiv Ón ceea ce
prive∫te procedura de judecat„ a cererilor de recuzare, nu
Óncalc„ principiul egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i
autorit„˛ilor publice, at‚t timp c‚t se asigur„ egalitatea
juridic„ a cet„˛enilor Ón utilizarea acestora.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerile autorului excep˛iei privind
Ónc„lcarea art. 23 din Constitu˛ie, se arat„ c„ dispozi˛iile
referitoare la libertatea individual„ nu au leg„tur„ cu art. 30
alin. 1 din Codul de procedur„ civil„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctul lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile 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, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 ∫i 23 din
Legea nr. 47/1992, republicat„, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
art. 30 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, care are
urm„torul con˛inut: îRecuzarea judec„torului se hot„r„∫te de
instan˛a respectiv„, Ón alc„tuirea c„reia nu poate s„ intre cel
recuzat.“
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Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ urm„toarele prevederi constitu˛ionale:
— Art. 16 alin. (1) ∫i (2): î(1) Cet„˛enii sunt egali Ón fa˛a
legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.“;
— Art. 23: î(1) Libertatea individual„ ∫i siguran˛a
persoanei sunt inviolabile.
(2) Perchezi˛ionarea, re˛inerea sau arestarea unei persoane
sunt permise numai Ón cazurile ∫i cu procedura prev„zute de
lege.
(3) Re˛inerea nu poate dep„∫i 24 de ore.
(4) Arestarea preventiv„ se dispune de judec„tor ∫i numai
Ón cursul procesului penal.
(5) Œn cursul urm„ririi penale arestarea preventiv„ se poate
dispune pentru cel mult 30 de zile ∫i se poate prelungi cu c‚te
cel mult 30 de zile, f„r„ ca durata totat„ s„ dep„∫easc„ un
termen rezonabil, ∫i nu mai mult de 180 de zile.
(6) Œn faza de judecat„ instan˛a este obligat„, Ón condi˛iile
legii, s„ verifice periodic, ∫i nu mai t‚rziu de 60 de zile,
legalitatea ∫i temeinicia arest„rii preventive ∫i s„ dispun„, de
Óndat„, punerea Ón libertate a inculpatului, dac„ temeiurile care
au determinat arestarea preventiv„ au Óncetat sau dac„
instan˛a constat„ c„ nu exist„ temeiuri noi care s„ justifice
men˛inerea priv„rii de libertate.
(7) Œncheierile instan˛ei privind m„sura arest„rii preventive
sunt supuse c„ilor de atac prev„zute de lege.
(8) Celui re˛inut sau arestat i se aduc de Óndat„ la
cuno∫tin˛„, Ón limba pe care o Ón˛elege, motivele re˛inerii sau
ale arest„rii, iar Ónvinuirea, Ón cel mai scurt termen; Ónvinuirea
se aduce la cuno∫tin˛„ numai Ón prezen˛a unui avocat, ales sau
numit din oficiu.
(9) Punerea Ón libertate a celui re˛inut sau arestat este
obligatorie, dac„ motivele acestor m„suri au disp„rut, precum
∫i Ón alte situa˛ii prev„zute de lege.
(10) Persoana arestat„ preventiv are dreptul s„ cear„
punerea sa Ón libertate provizorie, sub control judiciar sau pe
cau˛iune.
(11) P‚n„ la r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii judec„tore∫ti
de condamnare, persoana este considerat„ nevinovat„.
(12) Nici o pedeaps„ nu poate fi stabilit„ sau aplicat„ dec‚t
Ón condi˛iile ∫i Ón temeiul legii.
(13) Sanc˛iunea privativ„ de libertate nu poate fi dec‚t de
natur„ penal„.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛ia legal„ criticat„ determin„ competen˛a
de solu˛ionare a cererii de recuzare, incident procedural ce
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intervine Ón desf„∫urarea normal„ a procesului civil. Textul
de lege instituie regula potrivit c„reia recuzarea se
solu˛ioneaz„ de instan˛a sesizat„ cu ac˛iunea principal„,
judec„torul recuzat neput‚nd participa la alc„tuirea
completului care se va pronun˛a asupra cererii de recuzare.
Curtea re˛ine c„ motivarea criticii se limiteaz„ la
indicarea celor dou„ texte constitu˛ionale de referin˛„, f„r„
a eviden˛ia Ón ce const„ pretinsa rela˛ie de contrarietate
dintre acestea ∫i norma dedus„ controlului.
Œn ceea ce prive∫te primul text constitu˛ional care
instituie principiul egalit„˛ii de tratament Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, Ón m„sura Ón care norma legal„
criticat„ nu opereaz„ nici o distinc˛ie Óntre subiectele de
drept supuse inciden˛ei sale, sus˛inerea pretinsului s„u
caracter discriminatoriu este lipsit„ de temei ∫i nu poate fi
primit„.
Referitor la cel de al doilea text constitu˛ional care
consacr„ principiul inviolabilit„˛ii libert„˛ii individuale ∫i al
siguran˛ei persoanei, invocarea sa, cu titlu de text de
referin˛„, este lipsit„ de relevan˛„, obiectul ∫i sfera de
aplicare ale acestuia fiind cu totul altele dec‚t cele ale
reglement„rii legale criticate, ceea ce exclude de plano
posibilitatea oric„rei coliziuni Óntre ele.
Aparent f„r„ leg„tur„ cu prevederile constitu˛ionale de
referin˛„ invocate, autorul excep˛iei face trimitere la
îprincipiul colegialit„˛ii, care guverneaz„ organizarea
judec„toreasc„“ ∫i care, Ón opinia sa, ar impune judecarea
cererii de recuzare de o alt„ instan˛„ dec‚t cea Ón cadrul
c„reia s-a f„cut cererea de recuzare. Or, Curtea constat„
c„ sistemul colegial reprezint„ o problem„ de organizare
judec„toreasc„ referitoare la alc„tuirea completelor de
judecat„ din mai mul˛i judec„tori. Acest principiu ofer„
garan˛ia impar˛ialit„˛ii actului de justi˛ie, prin aceea c„
solu˛ia adoptat„ este rezultatul confrunt„rii de opinii ∫i
argumente, Ón cadrul deliber„rii care o preced„, hot„r‚rea
d‚nd expresie punctului de vedere unanim sau majoritar.
A∫a fiind, Óntruc‚t acest principiu, Ón accep˛iunea sa
tehnic„, nu are nici o leg„tur„ cu reglementarea
competen˛ei ∫i a modului de solu˛ionare a cererii de
recuzare, este de presupus c„ respectivul autor l-a utilizat
Óntr-o alt„ accep˛iune, de altfel improprie, ∫i anume aceea
de îrela˛ie de colegialitate“, sens Ón care ar putea constitui
un virtual impediment la solu˛ionarea obiectiv„ a unei cereri
de recuzare de c„tre colegii celui recuzat.

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

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 30 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îGeneral Shop“ — S.R.L. Ón Dosarul nr. 1.869/2004 al Judec„toriei Bac„u.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 octombrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
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REPUBLIC√RI
GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E A G U V E R N U L U I Nr. 869/2001
privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie*)
Art. 1. — (1) Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii
Ón Industrie este institu˛ie public„ cu personalitate juridic„,
Ón subordinea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, care
func˛ioneaz„ Ón coordonarea ministrului economiei ∫i
comer˛ului.
(2) Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie
exercit„, Ón numele Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
atribu˛iile acestuia de institu˛ie public„ implicat„ Ón procesul
de privatizare din domeniul s„u de activitate.
(3) Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie
deruleaz„, Ón numele Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
activit„˛ile legate de exercitarea calit„˛ii de ac˛ionar al
statului la societ„˛ile ∫i companiile na˛ionale, precum ∫i la
celelalte societ„˛i comerciale din portofoliul acestuia, Ón
limitele competen˛elor aprobate prin ordin al ministrului
economiei ∫i comer˛ului.
Art. 2. — Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
Industrie are sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Calea Victoriei
nr. 152, sectorul 1.
Art. 3. — Œn exercitarea func˛iilor Ministerului Economiei
∫i Comer˛ului de institu˛ie public„ implicat„ Ón domeniul
privatiz„rii ∫i de ac˛ionar al statului la societ„˛ile ∫i
companiile na˛ionale, precum ∫i la celelalte societ„˛i
comerciale din portofoliul acestuia, Oficiul Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie Óndepline∫te urm„toarele
atribu˛ii principale:
a) asigur„ aplicarea strategiei Guvernului privind
realizarea procesului de restructurare ∫i privatizare a
societ„˛ilor comerciale din portofoliul Ministerului Economiei
∫i Comer˛ului;
b) stabile∫te ∫i pune Ón aplicare m„surile necesare
pentru realizarea, Ón condi˛iile legii, a procesului de
privatizare a societ„˛ilor comerciale din portofoliu ∫i
colaboreaz„ cu colectivele de management pentru
restructurare ∫i privatizare ale societ„˛ilor comerciale
Ónfiin˛ate Ón acest sens;
c) asigur„ preg„tirea societ„˛ilor comerciale din portofoliu
pentru privatizare, stabile∫te metodele de privatizare ∫i
realizeaz„ privatizarea, inclusiv v‚nzarea direct„ sau prin
agen˛i de privatizare a ac˛iunilor emise de societ„˛i
comerciale;
d) realizeaz„ controlul postprivatizare al Óndeplinirii
clauzelor din contractele de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni,
Ómpreun„ cu direc˛iile de specialitate din cadrul Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, dup„ caz;
e) colaboreaz„ cu Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului la fundamentarea politicilor ∫i la
elaborarea proiectelor de acte normative Ón domeniul
privatiz„rii ∫i restructur„rii;

f) elaboreaz„ ∫i promoveaz„ prin ordin al ministrului
economiei ∫i comer˛ului, cu respectarea cadrului legal
specific, proceduri de v‚nzare de ac˛iuni, de lichidare a
societ„˛ilor comerciale, precum ∫i alte proceduri ori
instruc˛iuni privind domeniul s„u de activitate;
g) particip„ la elaborarea strategiei anuale privind
restructurarea ∫i privatizarea societ„˛ilor comerciale din
portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului;
h) particip„ la elaborarea Programului anual de
privatizare al Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, care se
avizeaz„ de Colegiul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
∫i se supune spre aprobare Guvernului;
i) elaboreaz„ anual sau ori de c‚te ori este necesar
rapoarte privind activitatea de privatizare, restructurare ∫i
acordare de asisten˛„ financiar„, pe care le prezint„ spre
analiz„ Colegiului Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului;
j) elaboreaz„ elementele principale ale contractului de
mandat ce se Óncheie cu agen˛i de privatizare Ón vederea
v‚nz„rii participa˛iilor statului la societ„˛ile comerciale din
portofoliu, care se avizeaz„ de Colegiul Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului ∫i se supune spre aprobare
ministrului economiei ∫i comer˛ului;
k) fundamenteaz„ ∫i propune acordarea de facilit„˛i la
realizarea transferului de proprietate din sectorul de stat Ón
cel privat, care se avizeaz„ de Colegiul Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului ∫i se supune spre aprobare
Guvernului;
l) asigur„, potrivit legii, finan˛area programelor de
restructurare ∫i reorganizare aprobate de Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului pentru agen˛ii economici din
sectorul produc˛iei de ap„rare, afla˛i Ón portofoliul s„u, din
veniturile extrabugetare Óncasate de Oficiul Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie;
m) asigur„, potrivit legii, aplicarea m„surilor pe perioada
administr„rii speciale ∫i derul„rii procedurii de supraveghere
financiar„ Ón perioada de privatizare a societ„˛ilor
comerciale din portofoliu;
n) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii stabilite de conducerea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, care decurg din
dispozi˛iile legale aplicabile institu˛iilor publice implicate Ón
procesul de privatizare, sau Ón leg„tur„ cu exercitarea
calit„˛ii de ac˛ionar a statului la societ„˛ile ∫i companiile
na˛ionale, precum ∫i la celelalte societ„˛i comerciale din
portofoliu.
Art. 4. — (1) Conducerea Oficiului Participa˛iilor Statului
∫i Privatiz„rii Ón Industrie este asigurat„ de un ∫ef de oficiu
∫i de un adjunct al ∫efului de oficiu, numi˛i prin ordin al
ministrului economiei ∫i comer˛ului.
(2) ™eful Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
Industrie conduce Óntreaga activitate a institu˛iei, asigur„

*) Republicat„ Ón temeiul art. II din Hot„r‚rea Guvernului nr. 347/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 869/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 260 din 24 martie 2004, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Hot„r‚rea Guvernului nr. 869/2001 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 581 din 17 septembrie 2001.
Ulterior adopt„rii, a fost modificat„ ∫i completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 620/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 401 din 10 iunie 2003.
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Óndeplinirea atribu˛iilor ce revin oficiului ∫i Ól reprezint„ Ón
raporturile cu ministerele ∫i cu alte organe de specialitate
ale administra˛iei publice centrale, cu autorit„˛ile
administra˛iei publice locale, cu institu˛ii publice ∫i
organiza˛ii, precum ∫i cu alte persoane juridice ∫i fizice, Ón
limita competen˛elor acordate de ministrul economiei ∫i
comer˛ului.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale ∫eful Oficiului
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie emite decizii.
(4) ™eful Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
Industrie poate delega dreptul de semn„tur„ adjunctului
∫efului de oficiu sau directorilor generali.
(5) Œn exercitarea atribu˛iilor de serviciu ∫eful Oficiului
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie este asistat
de Comitetul director, format din adjunctul ∫efului oficiului,
directorii generali/directorii din cadrul Oficiului Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, precum ∫i de consilierul
∫efului oficiului.
Art. 5. — (1) Structura organizatoric„ a Oficiului
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie este
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
(2) Œn cadrul structurii organizatorice, la propunerea
∫efului Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
Industrie ∫i prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului
se pot constitui servicii, birouri ∫i alte compartimente ∫i se
poate stabili num„rul posturilor de conducere.
(3) Sarcinile compartimentelor ∫i ale personalului din
aparatul Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
Industrie se stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare aprobat prin ordin al ministrului economiei ∫i
comer˛ului.
(4) Num„rul maxim de posturi din aparatul propriu al
Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie,
incluz‚nd conducerea acestuia, este de 90. Num„rul de
posturi necesare pentru fiecare direc˛ie general„, direc˛ie ∫i
compartiment din structura organizatoric„ a Oficiului
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie se stabile∫te
prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului.
(5) Salarizarea ∫i alte drepturi privind personalul Oficiului
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie vor fi
stabilite prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului Ón
conformitate cu prevederile legale aplicabile institu˛iilor cu
venituri extrabugetare implicate Ón procesul de privatizare,
Ón limitele ∫i Ón condi˛iile stabilite pentru personalul
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului.
(6) Salarizarea ∫i alte drepturi pentru ∫eful de oficiu vor
fi stabilite la nivelul vicepre∫edintelui Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului, iar pentru adjunctul ∫efului
de oficiu, la nivelul ∫efului de departament din cadrul
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului.
Art. 6. — Œn conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2001 finan˛area organiz„rii ∫i
func˛ion„rii Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón
Industrie ∫i a activit„˛ilor sale legate de privatizare se face
din venituri extrabugetare, Óncasate din v‚nzarea ac˛iunilor
emise de societ„˛ile ∫i companiile na˛ionale ∫i de celelalte
societ„˛i comerciale la care Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, Ón calitate de reprezentant al statului, Ó∫i
exercit„ drepturile ce decurg din calitatea de ac˛ionar, ∫i
din dividendele realizate de acestea, cuvenite Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, inclusiv cele realizate Ón anul
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2000 ∫i nev„rsate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2001*).
Art. 7. — Veniturile Óncasate de Oficiul Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie din v‚nzarea ac˛iunilor
emise de societ„˛ile ∫i companiile na˛ionale, precum ∫i de
celelalte societ„˛i comerciale ∫i din dividende, conform
art. 6, urmeaz„ regimul juridic prev„zut la art. 9 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea
nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
coroborat„ cu Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 38/2000 privind unele m„suri pentru diminuarea datoriei
publice interne**).
Art. 8. — (1) Activit„˛ile Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i
Privatiz„rii Ón Industrie privind gestiunea ∫i administrarea
participa˛iilor statului, precum ∫i cele privind privatizarea ∫i
restructurarea se vor desf„∫ura pe baza instruc˛iunilor
aprobate prin ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului.
(2) Controlul respect„rii de c„tre Oficiul Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie a cadrului juridic aplicabil
Ón domeniul s„u de activitate se realizeaz„ de Ministerul
Finan˛elor Publice, potrivit legii.
Art. 9. — (1) Œn vederea realiz„rii privatiz„rii ∫i
restructur„rii societ„˛ilor comerciale din portofoliul
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, Oficiul Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie are
dreptul s„
contracteze servicii de asisten˛„ de specialitate Ón domeniu
cu persoane fizice ∫i juridice din ˛ar„ sau din str„in„tate.
(2) Pentru v‚nzarea ac˛iunilor la bursele de valori, pe
alte pie˛e organizate, na˛ionale ori interna˛ionale, Oficiul
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie poate
Óncheia contracte cu societ„˛i de valori mobiliare. Pentru
transferul ∫i v‚nzarea unor pachete de ac˛iuni pe pia˛a de
capital interna˛ional„, Ón baza certificatelor de depozit sau a
altor instrumente financiare utilizate pe aceast„ pia˛„,
contractele se vor putea Óncheia cu b„ncile de investi˛ii.
(3) Œn vederea protej„rii ∫i ap„r„rii intereselor statului ca
ac˛ionar ∫i a intereselor Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i
Privatiz„rii Ón Industrie, ca institu˛ie public„ implicat„ Ón
procesul de privatizare, Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
arbitrale, din ˛ar„ ∫i din str„in„tate, a organelor de
cercetare penal„ ∫i a altor institu˛ii ale statului, precum ∫i
pentru acordarea de asisten˛„ juridic„ de specialitate pentru
selectarea consultan˛ilor ∫i pentru toate opera˛iunile, actele
∫i faptele desf„∫urate Ón vederea realiz„rii obiectului de
activitate prev„zut de lege, Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i
Privatiz„rii Ón Industrie are dreptul s„ Óncheie contracte de
asisten˛„ juridic„ ∫i de reprezentare cu firme de avocatur„
rom‚ne ∫i str„ine. Œn func˛ie de importan˛a proiectului ∫i cu
Óncadrarea cheltuielilor Ón limita bugetului aprobat pot fi
angajate una sau mai multe firme de avocatur„.
(4) Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie
are dreptul s„ Óncheie contracte de publicitate cu firme
specializate, Ón scopul efectu„rii de publicitate procesului de
privatizare din Rom‚nia, pentru atragerea de investitori din
˛ar„ ∫i din str„in„tate Ón vederea acceler„rii v‚nz„rii
participa˛iilor statului la societ„˛ile comerciale din portofoliul
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
Art. 10. — Pentru activit„˛ile specifice Oficiul
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie dispune de
un parc auto propriu de 7 autoturisme.

*) Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2001 a fost aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 552/2001.
**) Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 38/2000, aprobat„ prin Legea nr. 315/2001, a fost abrogat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare ∫i din valorificarea activelor bancare neperformante, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003.
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ANEX√

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI
OFICIUL PARTICIPAfiIILOR STATULUI ™I PRIVATIZ√RII ŒN INDUSTRIE*)

™EF OFICIU

CONSILIERI

ADJUNCT ™EF OFICIU

DIRECfiIA GENERAL√
PARTICIPAfiII,
MANDATE, CRITERII
DE PERFORMANfi√,
EVALUARE, EVOLUfiIE

DIRECfiIA GENERAL√
COORDONARE,
ACTIVIT√fiI ™I
PROGRAME, RELAfiII
INVESTITORI
™I INSTITUfiII

DIRECfiIA
GENERAL√
PRIVATIZARE

DIRECfiIA
GENERAL√
BUGET,
CONTABILITATE
FINANfiE

DIRECfiIA
GENERAL√
JURIDIC,
CONTRACTE,
LITIGII ™I POSTPRIVATIZARE

*) Organizat Ón subordinea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului ∫i Ón coordonarea ministrului economiei ∫i comer˛ului.
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