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DECRETE

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

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999 privind protec˛ia special„
∫i Óncadrarea Ón munc„ a persoanelor cu handicap
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 6
din 20 ianuarie 2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54

din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999
privind protec˛ia special„ ∫i Óncadrarea Ón munc„ a
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persoanelor cu handicap, adoptat„ Ón temeiul art. 1
pct. IV.5 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 97 din 28 ianuarie 2005,
cu urm„toarea modificare:
— Articolul II se abrog„.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 35.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999
privind protec˛ia special„ ∫i Óncadrarea Ón munc„
a persoanelor cu handicap
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 privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999 privind protec˛ia special„ ∫i Óncadrarea
Ón munc„ a persoanelor cu handicap ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 16 martie 2005.
Nr. 122.
´

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

SENATUL

LEGE
privind ratificarea Protocolului nr. 14 la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale, adoptat„ la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea
sistemului de control al Conven˛iei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Protocolul nr. 14 la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, adoptat„ la Roma la

4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de
control al Conven˛iei, adoptat la Strasbourg la 13 mai
2004.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 39.
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P R O T O C O L U L Nr. 14
la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, adoptat„ la Roma la 4 noiembrie 1950,
cu privire la modificarea sistemului de control al Conven˛iei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004*)
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, adoptat„ la Roma la 4 noiembrie 1950, denumit„ Ón continuare Conven˛ia,
av‚nd Ón vedere Rezolu˛ia nr. 1 ∫i Declara˛ia, adoptate Ón cadrul Conferin˛ei ministeriale europene privind drepturile
omului, care s-a desf„∫urat la Roma la 3 ∫i 4 noiembrie 2000,
av‚nd Ón vedere declara˛iile adoptate de Comitetul Mini∫trilor la 8 noiembrie 2001, 7 noiembrie 2002 ∫i 15 mai 2003
Ón cadrul reuniunilor 109, 111, respectiv 112,
av‚nd Ón vedere Avizul nr. 251 (2004) adoptat de Adunarea Parlamentar„ a Consiliului Europei la 28 aprilie 2004,
consider‚nd c„ este necesar„ ∫i urgent„ modificarea anumitor dispozi˛ii ale Conven˛iei Ón vederea men˛inerii ∫i
Ómbun„t„˛irii eficien˛ei pe termen lung a sistemului de control, av‚nd Ón vedere mai ales cre∫terea continu„ a num„rului de
cauze aflate pe rolul Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului ∫i al Comitetului Mini∫trilor Consiliului Europei,
consider‚nd, mai ales, c„ este necesar s„ fie men˛inut rolul principal al Cur˛ii Ón ceea ce prive∫te protec˛ia
drepturilor omului Ón Europa,
au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Alineatul 2 al articolului 22 din Conven˛ie se abrog„.
ARTICOLUL 2

Articolul 23 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
,,ARTICOLUL 23
Durata mandatului ∫i revocarea

1. Judec„torii sunt ale∫i pentru o perioad„ de 9 ani. Ei
nu pot fi reale∫i.
2. Mandatul judec„torilor se Óncheie atunci c‚nd ei
Ómplinesc v‚rsta de 70 de ani.
3. Judec„torii r„m‚n Ón func˛ie p‚n„ la Ónlocuirea lor. Ei
continu„ totu∫i s„ se ocupe de cauzele cu care au fost deja
sesiza˛i.
4. Un judec„tor nu poate fi revocat din func˛ie dec‚t dac„
ceilal˛i judec„tori decid, cu o majoritate de dou„ treimi, c„ el
nu mai corespunde condi˛iilor cerute.“
ARTICOLUL 3

Articolul 24 din Conven˛ie se abrog„.
ARTICOLUL 4

Articolul 25 din Conven˛ie devine articolul 24 ∫i se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
,,ARTICOLUL 24
Grefa ∫i raportorii

1. Curtea dispune de o gref„ ale c„rei sarcini ∫i
organizare sunt stabilite prin regulamentul Cur˛ii.
2. Atunci c‚nd se pronun˛„ Ón complet de judec„tor unic,
Curtea este asistat„ de raportori care Ó∫i exercit„ func˛iile
sub autoritatea pre∫edintelui Cur˛ii. Ei fac parte din grefa
Cur˛ii.“
ARTICOLUL 5

Articolul 26 din Conven˛ie devine articolul 25 (îAdunarea
general„ a Cur˛ii“) ∫i se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. La sf‚r∫itul literei d), virgula este Ónlocuit„ cu punct ∫i
virgul„, iar cuv‚ntul î∫i“ se elimin„.
2. La sf‚r∫itul literei e), punctul este Ónlocuit cu punct ∫i
virgul„.
3. Se adaug„ o nou„ liter„, litera f), cu urm„torul cuprins:
îf) formuleaz„ orice cerere Ón temeiul art. 26 alin. 2.“
*) Traducere.

ARTICOLUL 6

Articolul 27 din Conven˛ie devine articolul 26 ∫i se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
,,ARTICOLUL 26
Completele de judec„tori unici, comitete,
Camere ∫i Marea Camer„

1. Pentru examinarea cauzelor deduse judec„˛ii Cur˛ii,
aceasta se constituie din complete formate din judec„tor
unic, comitete de 3 judec„tori, Camere de 7 judec„tori ∫i
Marea Camer„, format„ din 17 judec„tori. Camerele Cur˛ii
constituie comitete pentru o perioad„ determinat„.
2. La cererea Adun„rii generale a Cur˛ii, Comitetul
Mini∫trilor poate s„ reduc„ la 5 num„rul judec„torilor
Camerelor, prin decizie unanim„ ∫i pentru o perioad„
determinat„.
3. Judec„torul unic nu va examina nici o cerere introdus„
Ómpotriva Ónaltei p„r˛i contractante Ón numele c„reia a fost
ales.
4. Judec„torul ales Ón numele unei Ónalte p„r˛i
contractante care este parte Ón cauz„ este membru de drept
al Camerei sau al Marii Camere. Œn absen˛a sa ori Ón cazul
Ón care nu poate participa, va participa Ón calitate de
judec„tor o persoan„ aleas„ de pre∫edintele Cur˛ii de pe o
list„ prezentat„ Ón prealabil de c„tre Ónalta parte contractant„.
5. De asemenea, fac parte din Marea Camer„
pre∫edintele Cur˛ii, vicepre∫edin˛ii, pre∫edin˛ii Camerelor ∫i al˛i
judec„tori desemna˛i Ón conformitate cu regulamentul Cur˛ii.
C‚nd cauza este transmis„ Marii Camere Ón temeiul art. 43,
nici un judec„tor al Camerei care a pronun˛at decizia nu
poate s„ fac„ parte din Marea Camer„, cu excep˛ia
pre∫edintelui Camerei ∫i a judec„torului care a participat Ón
numele Ónaltei p„r˛i contractante interesate.“
ARTICOLUL 7

Dup„ noul articol 26 se adaug„ un nou articol, articolul
27, cu urm„torul cuprins:
,,ARTICOLUL 27
Competen˛a judec„torilor unici

1. Judec„torul unic poate declara inadmisibil„ o cauz„, Ón
temeiul art. 34, sau poate decide radierea ei de pe rol atunci
c‚nd o asemenea decizie poate fi luat„ f„r„ o examinare
suplimentar„.
2. Decizia este definitiv„.
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3. Dac„ judec„torul unic nu declar„ inadmisibil„ o cauz„
sau nu o radiaz„ de pe rol, acesta o va transmite unui
comitet sau unei Camere pentru o examinare suplimentar„.“

pentru acest motiv nici o cauz„ care nu a fost examinat„
corespunz„tor de o instan˛„ na˛ional„.“

ARTICOLUL 8

La sf‚r∫itul articolului 36 din Conven˛ie se adaug„
un nou alineat, alineatul 3, cu urm„torul cuprins:
î3. Œn orice cauz„ aflat„ pe rolul unei Camere sau al
Marii Camere comisarul pentru drepturile omului al Consiliului
Europei poate prezenta observa˛ii scrise ∫i poate lua parte
la audieri.“

Articolul 28 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
,,ARTICOLUL 28
Competen˛a comitetelor

1. Un comitet sesizat cu o cerere individual„ formulat„ Ón
temeiul art. 34 poate, cu unanimitate de voturi:
a) s„ o declare ca fiind inadmisibil„ sau s„ o radieze de
pe rol, atunci c‚nd o asemenea decizie poate fi luat„ f„r„ o
examinare suplimentar„; sau
b) s„ o declare ca admisibil„ ∫i s„ pronun˛e Ón acela∫i
timp o hot„r‚re pe fond, atunci c‚nd problema referitoare la
interpretarea sau aplicarea Conven˛iei ori a protocoalelor
sale, care este la originea cauzei, face obiectul unei
jurispruden˛e constante a Cur˛ii.
2. Deciziile ∫i hot„r‚rile prev„zute la alin. 1 sunt
definitive.
3. Dac„ judec„torul ales Ón numele Ónaltei p„r˛i
contractante, parte Ón cauz„, nu este membru al comitetului,
acesta din urm„ poate, Ón orice faz„ a procedurii, s„ Ól invite
s„ participe Ón locul unuia dintre membri, ˛in‚nd sema de to˛i
factorii pertinen˛i, inclusiv dac„ partea a contestat aplicarea
procedurii prev„zute la alin. 1.
ARTICOLUL 9

Articolul 29 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Alineatul 1 va avea urm„torul cuprins:
îDac„ nu a fost luat„ nici o decizie Ón temeiul art. 27 sau
28 ∫i nici nu a fost pronun˛at„ o hot„r‚re potrivit art. 28,
Camera se pronun˛„ asupra admisibilit„˛ii ∫i a fondului
cererilor individuale formulate conform art. 34. Decizia asupra
admisibilit„˛ii poate fi luat„ separat.“
2. La finalul alineatului 2 se adaug„ o nou„ fraz„, dup„
cum urmeaz„:
îCu excep˛ia cazurilor Ón care Curtea decide altfel, Ón
cazuri excep˛ionale decizia asupra admisibilit„˛ii se ia
separat“.
3. Alineatul 3 se abrog„.
ARTICOLUL 10

Articolul 31 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La sf‚r∫itul literei a), cuv‚ntul î∫i“ se elimin„.
2. Litera b) devine litera c) ∫i se insereaz„ o nou„ liter„
b), dup„ cum urmeaz„:
îb) se pronun˛„ asupra aspectelor cu privire la care
Curtea este sesizat„ de c„tre Comitetul Mini∫trilor Ón temeiul
art. 46 alin. 4; ∫i [...]“.
ARTICOLUL 11

Articolul 32 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
— La sf‚r∫itul alineatului 1, dup„ num„rul 34 se adaug„
o virgul„ ∫i num„rul 46.
ARTICOLUL 12

Alineatul 3 al articolului 35 din Conven˛ie se modific„
dup„ cum urmeaz„:
î3. Curtea declar„ inadmisibil„ orice cerere individual„
introdus„ Ón temeiul art. 34, atunci c‚nd apreciaz„ c„:
a) cererea este incompatibil„ cu prevederile Conven˛iei
sau ale protocoalelor sale, este Ón mod v„dit neÓntemeiat„
ori abuziv„; sau
b) reclamantul nu a suferit nici un prejudiciu important, cu
excep˛ia cazului Ón care respectarea drepturilor omului
garantate prin Conven˛ie ∫i prin protocoalele sale impune
examinarea pe fond a cererii ∫i cu condi˛ia de a nu respinge

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 14

Articolul 38 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
,,ARTICOLUL 38
Examinarea Ón contradictoriu a cauzei

Curtea examineaz„ cauza Ón condi˛ii de contradictorialitate
cu reprezentan˛ii p„r˛ilor ∫i, dac„ este cazul, procedeaz„ la o
anchet„, pentru a c„rei bun„ desf„∫urare Ónaltele p„r˛i
contractante implicate vor pune la dispozi˛ie toate facilit„˛ile
necesare.“
ARTICOLUL 15

Articolul 39 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
,,ARTICOLUL 39
Solu˛ion„ri pe cale amiabil„

1. Œn orice etap„ a procedurii Curtea se poate pune la
dispozi˛ia p„r˛ilor Ón vederea solu˛ion„rii pe cale amiabil„ a
cauzei, care s„ reflecte respectarea drepturilor omului, a∫a
cum sunt recunoscute acestea Ón Conven˛ie ∫i Ón
protocoalele sale.
2. Procedura descris„ la alin. 1 este confiden˛ial„.
3. Œn cazul Óncheierii unei conven˛ii de rezolvare amiabil„,
Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se
limiteaz„ la o prezentare sumar„ a situa˛iei de fapt ∫i a
solu˛iei adoptate.
4. Aceast„ decizie este transmis„ Comitetului Mini∫trilor,
care supravegheaz„ executarea clauzelor din conven˛ia de
solu˛ionare pe cale amiabil„, a∫a cum au fost re˛inute Ón
decizie.“
ARTICOLUL 16
Articolul 46 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum urmeaz„:
,,ARTICOLUL 46
For˛a obligatorie ∫i executarea hot„r‚rilor

1. Œnaltele p„r˛i contractante se oblig„ s„ se conformeze
hot„r‚rilor definitive ale Cur˛ii, pronun˛ate Ón cauzele Ón care
sunt p„r˛i.
2. Hot„r‚rea definitiv„ a Cur˛ii se transmite Comitetului
Mini∫trilor care supravegheaz„ executarea acesteia.
3. Œn cazul Ón care Comitetul Mini∫trilor consider„ c„
supravegherea execut„rii unei hot„r‚ri definitive este
Ómpiedicat„ de o dificultate de interpretare a acestei hot„r‚ri,
el poate sesiza Curtea pentru a se pronun˛a asupra acestei
probleme de interpretare. Decizia cu privire la sesizarea
Cur˛ii se ia prin vot cu o majoritate de dou„ treimi din
num„rul reprezentan˛ilor cu drept de a participa la lucr„rile
Comitetului Mini∫trilor.
4. Œn cazul Ón care Comitetul Mini∫trilor consider„ c„ o
Ónalt„ parte contractant„ refuz„ s„ se conformeze unei
hot„r‚ri definitive pronun˛ate Óntr-un litigiu Ón care este parte,
acesta poate, dup„ ce a pus Ón Ónt‚rziere Ónalta parte
contractant„, s„ sesizeze Curtea cu privire la problema
respect„rii de c„tre aceasta a obliga˛iei prev„zute la alin. 1,
printr-o decizie luat„ cu votul majorit„˛ii de dou„ treimi din
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ARTICOLUL 20

num„rul reprezentan˛ilor cu drept de a participa la lucr„rile
Comitetului Mini∫trilor.
5. Dac„ Curtea constat„ o Ónc„lcare a prevederilor alin. 1,
trimite cauza Comitetului Mini∫trilor pentru ca acesta s„
examineze m„surile care se impun. Dac„ Curtea constat„ c„
nu s-a produs o Ónc„lcare a prevederilor alin. 1, va transmite
cauza Comitetului Mini∫trilor, care va decide Óncetarea
supravegherii execut„rii.“

1. La data intr„rii Ón vigoare a prezentului protocol,
dispozi˛iile sale se vor aplica tuturor cererilor aflate pe rolul
Cur˛ii, precum ∫i tuturor hot„r‚rilor a c„ror executare este
supravegheat„ de c„tre Comitetul Mini∫trilor.
2. Noul criteriu de admisibilitate introdus prin art. 12 din
prezentul protocol la art. 35 alin. 3 lit. b) din Conven˛ie nu
se va aplica cererilor declarate admisibile Ónainte de intrarea
Ón vigoare a prezentului protocol. Doi ani dup„ intrarea Ón
vigoare a prezentului protocol, doar Camerele ∫i Marea
Camer„ vor putea aplica noul criteriu de admisibilitate.

ARTICOLUL 17

Articolul 59 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Se adaug„ alineatul 2 cu urm„torul cuprins:
î2. Uniunea European„ poate adera la prezenta
Conven˛ie.“
2. Alineatele 2, 3 ∫i 4 vor deveni alineatele 3, 4 ∫i,
respectiv, 5.

ARTICOLUL 21

La data intr„rii Ón vigoare a prezentului protocol durata
mandatului judec„torilor care se afl„ Ón exercitarea primului
lor mandat se va prelungi de drept, pentru a atinge un total
de 9 ani. Ceilal˛i judec„tori Ó∫i vor Óncheia mandatul, care va
fi prelungit de drept cu 2 ani.

ARTICOLUL 18
Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii

ARTICOLUL 22

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, acceptare
sau aprobare;
c) data intr„rii Ón vigoare a prezentului protocol, conform
art. 19; precum ∫i
d) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la
prezentul protocol.
Drept care, subsemna˛ii, av‚nd depline puteri, am semnat
prezentul protocol.
Adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004, Ón limbile francez„
∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un singur
exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului Europei.
Secretariatul General al Consiliului Europei va comunica o
copie certificat„ conform„ cu originalul fiec„ruia dintre statele
membre ale Consiliului Europei.

1. Prezentul protocol este deschis semn„rii de c„tre
statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
Conven˛iei, care Ó∫i pot exprima consim˛„m‚ntul de a fi parte
la acesta prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii ori aprob„rii;
sau
b) semnare sub rezerva ratific„rii, accept„rii ori aprob„rii,
urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor
fi depuse la Secretariatul General al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 19

Prezentul protocol va intra Ón vigoare
care urmeaz„ trecerii unui termen de 3
care toate p„r˛ile contractante Ó∫i
consim˛„m‚ntul de a fi parte la protocol,
dispozi˛iile art. 18.
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Ón prima zi a lunii
luni de la data la
vor fi exprimat
Ón conformitate cu

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului
nr. 14 la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale, adoptat„ la Roma
la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului
de control al Conven˛iei, adoptat la Strasbourg
la 13 mai 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 privind ratificarea Protocolului
nr. 14 la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, adoptat„ la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la
modificarea sistemului de control al Conven˛iei, adoptat la Strasbourg la
13 mai 2004, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 16 martie 2005.
Nr. 126.
´

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 238/22.III.2005
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 63 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 49 din 16 februarie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Iuga Ilie, procuror-inspector la Parchetul de pe
l‚ng„ Curtea de Apel Cluj, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare
a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 16 martie 2005.
Nr. 121.

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. 108
din 22 februarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 403 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„
Constantin Doldur
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Ioana Marilena Chiorean

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. 403 alin. 1 din Codul de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Andrei Vladimir Ón
Dosarul nr. 12.176/2004 al Judec„toriei Sectorului 5
Bucure∫ti.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, Andrei
Vladimir, personal, precum ∫i Constantin Cantemir, prin
avocat Teodor Moldovan, cu delega˛ie la dosar.
Procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, autorul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate sus˛ine admiterea acesteia, astfel cum
a fost formulat„ Ón fa˛a instan˛ei de judecat„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, autorul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate sus˛ine admiterea acesteia, astfel cum
a fost formulat„ Ón fa˛a instan˛ei de judecat„.
Reprezentantul p„r˛ii, Constantin Cantemir, solicit„
respingerea excep˛iei, invoc‚nd jurispruden˛a constant„ a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie, jurispruden˛„ fa˛„ de care

nu au intervenit elemente noi. Totodat„, apreciaz„ c„
obliga˛ia depunerii unei cau˛iuni constituie o garan˛ie pentru
realizarea crean˛ei, precum ∫i Ómpotriva formul„rii unor
cereri ∫icanatorii de suspendare a execut„rii.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, apreciind c„
dispozi˛iile legale criticate nu Óngr„desc nici accesul liber la
justi˛ie ∫i nici dreptul de proprietate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 29 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 12.176/2004, Judec„toria Sectorului 5
Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din
Codul de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Andrei
Vladimir, contestator Óntr-un litigiu av‚nd ca obiect
solu˛ionarea contesta˛iei la executare formulate Ómpotriva
intimatului Constantin Cantemir.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate, prin
condi˛ionarea suspend„rii execut„rii silite de depunerea unei
cau˛iuni Ón cuantumul fixat de instan˛„, Ómpiedic„ accesul
liber la justi˛ie, Ónc„lc‚nd astfel art. 21 din Constitu˛ie,
precum ∫i prevederile constitu˛ionale ale art. 44 alin. (2),
art. 136 alin. (5) ∫i ale art. 53, referitoare la obliga˛ia
statului de a lua m„suri privind garantarea ∫i ocrotirea
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propriet„˛ii private, respectiv la restr‚ngerea exerci˛iului
unor drepturi. Œn acest sens, arat„ c„ garantarea dreptului
de proprietate presupune protec˛ia tuturor prerogativelor
acestui drept, iar, Ón ipoteza Ón care cererea de
suspendare a execut„rii silite ar fi respins„ pe motiv c„ nu
s-a achitat cau˛iunea, prerogativele aferente dreptului Ón
discu˛ie ar fi nejustificat afectate.
Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti apreciaz„ c„
instituirea condi˛iei depunerii unei cau˛iuni pentru
suspendarea execut„rii silite are o dubl„ finalitate, ∫i
anume, pe de-o parte, aceea de a constitui o garan˛ie
pentru creditor Ón ceea ce prive∫te eventualele daune
suferite ca urmare a Ónt‚rzierii execut„rii silite, prin efectul
suspend„rii acesteia, iar, pe de alt„ parte, de a preveni ∫i
limita eventualele abuzuri Ón valorificarea unui atare drept
de c„tre debitorii r„u-platnici. Œntruc‚t plata cau˛iunii nu
constituie o condi˛ie de admisibilitate a contesta˛iei la
executare, ci o cerin˛„ pentru suspendarea execut„rii silite,
instituirea acestei obliga˛ii nu poate fi calificat„ ca o
Ónc„lcare a accesului liber la justi˛ie.
De asemenea, arat„ c„, potrivit art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, legiuitorul ordinar este abilitat s„ reglementeze
competen˛a ∫i procedura de judecat„, stabilind cadrul
organizatoric ∫i func˛ional Ón care se realizeaz„ accesul
liber la justi˛ie. Sub aspectul garant„rii propriet„˛ii private,
procedura contesta˛iei la executare asigur„ garan˛ii
suficiente at‚t pentru ocrotirea accesului liber la justi˛ie, c‚t
∫i pentru protec˛ia dreptului de proprietate al tuturor p„r˛ilor
implicate Ón proces, acestea av‚nd posibilitatea de a
contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia,
iar Ón cazul admiterii contesta˛iei la executare ∫i desfiin˛„rii
titlului executoriu sau a execut„rii Ónse∫i, persoanele
interesate au dreptul la Óntoarcerea execut„rii, prin
restabilirea situa˛iei anterioare.
Instan˛a mai re˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate nu
Óncalc„ nici prevederile art. 53 din Constitu˛ie, Óntruc‚t
acestea sunt aplicabile numai Ón ipoteza Ón care exist„ o
restr‚ngere a exercit„rii drepturilor ∫i libert„˛ilor
fundamentale ale cet„˛enilor, restr‚ngere care nu se
constat„ Ón cazul de fa˛„.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„ este neÓntemeiat„. Procedura contesta˛iei la
executare asigur„ garan˛ii suficiente pentru protec˛ia
dreptului de proprietate al tuturor p„r˛ilor implicate Ón
proces, prin Ónsu∫i faptul c„ le ofer„ posibilitatea de a
contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia,
iar Ón cazul admiterii contesta˛iei ∫i desfiin˛„rii titlului
executoriu sau a Ónse∫i execut„rii silite, persoanele
interesate au dreptul la Óntoarcerea execut„rii prin
restabilirea situa˛iei anterioare acesteia. Totodat„, apreciaz„
c„ accesul la justi˛ie este pe deplin respectat de dispozi˛iile
art. 403 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, Óntruc‚t
autorul cererii de suspendare are posibilitatea formul„rii
unui recurs, inclusiv Ón ceea ce prive∫te stabilirea
cuantumului cau˛iunii, Ón cazul Ón care apreciaz„ c„ acesta
este exagerat. De asemenea, invoc„ ∫i jurispruden˛a
constant„ a Cur˛ii Constitu˛ionale, men˛ion‚nd Decizia
nr. 227/2004.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„
dispozi˛iile art. 403 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„
nu Óngr„desc sub nici un aspect accesul liber la justi˛ie, nu
Ómpiedic„ p„r˛ile interesate de a apela la instan˛ele
judec„tore∫ti sau de a se prevala de toate garan˛iile
procesuale. Astfel, obliga˛ia de a pl„ti cau˛iune are
caracterul unei garan˛ii instituite Ón favoarea creditorului
pentru acoperirea pagubelor ce i s-ar aduce ca urmare a
suspend„rii execut„rii silite, iar instituirea acestei obliga˛ii
nu poate fi calificat„ ca o Óngr„dire a accesului liber la
justi˛ie, Óntruc‚t plata cau˛iunii nu constituie o condi˛ie de
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admisibilitate a contesta˛iei la executare, ci doar o cerin˛„
necesar„ pentru suspendarea execut„rii silite.
Œn ceea ce prive∫te criticile referitoare la Ónc„lcarea
art. 44 ∫i 136 din Constitu˛ie, apreciaz„ c„ nici acestea nu
sunt Óntemeiate, Óntruc‚t instituirea unei cau˛iuni nu aduce
atingere principiului constitu˛ional referitor la garantarea
propriet„˛ii private. Procedura contesta˛iei la executare
asigur„ garan˛ii suficiente pentru protec˛ia dreptului de
proprietate al tuturor p„r˛ilor implicate Ón proces, acestea
av‚nd posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita
suspendarea acesteia, iar Ón cazul admiterii contesta˛iei la
executare ∫i desfiin˛„rii titlului executoriu sau a execut„rii
Ónse∫i, persoanele interesate au dreptul la Óntoarcerea
execut„rii, prin restabilirea situa˛iei anterioare.
Œn ceea ce prive∫te celelalte critici de neconstitu˛ionalitate, apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 403 alin. 1 din
Codul de procedur„ civil„ nu pun Ón discu˛ie restr‚ngerea
exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i, ci acestea
sunt norme de procedur„ ∫i reprezint„ op˛iuni ale
legiuitorului, Ón deplin„ conformitate cu art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, potrivit c„ruia competen˛a instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt prev„zute
numai prin lege.
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, sus˛inerile p„r˛ilor, 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), 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. 403 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 156 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000 pentru
modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479
din 2 octombrie 2000, av‚nd urm„torul cuprins: îP‚n„ la
solu˛ionarea contesta˛iei la executare sau a altei cereri privind
executarea silit„, instan˛a competent„ poate suspenda
executarea, dac„ se depune o cau˛iune Ón cuantumul fixat de
instan˛„, Ón afar„ de cazul Ón care legea dispune altfel.“
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate contravin
prevederilor art. 21, art. 44 alin. (2), art. 53 alin. (1) ∫i ale
art. 136 alin. (5) din Constitu˛ie, al c„ror con˛inut este
urm„torul:
— Art. 21: î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei
pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.
(3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea
cauzelor Óntr-un termen rezonabil.
(4) Jurisdic˛iile speciale administrative sunt facultative ∫i
gratuite.“;
— Art. 44 alin. (2): îProprietatea privat„ este garantat„ ∫i
ocrotit„ Ón mod egal de lege, indiferent de titular. Cet„˛enii
str„ini ∫i apatrizii pot dob‚ndi dreptul de proprietate privat„
asupra terenurilor numai Ón condi˛iile rezultate din aderarea
Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i din alte tratate
interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, pe baz„ de
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reciprocitate, Ón condi˛iile prev„zute prin lege organic„, precum
∫i prin mo∫tenire legal„.“;
— Art. 53 alin. (1): îExerci˛iul unor drepturi sau al unor
libert„˛i poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se
impune, dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a
ordinii, a s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a
libert„˛ilor cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale;
prevenirea consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui
dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.“;
— Art. 136 alin. (5): îProprietatea privat„ este inviolabil„,
Ón condi˛iile legii organice.“
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine c„ s-a pronun˛at Ón numeroase cauze cu
privire la dispozi˛iile legale criticate Ón cauza de fa˛„,
constat‚nd c„ acestea sunt constitu˛ionale. De exemplu, Ón
Decizia nr. 227 din 18 mai 2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, s-a
re˛inut c„ instituirea obliga˛iei de plat„ a cau˛iunii, ca o
condi˛ie a suspend„rii execut„rii, are o dubl„ finalitate, ∫i
anume, pe de o parte, de a constitui o garan˛ie pentru
creditor Ón ceea ce prive∫te acoperirea eventualelor daune

suferite ca urmare a Ónt‚rzierii execut„rii silite, prin efectul
suspend„rii acesteia, ∫i, pe de alt„ parte, de a preveni ∫i
limita eventualele abuzuri Ón valorificarea unui atare drept
de c„tre debitorii r„u-platnici. Œntruc‚t plata cau˛iunii nu
constituie o condi˛ie de admisibilitate a contesta˛iei la
executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea
execut„rii silite, instituirea acestei obliga˛ii nu poate fi
calificat„ ca o modalitate de a restr‚nge accesul liber la
justi˛ie.
Deoarece nu au intervenit elemente noi care s„ justifice
schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, cele
statuate prin decizia men˛ionat„ Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i
Ón prezenta cauz„.
Jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale este Ón concordan˛„
∫i cu cea a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului, care, Ón
cauza Z ∫i al˛ii contra Marii Britanii, 2001, a statuat, de
principiu, c„ accesul liber la justi˛ie nu este absolut, el
put‚nd fi supus îla restric˛ii legitime, cum ar fi termenele
legale de prescrip˛ie, ordonan˛ele care impun depunerea
unei cau˛iuni judicatum solvi [...]“.

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,
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. 403 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Andrei Vladimir Ón Dosarul nr. 12.176/2004 al Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 februarie 2005.
PRE™EDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

´
RECTIFIC√RI
Œn Hot„r‚rea Guvernului nr. 116/2005 privind alocarea unei sume din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, pentru jude˛ul Hunedoara, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 177 din 1 martie 2005, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei
îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la art. 3, Ón loc de: îPredarea-preluarea bunurilor imobile prev„zute la art. 1 se
face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate...“ se va citi: îMinisterul
Finan˛elor Publice este autorizat s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005...“
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