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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 de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea
procesului de privatizare la Societatea Comercial„ îTEPRO“ — S.A. Ia∫i
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
aferente crean˛elor bugetare supuse stingerii prin conversia
Ón ac˛iuni prev„zut„ la pct. 1, calculate de la data
transferului dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor ∫i p‚n„
la data intr„rii Ón vigoare a legii de aprobare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„;
7. de la data intr„rii Ón vigoare a legii de aprobare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ nu se mai calculeaz„
major„ri, major„ri de Ónt‚rziere, dob‚nzi, penalit„˛i ∫i
penalit„˛i de Ónt‚rziere aferente crean˛elor bugetare supuse
stingerii prin conversia Ón ac˛iuni prev„zut„ la pct. 1.“

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 97 din 14 octombrie 2003 privind finalizarea
procesului de privatizare la Societatea Comercial„ îTEPRO“ —
S.A. Ia∫i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 736 din 21 octombrie 2003, cu urm„toarea
completare:
— La articolul 1, dup„ punctul 5 se introduc punctele 6
∫i 7 cu urm„torul cuprins:
î6. se scutesc de la plat„ major„rile, major„rile de
Ónt‚rziere, dob‚nzile, penalit„˛ile ∫i penalit„˛ile de Ónt‚rziere

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor 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. 36.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2003 privind finalizarea
procesului de privatizare la Societatea Comercial„
îTEPRO“ — S.A. Ia∫i
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. 97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare
la Societatea Comercial„ îTEPRO“ — S.A. Ia∫i ∫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. 123.
«
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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
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11,
precum ∫i pentru prorogarea termenelor prev„zute la art. 9 alin. (1) ∫i (4) din Legea recuno∫tin˛ei
fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne
din decembrie 1989 nr. 341/2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.216 din 17 decembrie 2004, cu urm„toarea modificare:

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 133 din 14 decembrie 2004 pentru
modificarea art. 11, precum ∫i pentru prorogarea termenelor
prev„zute la art. 9 alin. (1) ∫i (4) din Legea recuno∫tin˛ei
fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria
Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004,

— Articolul II va avea urm„torul cuprins:
îArt. II. — Termenele prev„zute la art. 9 alin. (1) ∫i (4)
din Legea nr. 341/2004, cu complet„rile ulterioare, se
prorog„ cu 12 luni.“

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. 37.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea
art. 11, precum ∫i pentru prorogarea termenelor prev„zute
la art. 9 alin. (1) ∫i (4) din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„
de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria
Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004
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 aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 133/2004 pentru modificarea art. 11, precum ∫i
pentru prorogarea termenelor prev„zute la art. 9 alin. (1) ∫i (4) din Legea
recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria
Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004 ∫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. 124.
«
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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
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2004 pentru modificarea titlului
capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002 privind cre∫terile
salariale ce se vor acorda Ón anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz„
pentru personalul contractual din sectorul bugetar ∫i personalului salarizat potrivit anexelor
nr. II ∫i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar
∫i a indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
salariilor de baz„ pentru personalul contractual din sectorul
bugetar ∫i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i III
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor
pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.103 din 25 noiembrie 2004.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 107 din 16 noiembrie 2004 pentru
modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002 privind
cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul 2003
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a

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. 38.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2004
pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 191/2002 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul 2003 personalului bugetar salarizat
potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor
de baz„ pentru personalul contractual din sectorul bugetar ∫i personalului salarizat
potrivit anexelor nr. II ∫i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz„
Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate 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 privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2004 pentru
modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002 privind
cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul 2003
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a

salariilor de baz„ pentru personalul contractual din sectorul
bugetar ∫i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i III
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor
pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„ ∫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. 125.
«
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 43 alin. 1 lit. a),
art. 45 alin. 1 lit. a) ∫i ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. S/4 din 21 ianuarie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 31 ianuarie 2005, domnul
general de brigad„ cu o stea Zeca Petre Constantin se

Ónainteaz„ Ón gradul de general-maior cu dou„ stele ∫i se
trece Ón rezerv„ cu noul grad.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 16 martie 2005.
Nr. 144.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 4 februarie 2005, domnul general de
brigad„ cu o stea Pigui Dumitru Traian se trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 16 martie 2005.
Nr. 145.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 240/22.III.2005
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 15 februarie 2005, domnul general de
brigad„ cu o stea Postolache Stan Sava se trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 16 martie 2005.
Nr. 146.

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. 110
din 24 februarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989
Constantin Doldur
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Maria Bratu

—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 prevederilor art. 46 din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod
abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989,
excep˛ie ridicat„ de Ioan ∫i Ecaterina Laz„r Ón Dosarul
nr. 2.682/2004 al Cur˛ii de Apel Oradea.
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, invoc‚nd Ón
acest sens jurispruden˛a Cur˛ii Ón materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 21 septembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.682/2004, Curtea de Apel Oradea a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada
6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de
Ioan ∫i Ecaterina Laz„r.
Œn motivarea excep˛iei autorii acesteia sus˛in c„
prevederile art. 46 din Legea nr. 10/2001 îcontravin
principiilor de drept conform c„rora ac˛iunea Ón constatarea
nulit„˛ii absolute este imprescriptibil„, astfel Ónc‚t este de
neconceput ca o lege special„ care a avut ca principal ˛el
redob‚ndirea unor imobile s„ con˛in„ o prevedere legal„
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care s„ Óncalce legea fundamental„“. Autorii excep˛iei
sus˛in c„ textul criticat Óncalc„ dispozi˛iile art. 21 ∫i art. 44
din Constitu˛ie.
Instan˛a de judecat„
apreciaz„
excep˛ia
ca
neÓntemeiat„.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
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 consider„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„,
ar„t‚nd c„ prevederile art. 46 alin. (5) din Legea
nr. 10/2005 au mai fost supuse controlului de constitu˛ionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 33/2003, Decizia
nr. 296/2003 ∫i Decizia nr. 427/2003, Curtea, resping‚nd
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate privind aceste prevederi, a
decis c„ institu˛ia prescrip˛iei, Ón general, ∫i termenele Ón
raport cu care Ó∫i produce efectele aceasta nu pot fi
considerate de natur„ s„ Óngr„deasc„ accesul liber la
justi˛ie, finalitatea lor fiind, dimpotriv„, de a-l facilita, prin
asigurarea unui climat de ordine, indispensabil exercit„rii Ón
condi˛ii optime a acestui drept constitu˛ional, prevenindu-se
eventualele abuzuri ∫i limit‚ndu-se efectele perturbatoare
asupra stabilit„˛ii ∫i securit„˛ii raporturilor juridice civile. Œn
ceea ce prive∫te critica referitoare la Ónc„lcarea art. 44 din
Constitu˛ie, Curtea a re˛inut c„ exerci˛iul prerogativelor
dreptului de proprietate nu trebuie absolutizat, f„c‚ndu-se
abstrac˛ie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din
Constitu˛ie, potrivit c„rora îcon˛inutul ∫i limitele dreptului de
proprietate sunt stabilite de lege“, ca ∫i de cele ale art. 136
alin. (5) care consacr„ caracterul inviolabil al propriet„˛ii
private îÓn condi˛iile legii organice“. Œn concluzie, Guvernul
opineaz„ c„ argumentele care au stat la baza acestor
decizii Ó∫i men˛in pe deplin valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„,
neintervenind elemente noi de natur„ s„ determine
modificarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.
Avocatul Poporului apreciaz„ textul criticat ca fiind
constitu˛ional. Œn acest sens, arat„ c„ art. 46 alin. (5) din
Legea nr. 10/2001 recunoa∫te dreptul titularului la
exercitarea ac˛iunii Ón constatarea nulit„˛ii absolute a actelor
juridice de Ónstr„inare a imobilelor preluate Ón mod abuziv
∫i asigur„ posibilitatea de valorificare a acestuia Ón cadrul
unui termen impus de ra˛iuni sociale, respectiv de evitare a
unor st„ri de incertitudine prelungite Ón ceea ce prive∫te
raporturile juridice civile av‚nd ca obiect dreptul de
proprietate. Œn acest sens, Curtea Constitu˛ional„ a statuat
Ón jurispruden˛a sa, ca de exemplu Ón Decizia Plenului
nr. 1/1994 ∫i Ón Decizia nr. 237/2004, faptul c„ legiuitorul
poate institui, Ón considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli
speciale de procedur„, cum sunt cele referitoare la
prescriptibilitatea dreptului la ac˛iune, Óntemeiate pe
dispozi˛iile Legii nr. 10/2001, precum ∫i modalit„˛i diferite
de exercitare a drepturilor procesuale.
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, 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, 10 ∫i 29 din
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Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Examin‚nd Óncheierea de sesizare a instan˛ei, c‚t ∫i
notele scrise, depuse de autorul excep˛iei, Curtea constat„
c„, de∫i at‚t instan˛a, c‚t ∫i autorii excep˛iei se refer„ la
neconstitu˛ionalitatea Óntregului articol 46, singura motivare
a autorilor excep˛iei se refer„ la prescrip˛ia ac˛iunii Ón
constatarea nulit„˛ii absolute, reglementat„ de alin. (5) al
acestui articol.
A∫adar, Curtea se va pronun˛a asupra prevederilor
art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din
14 februarie 2001, prevederi care au urm„torul con˛inut:
îPrin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de
nulitate, dreptul la ac˛iune se prescrie Ón termen de un an de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.“
Textele constitu˛ionale invocate sunt cele ale art. 21 ∫i
44 din Constitu˛ie, a c„ror redactare este urm„toarea:
— 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: î(1) Dreptul de proprietate, precum ∫i crean˛ele
asupra statului, sunt garantate. Con˛inutul ∫i limitele acestor
drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea 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 reciprocitate, Ón condi˛iile prev„zute prin
lege organic„, precum ∫i prin mo∫tenire legal„.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de
utilitate public„, stabilit„ potrivit legii, cu dreapt„ ∫i prealabil„
desp„gubire.
(4) Sunt interzise na˛ionalizarea sau orice alte m„suri de
trecere silit„ Ón proprietate public„ a unor bunuri pe baza
apartenen˛ei sociale, etnice, religioase, politice sau de alt„
natur„ discriminatorie a titularilor.
(5) Pentru lucr„ri de interes general, autoritatea public„
poate folosi subsolul oric„rei propriet„˛i imobiliare, cu obliga˛ia
de a desp„gubi proprietarul pentru daunele aduse solului,
planta˛iilor sau construc˛iilor, precum ∫i pentru alte daune
imputabile autorit„˛ii.
(6) Desp„gubirile prev„zute Ón alineatele (3) ∫i (5) se
stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, Ón caz de
divergen˛„, prin justi˛ie.
(7) Dreptul de proprietate oblig„ la respectarea sarcinilor
privind protec˛ia mediului ∫i asigurarea bunei vecin„t„˛i,
precum ∫i la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau
obiceiului, revin proprietarului.
(8) Averea dob‚ndit„ licit nu poate fi confiscat„. Caracterul
licit al dob‚ndirii se prezum„.
(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infrac˛iuni
ori contraven˛ii pot fi confiscate numai Ón condi˛iile legii.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ prevederile art. 46 alin. (5) din Legea
nr. 10/2001 nu Óncalc„ dispozi˛iile Constitu˛iei. De altfel,
aceste prevederi au fost supuse Ón mai multe r‚nduri
controlului de constitu˛ionalitate, prin raportare la dispozi˛iile
constitu˛ionale invocate ∫i Ón cauza de fa˛„. Œn acest sens,
pot fi amintite Decizia nr. 296 din 8 iulie 2003, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 577 din
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12 august 2003, Decizia nr. 427 din 18 noiembrie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 868
din 5 decembrie 2003, sau Decizia nr. 91 din 4 martie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 345 din 20 aprilie 2004.
Astfel, referindu-se la conformitatea textului de lege
criticat cu dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 21, Curtea
Constitu˛ional„ a re˛inut c„ liberul acces la justi˛ie
presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se
Ónf„ptuie∫te actul de justi˛ie, a c„ror stabilire este de
competen˛a exclusiv„ a legiuitorului, a∫a cum reiese din
dispozi˛iile art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, republicat„,
potrivit c„rora îCompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege“. Av‚nd
Ón vedere aceste aspecte, Curtea a statuat c„ institu˛ia
prescrip˛iei, Ón general, ∫i termenele Ón raport cu care Ó∫i
produce efectele aceasta nu pot fi considerate de natur„
s„ Óngr„deasc„ accesul liber la justi˛ie, finalitatea lor fiind
aceea de asigurare a unui climat de ordine, indispensabil
exercit„rii Ón condi˛ii optime a acestui drept constitu˛ional.
Jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale este Ón concordan˛„ cu
cea a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului care, de
exemplu, Ón cauza Golder contra Regatului Unit ∫i Ón cea
privind Z contra Regatului Unit, a stabilit c„ accesul la un
tribunal (accesul la justi˛ie) nu este absolut ∫i c„ poate fi

supus la restric˛ii legitime, cum ar fi termenele legale de
prescrip˛ie, de dec„dere etc.
Curtea a mai constatat, de asemenea, c„ sus˛inerea
potrivit c„reia art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 ar
Ónc„lca dispozi˛iile art. 44 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie
porne∫te de la o premis„ gre∫it„, ∫i anume aceea a
absolutiz„rii exerci˛iului prerogativelor dreptului de
proprietate, f„c‚ndu-se Óns„ abstrac˛ie de prevederile
art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie, republicat„,
potrivit c„rora îCon˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate
sunt stabilite de lege“, ca ∫i de cele ale art. 136 alin. (5)
care consacr„ caracterul inviolabil al propriet„˛ii private Ón
condi˛iile stabilite de legea organic„.
Argumente asem„n„toare au fost re˛inute ∫i pentru a
combate sus˛inerea c„ prevederile art. 46 alin. (5) din
Legea nr. 10/2001 ar contraveni dispozi˛iilor constitu˛ionale
ale art. 44 alin. (3) ∫i (8). Astfel, Curtea a re˛inut c„ textul
de lege criticat nu opereaz„ o expropriere ori o confiscare,
ci doar sanc˛ionarea persoanei nediligente care nu a
Ón˛eles s„-∫i exercite dreptul s„u Ón termenul prev„zut de
lege.
At‚t considerentele, c‚t ∫i solu˛iile deciziilor pronun˛ate
de Curte Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„,
neintervenind elemente noi care s„ determine o
reconsiderare a jurispruden˛ei Cur˛ii.

Pentru motivele expuse, 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 prevederilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de Ioan
∫i Ecaterina Laz„r Ón Dosarul nr. 2.682/2004 al Cur˛ii de Apel Oradea.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 24 februarie 2005.
PRE™EDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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