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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III
∫i ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional
de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Ón semn de apreciere pentru contribu˛ia adus„ la sus˛inerea intereselor
Rom‚niei Ón cadrul comunit„˛ii de informa˛ii a NATO, pentru sprijinul dat
preg„tirii superioare a personalului nostru, pentru conlucrarea fructuoas„ cu
organele de specialitate rom‚ne Ón vederea culegerii de informa˛ii din zonele
de dislocare a trupelor rom‚ne din Afganistan ∫i Irak,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Comandor, cu Ónsemn pentru militari, domnului colonel Richard G.
Mc.Clellan, ata∫atul ap„r„rii ∫i aero la Ambasada Statelor Unite ale Americii
din Bucure∫ti.
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, 4 iulie 2005.
Nr. 594.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III
∫i ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional
de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
pentru contribu˛ia avut„ la promovarea rela˛iilor dintre Rom‚nia ∫i
Statele Unite ale Americii, pentru serviciile importante aduse statului rom‚n
Ón procesul de integrare euroatlantic„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Cavaler persoanei prev„zute Ón anexa*) la prezentul decret.
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, 4 iulie 2005.
Nr. 595.
*) Anexa face parte integrant„ din prezentul decret ∫i se comunic„ institu˛iilor interesate.
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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 313
din 14 iunie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 16 din Legea nr. 143/2000
privind prevenirea ∫i combaterea traficului ∫i consumului ilicit de droguri
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Marinela Minc„
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 16 din Legea nr. 143/2000 privind
prevenirea ∫i combaterea traficului ∫i consumului ilicit de
droguri, excep˛ie ridicat„ de Marian Gabriel Fere∫teanu Ón
Dosarul nr. 3.635/2004 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia I
penal„.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin
avocat Cecilia Tama∫, lipsind partea Costel Florea, fa˛„ de
care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul, reprezentantul autorului excep˛iei solicit„
admiterea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a∫a cum a fost
formulat„, ar„t‚nd c„ sintagma îÓn cursul urm„ririi penale“,
cuprins„ Ón textul de lege criticat, creeaz„ o discriminare
Óntre inculpa˛i, dup„ cum ace∫tia au denun˛at ∫i au facilitat
tragerea la r„spundere penal„ a altor persoane care au
s„v‚r∫it infrac˛iuni legate de droguri Ón timpul urm„ririi
penale sau care Ón˛eleg a denun˛a dup„ terminarea
urm„ririi penale, de∫i drepturile inculpatului sunt acelea∫i pe
Óntreg parcursul procesului penal.
Reprezentantul Ministerului Public, av‚nd cuv‚ntul, pune
concluzii de respingere a excep˛iei, apreciind c„ prevederile
legale criticate nu contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale
invocate ca fiind Ónc„lcate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 21 ianuarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.635/2004, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia I
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 16 din Legea
nr. 143/2000 privind prevenirea ∫i combaterea traficului ∫i
consumului ilicit de droguri, excep˛ie ridicat„ de Marian
Gabriel Fere∫teanu Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ textul de lege criticat creeaz„
o discriminare Óntre inculpa˛ii care au f„cut denun˛ul Ón
timpul urm„ririi penale ∫i cei care Ón˛eleg s„ denun˛e dup„
terminarea urm„ririi penale, facilit‚nd astfel tragerea la
r„spundere penal„. Œn opinia autorului excep˛iei,
denun˛„torul ar trebui s„ beneficieze de reducerea
pedepsei Ón condi˛iile art. 16 din Legea nr. 143/2000,
indiferent de stadiul procesului penal Ón care acesta

denun˛„ ∫i faciliteaz„ identificarea ∫i tragerea la r„spundere
penal„ a altor persoane care au s„v‚r∫it infrac˛iuni legate
de droguri, at‚ta vreme c‚t drepturile inculpatului sunt acelea∫i
pe Óntreg parcursul procesului penal.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t
prevederea legal„ criticat„ nu creeaz„ privilegii sau
discrimin„ri, constituind o circumstan˛„ atenuant„ legal„ pe
care legiuitorul a Ón˛eles s-o aplice numai unei categorii
restr‚nse de f„ptuitori, Ón scopul descoperirii Ón timp util ∫i
a altor persoane care au s„v‚r∫it infrac˛iuni.
Œn conformitate cu dispozi˛iile 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.
Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Se arat„ c„
legiuitorul are atributul exclusiv de a stabili modalitatea de
r„spundere penal„ pentru participan˛ii la procesul penal, iar
faptul c„ acesta a reglementat prin art. 16 din Legea
nr. 143/2000 reducerea pedepsei anumitor f„ptuitori ∫i
numai Ón anumite condi˛ii, Ón faza de urm„rire penal„,
demonstreaz„ c„ a dorit s„ rezolve Ónc„ din aceast„ etap„,
Ón mod util ∫i cu mare rapiditate, problema identific„rii altor
persoane care ar fi s„v‚r∫it infrac˛iuni legate de droguri.
At‚ta vreme c‚t textul de lege criticat se aplic„ nediferen˛iat
tuturor persoanelor aflate Ón situa˛ii identice, nu poate fi
re˛inut„ critica acestuia Ón raport de prevederile art. 16 din
Constitu˛ie.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia ridicat„ este
neÓntemeiat„. Œn opinia sa, cauza de reducere a pedepsei
prev„zut„ de textul de lege criticat a fost instituit„ de
legiuitor cu respectarea dispozi˛iilor art. 16 din Constitu˛ie,
aceasta aplic‚ndu-se tuturor persoanelor care se
Óncadreaz„ Ón ipoteza normei juridice, f„r„ a avea la baz„
vreunul dintre criteriile de discriminare prev„zute Ón art. 4
alin. (2) din Constitu˛ie. Se arat„, totodat„, c„ dispozi˛iile
legale criticate nu contravin nici prevederilor art. 15 din
Constitu˛ie, Óntruc‚t, chiar dac„ drepturile cet„˛ene∫ti sunt
universale, drepturile procesuale au o sfer„ de aplicare
delimitat„ precis de lege.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ prevederile legale
criticate nu contravin sub nici un aspect principiului egalit„˛ii
Ón drepturi, Óntruc‚t se aplic„ Ón mod egal tuturor
persoanelor prev„zute de ipoteza normei, ∫i anume celor
care, Ón timpul urm„ririi penale, denun˛„ ∫i faciliteaz„
identificarea ∫i tragerea la r„spundere penal„ a altor
persoane care au s„v‚r∫it infrac˛iuni legate de droguri, f„r„
a face nici o diferen˛iere Ón cadrul acestei categorii.
Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Pre∫edintele Senatului nu a transmis punctul s„u de
vedere.
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C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor, 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. 16 din Legea nr. 143/2000 privind
prevenirea ∫i combaterea traficului ∫i consumului ilicit de
droguri, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 362 din 3 august 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, av‚nd urm„torul cuprins: îPersoana care a comis
una dintre infrac˛iunile prev„zute la art. 2—10, iar Ón timpul
urm„ririi penale denun˛„ ∫i faciliteaz„ identificarea ∫i tragerea
la r„spundere penal„ a altor persoane care au s„v‚r∫it
infrac˛iuni legate de droguri beneficiaz„ de reducerea la
jum„tate a limitelor pedepsei prev„zute de lege.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ aceste dispozi˛ii legale
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 15 alin. (1),
privind universalitatea drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale,
precum ∫i pe cele ale art. 16, privind egalitatea Ón drepturi.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate formulat„,
Curtea constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i urmeaz„
s„ fie respins„.

Curtea re˛ine c„ reglementarea privind reducerea
pedepsei Ón beneficiul persoanei care a comis una dintre
infrac˛iunile prev„zute la art. 2—10 din Legea nr. 143/2000,
Ón situa˛ia Ón care aceasta denun˛„, Ón timpul urm„ririi
penale, alte persoane care au s„v‚r∫it infrac˛iuni legate de
droguri, nu poate fi considerat„ o Ónc„lcare a principiului
egalit„˛ii. A∫a cum a stabilit Curtea Constitu˛ional„ Ón
jurispruden˛a sa, egalitatea nu Ónseamn„ uniformitate, fiind
posibil„ stabilirea unui tratament juridic diferit pentru situa˛ii
diferite, c‚nd aceasta se justific„ Ón mod ra˛ional ∫i
obiectiv. Or, Ón cazul de fa˛„, m„sura instituit„ de legiuitor
are o justificare obiectiv„ ∫i rezonabil„, fiind determinat„ de
necesitatea identific„rii cu rapiditate, Ónc„ din aceast„ faz„
a procesului penal, a persoanelor care au s„v‚r∫it
infrac˛iuni legate de droguri, dat fiind pericolul social ridicat
al acestor infrac˛iuni.
De altfel, este evident c„ situa˛iile Ón care se g„sesc
persoanele care au comis una dintre infrac˛iunile prev„zute
la art. 2—10 din Legea nr. 143/2000, Ón cele dou„ faze
ale procesului penal — urm„rirea penal„ ∫i judecata — nu
sunt similare, astfel Ónc‚t tratamentul juridic care li se
aplic„ nu poate fi dec‚t diferen˛iat.
Este neÓntemeiat„ ∫i critica formulat„ Ón raport de
prevederile art. 15 alin. (1) din Legea fundamental„, Óntruc‚t
dispozi˛iile legale ce fac obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
nu aduc nici o atingere principiului universalit„˛ii drepturilor ∫i
libert„˛ilor consacrate prin Constitu˛ie. Art. 16 din Legea
nr. 143/2000 reglementeaz„ un beneficiu legal, acordat Óntr-o
situa˛ie determinat„, pentru considerente deplin justificate, iar
nu o Óngr„dire a vreunui drept sau a vreunei libert„˛i
fundamentale, a∫a cum sus˛ine autorul excep˛iei.

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,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 16 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea ∫i
combaterea traficului ∫i consumului ilicit de droguri, excep˛ie ridicat„ de Marian Gabriel Fere∫teanu Ón Dosarul
nr. 3.635/2004 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 315
din 14 iunie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor

—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor

Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Aurelia Rusu
Ingrid Alina Tudora

—
—
—
—
—

judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 din Codul de procedur„
civil„, excep˛ie ridicat„ de Grapina Damian Ón Dosarul
nr. 8.654/2004 al Tribunalului Ia∫i.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza este Ón stare de judecat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„, Ón
ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul
de procedur„ civil„, Curtea Constitu˛ional„ s-a pronun˛at, Ón
sensul admiterii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, prin
Decizia nr. 176/2005. Referitor la dispozi˛iile lit. b), c) ∫i d)
ale aceluia∫i articol, Ministerul Public arat„ c„ toate
elementele de identificare cuprinse Ón cererea de recurs
sunt importante, iar reglementarea acestora nu aduce
atingere accesului liber la justi˛ie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 5 ianuarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 8.654/2004, Tribunalul Ia∫i a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Grapina Damian Óntr-o cauz„ ce are
ca obiect o contesta˛ie de executare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate aduc o grav„
atingere îdreptului constitu˛ional la justi˛ie ∫i la o judecat„
echitabil„“, prev„zut de art. 21 din Constitu˛ie, precum ∫i
de art. 24, care consacr„ dreptul la ap„rare, prin condi˛ionarea
men˛ion„rii Ón cuprinsul cererilor de recurs, sub sanc˛iunea
nulit„˛ii, a tuturor elementelor de identificare a persoanelor
juridice. Astfel, apreciaz„ c„ aceast„ condi˛ionare este total
nejustificat„ din moment ce p‚n„ la faza procesual„ a
recursului, Ón cauz„ au fost deja clarificate datele
referitoare la p„r˛ile care particip„ la actul de judecat„, ba
mai mult, aceste date pot fi adesea modificate Óntre
diferitele faze ale procesului civil, respectiv fond, apel
∫i/sau recurs.
De asemenea, autorul excep˛iei arat„ c„ art. 302 1
alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ Ómpiedic„ instan˛ele
de recurs, Ón numeroase cazuri, s„ verifice legalitatea ∫i
temeinicia unor hot„r‚ri gre∫it pronun˛ate de instan˛e,
anterior fazei procesuale a recursului. Din aceast„
perspectiv„, apreciaz„ c„ aceste dispozi˛ii de lege ar putea
fi modificate, Ón sensul c„ neÓndeplinirea condi˛iilor
prev„zute de textul de lege criticat s„ fie sanc˛ionat„ nu
cu nulitatea recursului, ci prin suspendarea judec„rii cauzei
p‚n„ la Óndeplinirea acestor cerin˛e, respect‚ndu-se astfel
drepturile constitu˛ionale consacrate prin art. 21 ∫i 24.
Tribunalul Ia∫i apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
invocat„ este neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„
dispozi˛iile art. 302 1 din Codul de procedur„ civil„ nu
instituie o restr‚ngere a exerci˛iului dreptului p„r˛ii de a se
adresa justi˛iei ∫i de a exercita Ómpotriva hot„r‚rilor
judec„tore∫ti c„ile de atac, ci doar o modalitate eficient„
de a preveni exercitarea abuziv„ a acestor drepturi.
Potrivit prevederilor 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 apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ din con˛inutul
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dispozi˛iilor criticate nu rezult„ c„ sanc˛iunea nulit„˛ii
opereaz„ automat, f„r„ a da p„r˛ilor posibilitatea Óndeplinirii
cerin˛elor legale. Dimpotriv„, d‚nd expresie principiului
accesului liber la justi˛ie, art. 316 coroborat cu art. 287
alin. 2 din Codul de procedur„ civil„ dau recurentului
posibilitatea de a Óndeplini cerin˛ele men˛ionate p‚n„ Ón
prima zi de Ónf„˛i∫are, iar Ón ceea ce prive∫te semn„tura,
Ón tot cursul judec„˛ii, conform art. 133 alin. 2 din acela∫i
cod. Œn opinia Guvernului, acesta este ∫i sensul
modific„rilor aduse, prin Legea nr. 195/2004, Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2003, care permitea
constatarea inadmisibilit„˛ii recursului pentru neÓndeplinirea
condi˛iilor de form„, f„r„ citarea p„r˛ilor. De altfel, prin
Decizia nr. 194/2004, Curtea Constitu˛ional„ a constatat ca
fiind neconstitu˛ionale dispozi˛iile art. 308 alin. 4 din Codul
de procedur„ civil„, modificate ∫i completate prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2003, tocmai
pentru c„ s-a apreciat c„ acestea f„ceau imposibil„
remedierea viciilor de form„ ale cererii de recurs. Œn
condi˛iile abrog„rii dispozi˛iilor privind admisibilitatea Ón
principiu a recursului, ∫i potrivit art. 316 coroborat cu
art. 287 alin. 2 din Codul de procedur„ civil„, aspectele de
neconstitu˛ionalitate nu mai subzist„.
Œn final, Guvernul arat„ c„, Óntr-adev„r, Ón lipsa unei
interpret„ri ∫i aplic„ri coroborate a prevederilor art. 3021
alin. 1 cu cele ale art. 316 ∫i art. 287 din Codul de
procedur„ civil„, aplicarea automat„ a sanc˛iunii nulit„˛ii
recursului poate produce o Óngr„dire nejustificat„ a
exercit„rii c„ii de atac a recursului ∫i deci a accesului liber
la justi˛ie. Aceasta Óns„ constituie o problem„ de
interpretare a legii, ceea ce excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale, ca de altfel ∫i cenzurarea modului de
aplicare a dispozi˛iilor legale de c„tre instan˛ele
judec„tore∫ti.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 3021
alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ sunt constitu˛ionale.
Œn acest sens, arat„ c„ dispozi˛iile criticate nu contravin
art. 21 din Constitu˛ie, Óntruc‚t nu Óngr„desc sub nici un
aspect posibilitatea p„r˛ilor de a se adresa justi˛iei pentru
ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i intereselor lor legitime.
Consider„, totodat„, c„ prevederile legale criticate
referitoare la condi˛iile de form„ ale cererii de recurs sunt
Ón deplin„ concordan˛„ cu principiul contradictorialit„˛ii,
garan˛ie a dreptului la un proces echitabil. De altfel, Ón
temeiul art. 316 din Codul de procedur„ civil„, coroborat
cu art. 287 alin. 2 din acela∫i cod, recurentul are
posibilitatea de a Óndeplini cerin˛ele men˛ionate Ón textul
criticat p‚n„ la prima zi de Ónf„˛i∫are. Œn sus˛inerea acestui
punct de vedere, este invocat„ jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale, ∫i anume Decizia nr. 310/2004.
De asemenea, Avocatul Poporului apreciaz„ c„
dispozi˛iile art. 3021 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„
nu con˛in elemente care s„ aduc„ atingere dreptului la
ap„rare, consacrat Ón art. 24 din Constitu˛ie, recurentul
av‚nd Ón permanen˛„ posibilitatea consult„rii dosarului
pentru a afla datele de identificare a celorlalte p„r˛i,
precum ∫i de a formula preten˛ii ∫i ap„r„ri.
Totodat„, arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate sunt norme
de procedur„ ce reprezint„ op˛iunea legiuitorului, conforme
cu prevederile constitu˛ionale ale art. 126 alin. (2), potrivit
c„rora competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura de
judecat„ sunt stabilite 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.
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit Ón
cauz„ 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), 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. 3021 din Codul de procedur„ civil„, introdus
prin art. I pct. 9 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 58/2003 privind modificarea ∫i completarea Codului de
procedur„ civil„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, ∫i completat prin art. I
pct. 6 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea ∫i
completarea Codului de procedur„ civil„, lege publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004.
Dispozi˛iile legale criticate au urm„torul con˛inut:
îCererea de recurs va cuprinde, sub sanc˛iunea nulit„˛ii,
urm„toarele men˛iuni:
a) numele, domiciliul sau re∫edin˛a p„r˛ilor ori, pentru
persoanele juridice, denumirea ∫i sediul lor, precum ∫i, dup„
caz, num„rul de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului sau de
Ónscriere Ón registrul persoanelor juridice, codul unic de
Ónregistrare sau, dup„ caz, codul fiscal ∫i contul bancar. Dac„
recurentul locuie∫te Ón str„in„tate, va ar„ta ∫i domiciliul ales Ón
Rom‚nia, unde urmeaz„ s„ i se fac„ toate comunic„rile privind
procesul;
b) indicarea hot„r‚rii care se atac„;
c) motivele de nelegalitate pe care se Óntemeiaz„ recursul
∫i dezvoltarea lor sau, dup„ caz, men˛iunea c„ motivele vor fi
depuse printr-un memoriu separat;
d) semn„tura.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
contravin prevederilor constitu˛ionale ale art. 21 ∫i 24,
potrivit c„rora:
— 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. 24: î(1) Dreptul la ap„rare este garantat.
(2) Œn tot cursul procesului, p„r˛ile au dreptul s„ fie asistate
de un avocat, ales sau numit din oficiu.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„, ulterior sesiz„rii sale, s-a pronun˛at asupra
constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din
Codul de procedur„ civil„ prin Decizia nr. 176 din
24 martie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 356 din 27 aprilie 2005, decizie prin care s-a
constatat c„ textul de lege criticat este neconstitu˛ional Ón
ceea ce prive∫te sanc˛ionarea cu nulitate absolut„ a
omisiunii de a se preciza Ón cuprinsul cererii de recurs
înumele, domiciliul sau re∫edin˛a p„r˛ilor ori, pentru
persoanele juridice, denumirea ∫i sediul lor, precum ∫i,
dup„ caz, num„rul de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului
sau de Ónscriere Ón registrul persoanelor juridice, codul unic
de Ónregistrare sau, dup„ caz, codul fiscal ∫i contul
bancar“, precum ∫i — dac„ recurentul locuie∫te Ón
str„in„tate — îdomiciliul ales Ón Rom‚nia, unde urmeaz„
s„ i se fac„ toate comunic„rile privind procesul“.
Œn consecin˛„, Ón temeiul art. 29 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, potrivit c„ruia îNu pot face obiectul excep˛iei
prevederile constatate ca fiind neconstitu˛ionale printr-o decizie
anterioar„ a Cur˛ii Constitu˛ionale“,
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din
Codul de procedur„ civil„ urmeaz„ s„ fie respins„ ca
devenit„ inadmisibil„.
Œn ceea ce prive∫te critica Óndreptat„ Ómpotriva
dispozi˛iilor lit. b), c) ∫i d) ale aceluia∫i articol, Curtea
constat„ c„, dincolo de semnifica˛ia esen˛ial„ a acestor
men˛iuni pentru buna administrare a justi˛iei Ón faza de
atac a recursului, coroborarea reglement„rii criticate cu
dispozi˛iile art. 287 ∫i cu cele ale art. 316 din Codul de
procedur„ civil„, potrivit c„rora partea are posibilitatea s„
complineasc„ omisiunea lor p‚n„ la prima zi de Ónf„˛i∫are,
Ón cererea de apel ∫i, prin extindere, ∫i Ón aceea de
recurs, se impune concluzia c„ dispozi˛iile legale deduse
controlului nu contravin normelor constitu˛ionale de
referin˛„. A∫a fiind, critica privind neconstitu˛ionalitatea
dispozi˛iilor lit. b), c) ∫i d) ale art. 3021 alin. 1 lit. a) din
Codul de procedur„ civil„ este neÓntemeiat„.

Pentru considerentele 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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca devenit„ inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din
Codul de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Grapina Damian Ón Dosarul nr. 8.654/2004 al Tribunalului Ia∫i.
2. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 lit. b), c) ∫i d)
din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón dosarul sus-men˛ionat.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru completarea Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 870/2005
privind Registrul de eviden˛„ fiscal„
Œn temeiul art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ulterioare,
Ón baza dispozi˛iilor pct. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului II din Codul fiscal,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004, cu modific„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune
privind activitatea financiar„ ∫i contabil„ ∫i a normelor metodologice privind Óntocmirea ∫i utilizarea acestora, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 870/2005 privind Registrul de eviden˛„ fiscal„, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 549 din
28 iunie 2005, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
— La articolul 12 se introduce alineatul (2) cu urm„torul
cuprins:
î(2) Derogarea se acord„, conform competen˛elor, de
direc˛iile generale ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a

municipiului Bucure∫ti ∫i de Direc˛ia general„ de
administrare a marilor contribuabili, cu respectarea
condi˛iilor prev„zute la art. 2 din Ordinul ministrului
finan˛elor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1
alin. (4) ∫i (10) paragraful 2 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 831/1997.“
Art. II. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 4 iulie 2005.
Nr. 949.

DECIZII ALE CONSILIULUI DE ASOCIERE
R O M ¬ N I A—U N I U N E A E U R O P E A N √
D E C I Z I A Nr. 2/2005*)
a Consiliului de Asociere Rom‚nia — Uniunea European„ de modificare, prin constituirea
unui comitet consultativ mixt Comitetul regiunilor — Comitetul rom‚n de leg„tur„
pentru cooperarea cu Comitetul regiunilor, a Deciziei nr. 1/95 de adoptare a Regulamentului
de procedur„ al Consiliului de Asociere
Av‚nd Ón vedere Acordul european instituind o asociere Óntre comunit„˛ile europene ∫i statele membre ale
acestora, pe de o parte, ∫i Rom‚nia, pe de alt„ parte1), Ón special art. 111,
Óntruc‚t:
(1) dialogul ∫i cooperarea dintre autorit„˛ile regionale ∫i locale din Comunitatea European„ ∫i cele din Rom‚nia
pot aduce o contribu˛ie major„ la dezvoltarea rela˛iilor dintre acestea ∫i la integrarea european„,
(2) se consider„ adecvat ca aceast„ cooperare s„ se realizeze la nivelul Comitetului regiunilor, pe de o parte,
∫i la nivelul Comitetului rom‚n de leg„tur„ pentru cooperarea cu Comitetul regiunilor, pe de alt„ parte, prin Ónfiin˛area
unui comitet consultativ mixt,
(3) aceasta Ónseamn„ c„ Regulamentul de procedur„ al Consiliului de Asociere, adoptat prin Decizia nr. 1/951),
trebuie modificat Ón mod corespunz„tor,
Consiliul de Asociere Rom‚nia — Uniunea European„ d e c i d e:
ARTICOLUL 1

La Regulamentul de procedur„ al Consiliului de Asociere (denumit
Ón continuare Consiliul de Asociere) se adaug„ urm„toarele articole:
îARTICOLUL 18

Se Ónfiin˛eaz„ un comitet consultativ mixt (denumit Ón
continuare comitet), av‚nd sarcina de a asista Consiliul de
*) Traducere.
1) JO L 357, 31 decembrie 1994, p. 2.

Asociere Ón vederea promov„rii dialogului ∫i cooper„rii
dintre autorit„˛ile regionale ∫i locale din Comunitatea
European„ ∫i cele din Rom‚nia. Dialogul ∫i cooperarea vor
urm„ri Ón special:
(1) preg„tirea autorit„˛ilor locale din Rom‚nia pentru
activitatea lor Ón contextul viitoarei apartenen˛e la Uniunea
European„;
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(2) preg„tirea autorit„˛ilor locale din Rom‚nia pentru
participarea la lucr„rile Comitetului regiunilor, dup„
aderarea Rom‚niei;
(3) schimbul de informa˛ii privind problemele curente de
interes reciproc, Ón special privind stadiul politicii regionale
a Uniunii Europene ∫i al procesului de aderare, precum ∫i
preg„tirea autorit„˛ilor locale din Rom‚nia pentru aceste
politici;
(4) Óncurajarea dialogului structurat multilateral Óntre:
a) autorit„˛i locale din Rom‚nia; ∫i b) regiuni din statele
membre ale Uniunii Europene, inclusiv prin crearea de
re˛ele Ón anumite domenii, Ón care contactele directe ∫i
cooperarea dintre autorit„˛i locale din Rom‚nia, pe de o
parte, ∫i regiuni ∫i autorit„˛i locale din statele membre ale
Uniunii Europene, pe de alt„ parte, s-ar putea dovedi
modalitatea cea mai eficient„ de solu˛ionare a unor
probleme specifice;
(5) realizarea de schimburi periodice de informa˛ii
privind cooperarea interregional„ dintre autorit„˛i locale din
Rom‚nia ∫i regiuni ∫i autorit„˛i locale din statele membre
ale Uniunii Europene;
(6) Óncurajarea schimburilor de experien˛„ ∫i de
cuno∫tin˛e Ón domeniul politicii regionale ∫i al interven˛iilor
structurale Óntre: a) autorit„˛i locale din Rom‚nia; ∫i
b) regiuni ∫i autorit„˛i locale din statele membre ale Uniunii
Europene, Ón special de know-how ∫i tehnici privind
preg„tirea planurilor sau a strategiilor de dezvoltare
regional„ ∫i local„, ∫i utilizarea c‚t mai eficient„ a
fondurilor structurale;
(7) oferirea de asisten˛„ autorit„˛ilor locale din Rom‚nia
prin intermediul schimbului de informa˛ii Ón punerea efectiv„
Ón aplicare, la nivel regional ∫i local, a principiului
subsidiarit„˛ii Ón toate domeniile;
(8) discutarea oric„ror alte aspecte relevante propuse
de oricare dintre p„r˛i, care pot ap„rea Ón contextul punerii
Ón aplicare a Acordului european ∫i Ón cadrul strategiei de
preaderare.

Comitetului rom‚n de leg„tur„ pentru cooperarea cu
Comitetul regiunilor, pe de alt„ parte. Se nume∫te un
num„r egal de membri suplean˛i.
Comitetul Ó∫i desf„∫oar„ activit„˛ile pe baza consult„rii
de c„tre Consiliul de Asociere sau, Ón ceea ce prive∫te
promovarea dialogului dintre autorit„˛i regionale ∫i locale,
din proprie ini˛iativ„.
Comitetul poate face recomand„ri Consiliului de
Asociere.
Membrii sunt ale∫i astfel Ónc‚t s„ se asigure reflectarea
c‚t mai fidel„, Ón cadrul comitetului, a diferitelor niveluri ale
autorit„˛ilor regionale ∫i locale, at‚t din Comunitatea
European„, c‚t ∫i din Rom‚nia.
Comitetul Ó∫i stabile∫te regulamentul de procedur„.
Comitetul se Óntrune∫te periodic, la intervale de timp pe
care le stabile∫te Ón conformitate cu regulamentul de
procedur„.
Comitetul este coprezidat de un membru al Comitetului
regiunilor ∫i de un membru al Comitetului rom‚n de
leg„tur„ pentru cooperarea cu Comitetul regiunilor.
ARTICOLUL 20

Comitetul regiunilor, pe de o parte, ∫i Comitetul rom‚n
de leg„tur„ pentru cooperarea cu Comitetul regiunilor, pe
de alt„ parte, suport„ fiecare cheltuielile aferente particip„rii
lor la Ónt‚lnirile comitetului privind personalul, transportul,
diurna, cazarea, cheltuielile po∫tale ∫i cu telecomunica˛iile.
Cheltuielile legate de asigurarea interpretariatului Ón
cadrul Ónt‚lnirilor, de traducerea ∫i multiplicarea
documentelor vor fi suportate de Comitetul regiunilor, cu
excep˛ia cheltuielilor legate de interpretariat ∫i traducere Ón
sau din limba rom‚n„, care vor fi suportate de Comitetul
rom‚n de leg„tur„ pentru cooperarea cu Comitetul
regiunilor.
Celelalte cheltuieli legate de organizarea efectiv„ a
Ónt‚lnirilor vor fi suportate de partea care g„zduie∫te
Ónt‚lnirea.“

ARTICOLUL 19

ARTICOLUL 2

Comitetul este format din 8 reprezentan˛i ai Comitetului
regiunilor, pe de o parte, ∫i din 8 reprezentan˛i ai

Prezenta decizie intr„ Ón vigoare Ón prima zi a celei
de-a doua luni urm„toare datei adopt„rii.
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