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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 73*)
din 5 iulie 1994
Mihai Constantinescu Ñ preºedinte
Viorel Mihai Ciobanu Ñ judecãtor
Antonie Iorgovan
Ñ judecãtor
Constantin Burada
Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 13 mai 1994 a Judecãtoriei Oradea,
judeþul Bihor, a fost sesizatã Curtea Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate invocatã de inculpatul Vârbãnescu Iulian, trimis în judecatã pentru sãvârºirea
infracþiunii de ultraj.
În motivarea excepþiei, Vârbãnescu Iulian aratã cã a recuzat judecãtorii de la toate judecãtoriile ºi tribunalele din þarã,
cerere ce a fost respinsã prin Încheierea nr. 1775 din 21 iulie
1992 a Curþii Supreme de Justiþie, Secþia penalã. În continuare, menþioneazã cã, în temeiul art. 52 alin. 6 din Codul
de procedurã penalã, a declarat recurs împotriva încheierii
respective, recurs respins prin Decizia nr. 12 din 8 februarie 1993 a Curþii Supreme de Justiþie, în compunerea prevãzutã de art. 39 alin. 2 ºi 3 din Legea pentru organizarea
judecãtoreascã, reþinându-se cã este inadmisibil. În concluzie, apreciazã cã între prevederile art. 52 alin. 6 din Codul
de procedurã penalã ºi Decizia penalã nr. 12/1993 a Curþii
Supreme de Justiþie existã contradicþie, întrucât prin soluþia

datã a fost împiedicat sã-ºi exercite o cale de atac, ºi solicitã Curþii Constituþionale infirmarea Deciziei nr. 12/1993 ºi
rejudecarea recursului declarat împotriva Încheierii
nr. 1775/1992.
În opinia instanþei, exprimatã potrivit art. 23 alin. (5) din
Legea nr. 47/1992, se aratã cã, în speþã, ,,nu suntem în
faþa unei excepþii de neconstituþionalitate în sensul Legii
nr. 47/1992, neinvocându-se neconstituþionalitatea art. 52
alin. 6 din Codul de procedurã penalã, ci nerespectarea unei
prevederi legale de cãtre instanþele de judecatãÒ.
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,

având în vedere excepþia invocatã, opinia instanþei, raportul
întocmit de judecãtorul desemnat, prevederile art. 52 alin. 6
din Codul de procedurã penalã, art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea constatã cã este competentã sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate, fiind legal sesizatã.
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie, Curtea
Constituþionalã hotãrãºte asupra excepþiilor ridicate în faþa
instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea legilor
ºi a ordonanþelor.
În speþã însã, Vârbãnescu Iulian a criticat douã hotãrâri
ale instanþei supreme, Încheierea nr. 1775/1992 a Curþii
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Supreme de Justiþie, Secþia penalã, ºi Decizia nr. 12/1993
a Curþii Supreme de Justiþie, în compunerea prevãzutã de
art. 39 alin. 2 ºi 3 din Legea pentru organizarea judecãtoreascã, cu motivarea cã ar fi fost pronunþate cu încãlcarea
prevederilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedurã penalã.
Rezultã deci cã prin excepþia invocatã nu se contestã constituþionalitatea unei legi, ci a interpretãrii judecãtoreºti a unor
dispoziþii legale, solicitându-se desfiinþarea Deciziei
nr. 12/1993 a instanþei supreme ºi rejudecarea recursului
declarat împotriva Încheierii nr. 1775/1992 a acestei instanþe,
Secþia penalã.

Aºa cum s-a statuat însã prin Decizia Curþii Constituþionale
nr. 51/1993, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1994, potrivit art. 144 lit. c)
din Constituþie ºi prevederilor art. 23 ºi urmãtoarele din Legea
nr. 47/1992 nu intrã în atribuþiile Curþii Constituþionale cenzurarea interpretãrii date unei dispoziþii legale de cãtre
instanþele judecãtoreºti, al cãrei control se realizeazã numai
prin intermediul cãilor de atac, chiar dacã priveºte constituþionalitatea acesteia.
Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A. c) ºi art. 24
din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate invocatã de Vârbãnescu Iulian în Dosarul nr. 1587/1994
al Judecãtoriei Oradea.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
PREªEDINTE,

dr. Mihai Constantinescu
Magistrat-asistent,
Constantin Burada
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 123
din 16 noiembrie 1994
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
Vasile Gionea
Ñ preºedinte
Mikl—s Fazakas
Ñ judecãtor
recursului, decizia criticatã fiind temeinicã ºi legalã.
Ion Filipescu
Ñ judecãtor
Preºedintele completului declarã închise dezbaterile în
Florin Bucur Vasilescu Ñ judecãtor
acest dosar.
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Ioan Griga
Ñ procuror
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,
Constantin Burada
Ñ magistrat-asistent
Pe rol soluþionarea recursului declarat de Vârbãnescu având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine urmãIulian împotriva Deciziei nr. 73, pronunþatã de Curtea toarele:
Constituþionalã la data de 5 iulie 1994.
Prin Decizia nr. 73 din 5 iulie 1994, Curtea Constituþionalã
La apelul nominal a rãspuns recurentul Vârbãnescu Iulian. a respins ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionaliMagistratul-asistent referã cã recursul este declarat în ter- tate invocatã de Vârbãnescu Iulian în Dosarul nr. 1587/1994
men ºi motivat.
al Judecãtoriei Oradea, cu motivarea cã, în speþã, nu se
Preºedintele completului de judecatã pune în vedere contestã constituþionalitatea unei legi, ci a interpretãrii date,
recurentului sã-ºi ridice recipisa C.E.C. în valoare de 5.000 lei,
prin Decizia nr. 12/1993, de cãtre Curtea Supremã de
deoarece, potrivit art. 15 din Legea nr. 47/1992, cererile adresate Curþii Constituþionale sunt scutite de taxã de timbru. Justiþie, în compunerea prevãzutã de art. 39 alin. 2 ºi 3 din
Vârbãnescu Iulian învedereazã cã a cunoscut aceastã Legea nr. 68/1968 pentru organizarea judecãtoreascã, în preîmprejurare, iar suma respectivã a consemnat-o la C.E.C. zent abrogatã.
Împotriva Deciziei nr. 73/1994 a Curþii Constituþionale
pentru a i se face dreptate ºi refuzã primirea recipisei.
Totodatã, susþine cã datoritã judecãtorilor Curþii Supreme de Vârbãnescu Iulian a declarat recurs solicitând casarea ei,
Justiþie, procurorului general ºi adjunctului sãu, precum ºi deoarece nu s-a lãmurit contrarietatea existentã între art. 52
judecãtorilor Curþii Constituþionale nu i s-a rezolvat favorabil alin. 6 din Codul de procedurã penalã ºi Decizia nr. 12/1993
cauza sa ºi solicitã sã i se întocmeascã proces-verbal în a Curþii Supreme de Justiþie care, ca jurisprudenþã, se va
sensul afirmaþiilor sale.
impune instanþelor; totodatã, decizia instanþei supreme fiind
Procurorul considerã cererea neîntemeiatã ºi solicitã jude- definitivã, se încalcã dispoziþiile art. 128 din Constituþie, potricarea recursului.
Completul de judecatã, deliberând asupra cererii formu- vit cãrora, împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interelate, o uneºte cu fondul ºi dã cuvântul recurentului pentru sate ºi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, problema
fiind cu atât mai însemnatã cu cât excepþia de neconstitususþinerea motivelor invocate.
Vârbãnescu Iulian insistã sã i se întocmeascã proces-verbal þionalitate vizeazã greºita aplicare de cãtre Curtea Supremã
în sensul afirmaþiilor fãcute în faþa Curþii Constituþionale ºi de Justiþie a prevederilor art. 52 din Codul de procedurã
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urmãtoarele din Legea nr. 47/1992, precum ºi practicii constante a Curþii Constituþionale, se realizeazã numai prin
intermediul cãilor de atac, astfel cum corect s-a reþinut prin
decizia criticatã.
Nici cel de-al doilea motiv de recurs referitor la încãlcarea prevederilor Constituþiei, privind folosirea cãilor de atac,
nu poate fi reþinut. Potrivit art. 128 din Constituþie, împotriva
hotãrârilor judecãtoreºti pãrþile pot exercita cãile de atac în
condiþiile legii. Or, art. 52 alin. 6 din Codul de procedurã
penalã, în concordanþã cu art. 128 din Constituþie care face
trimitere la lege, prevede cã ,,Încheierea prin care s-a admis
sau s-a respins abþinerea, ca ºi aceea prin care s-a admis
recuzarea, nu sunt supuse nici unei cãi de atacÒ. De altfel,
aºa cum rezultã ºi din motivarea recursului, Vârbãnescu Iulian
solicitã Curþii Constituþionale sã se pronunþe dacã recursul
declarat împotriva unei încheieri de recuzare este admisibil
sau nu, ceea ce evident nu reprezintã o problemã de constituþionalitate, ci una de interpretare ºi aplicare a legii, aºa
cum temeinic a reþinut prima instanþã.
Referitor la cererea recurentului de a i se întocmi procesverbal cu privire la insultele aduse procurorului general ºi
adjunctului sãu, judecãtorilor Curþii Supreme de Justiþie, precum ºi membrilor completului de judecatã, se reþine cã
aceasta nu are legãturã cu soluþionarea recursului declarat
în cauzã, actele ºi lucrãrile dosarului privind afirmaþiile sale
urmând a fi înaintate Ministerului Public.
Examinând ºi din oficiu decizia recuratã, se constatã cã
nu sunt motive care sã justifice modificarea ei, astfel cã
recursul urmeazã a fi respins.

Întrucât excepþia de neconstituþionalitate a fost soluþionatã
în temeiul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, s-au cerut
puncte de vedere Camerei Deputaþilor, Senatului ºi
Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã excepþia nu este întemeiatã, deoarece, potrivit art. 128 din
Constituþie, pãrþile în proces pot exercita cãile de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, în condiþiile legii, adicã în conformitate cu dispoziþiile Codului de procedurã penalã ºi
legilor speciale care conþin ºi dispoziþii procesual-penale. De
asemenea, se aratã cã excepþia invocatã nu poate fi acceptatã, întrucât aceasta nu se referã la neconstituþionalitatea
prevederilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedurã penalã,
ci vizeazã probleme de interpretare judecãtoreascã ce sunt
de competenþa instanþelor ordinare.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au trimis puncte de
vedere.
Examinând decizia atacatã cu recurs, motivele invocate,
dispoziþiile art. 52 alin. 6 din Codul de procedurã penalã,
prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, se constatã
cã recursul nu este întemeiat.
Primul motiv de recurs în legãturã cu nelãmurirea
contradicþiei dintre art. 52 alin. 6 din Codul de procedurã
penalã ºi Decizia nr. 12/1993 a Curþii Supreme de Justiþie
este nefondat. Într-adevãr, recurentul, prin excepþia invocatã,
nu a contestat constituþionalitatea prevederilor articolului respectiv, ci interpretarea acestora de cãtre Curtea Supremã
de Justiþie prin decizia sus-menþionatã. Or, cenzurarea interpretãrii date unei dispoziþii legale de cãtre instanþele judecãtoreºti, potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie, art. 23 ºi

Vãzând ºi prevederile art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi ale art. 1, art. 3, art. 13 alin. (1) lit. A. c) ºi art. 25
din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Vârbãnescu Iulian împotriva Deciziei nr. 73 din 5 iulie 1994 a Curþii Constituþionale.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 16 noiembrie 1994.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. dr. VASILE GIONEA
Magistrat-asistent,
Constantin Burada
«
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 81*)
din 15 iulie 1994
Victor Dan Zlãtescu Ñ preºedinte
Antonie Iorgovan
Ñ judecãtor
Viorel Mihai Ciobanu Ñ judecãtor
Ioan Griga
Ñ procuror
Constantin Burada
Ñ magistrat-asistent
Curtea Constituþionalã, prin Încheierea din 21 iulie 1993
a Judecãtoriei Sibiu, a fost sesizatã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 200 alin. 1 ºi 2 din Codul penal, invocatã de inculpatul Bozdog Ovidiu Nicolae, în cauza penalã
ce formeazã obiectul Dosarului nr. 5298/1993 de pe rolul
acestei instanþe. Curtea Constituþionalã a mai fost sesizatã

cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor alin. 1 al
aceluiaºi articol ºi prin încheierile Judecãtoriei Sibiu din 21
iulie 1993, excepþie invocatã în Dosarul nr. 5711/1993 de
cãtre inculpaþii Banu Ovidiu ºi Blaga Lucian, ºi, respectiv,
din 29 septembrie 1993, excepþie invocatã în Dosarul nr.
5943/1993 de cãtre inculpaþii Stoica Iordan Ciprian, Nãstase
Gheorghe Cristian ºi Hopris Florin Petru. Prin Încheierea
Judecãtoriei Sibiu din 21 iulie 1993 este sesizatã Curtea
Constituþionalã ºi cu excepþia de neconstituþionalitate a alin. 2
al art. 200 din Codul penal, invocatã de inculpatul Blaga
Lucian în Dosarul nr. 5711/1993 al Judecãtoriei Sibiu.
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În esenþã, pentru argumentarea excepþiei, inculpaþii au sus- nu atenteazã la morala publicã ºi nu corup tineretul, preciþinut cã art. 200 din Codul penal contravine art. 11, 20 ºi zându-se, totodatã, cã Biserica Reformatã nu popularizeazã
26 din Constituþia României, art. 8 din Convenþia Europeanã aceste legãturi, nu promoveazã sfinþirea acestor persoane ºi
a Drepturilor Omului, precum ºi art. 12 din Declaraþia nu binecuvânteazã convieþuirea bazatã pe astfel de legãturi.
Universalã a Drepturilor Omului. Faþã de aceste prevederi,
Facultãþile de Drept din Cluj-Napoca ºi Iaºi au susþinut
se apreciazã cã relaþiile sexuale între persoane de acelaºi soluþia din proiectul legii de modificare a Codului penal, în
sex, deºi condamnabile din punctul de vedere al moralei creº- sensul incriminãrii raporturilor homosexuale, ,,numai dacã se
tine, nu se justificã a fi sancþionate penal, decât dacã pun produce scandal publicÒ, iar Facultatea de Drept din Sibiu a
în pericol ,,normala evoluþie a raporturilor socialeÒ.
considerat necesarã modificarea art. 200 în sensul
Judecãtoria Sibiu, prin încheierile de sesizare a Curþii
Amendamentului nr. 8 al Adunãrii Parlamentare a Consiliului
Constituþionale a apreciat cã dispoziþiile art. 200 din Codul
penal sunt constituþionale, întrucât prin ele se apãrã tocmai Europei, formulat cu ocazia aderãrii României la acest orgaordinea publicã ºi bunele moravuri la care se referã art. 26 nism. Facultatea de Sociologie, Psihologie ºi Pedagogie din
din Constituþie. În subsidiar, instanþa a reþinut cã invocarea Bucureºti apreciazã, în contextul unor ample consideraþii
Convenþiei Europene a Drepturilor Omului nu are relevanþã teoretice, cã homosexualitatea genereazã prozeliþi mai ales
în speþã, deoarece, la data respectivã, România nu aderase între adolescenþi ºi tineri, în procesul de conturare a personalitãþii, la vârsta opþiunilor, când ei ar trebui sã selecteze
încã la aceastã convenþie.
Curtea Constituþionalã a constatat, în temeiul art. 144 lit. c) valorile.
Ministerul Sãnãtãþii, prin Direcþia generalã de medicinã predin Constituþie ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, cã este
ventivã, sugereazã ca problema homosexualitãþii sã fie
competentã sã soluþioneze aceastã cauzã.
În baza art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 au fost dezbãtutã în colective de specialiºti sau în comisii de
solicitate puncte de vedere Camerelor Parlamentului ºi specialitate (psihiatrie, medicinã legalã), ,,urmând a se lua
Guvernului.
mãsurile ce se impunÒ. Totodatã, se reþine ideea dupã care
În punctul de vedere al Senatului s-a apreciat ca fiind ,,legislaþia noastrã trebuie sã fie foarte categoricã ºi punitivã
utilã amânarea soluþionãrii cauzei sau, dupã caz, luarea în cu persoanele care fac prozelitism ºi fãrã nici un fel de circonsiderare, la pronunþarea deciziei, a completãrilor ºi modi- cumstanþe atenuante pentru persoanele care produc contaficãrilor Codului penal ºi ale Codului de procedurã penalã, minarea conºtientã a partenerului, iar pedofilia trebuie
cuprinse în proiectul prezentat de Guvern ºi în amenda- condamnatã maximumÒ.
mentele Comisiei juridice, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi
Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asociaþia penvalidãri a Senatului.
tru Apãrarea Drepturilor Omului în România Ñ Comitetul
Guvernul a apreciat cã excepþia nu este întemeiatã, Helsinki, Liga Apãrãrii Drepturilor Omului au calificat, în
deoarece art. 200 din Codul penal nu contravine art. 26 din
esenþã, art. 200 din Codul penal ca fiind contrar art. 26 din
Constituþie. Se susþine cã din art. 26 al Constituþiei nu se
Constituþie, aºa cum acesta trebuie interpretat prin referire
poate trage concluzia dupã care viaþa intimã a unei persoane
la Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului ºi la deciziile
este ocrotitã ºi atunci când lezeazã regulile de conduitã ale
Curþii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.
celorlalþi membri ai societãþii, precum ºi sentimentul moral
La dosar au mai fost primite punctele de vedere ale unor
general. Mai mult, se invocã ºi texte din Convenþia Europeanã
organizaþii
neguvernamentale de peste hotare, cum ar fi
a Drepturilor Omului, cum ar fi art. 8 pct. 2, dupã care autoComisia
Internaþionalã
a Juriºtilor, Amnesty International,
ritãþile publice, în temeiul legii, pot interveni ca o persoanã
Comisia
pentru
Drepturile
Omului a Organizaþiei internaþiosã nu-ºi exercite un interes al sãu în dauna celorlalte pernale
a
homosexualilor
ºi
lesbienelor,
Federaþia Internaþionalã
soane, respectiv prevederile dupã care intervenþia autoritãþii
publice este justificatã pentru apãrarea ordinii publice, ocro- Helsinki pentru Drepturile Omului, precum ºi ale unor pertirea sãnãtãþii sau a moralei publice, precum ºi pentru ocro- soane fizice strãine care, în unanimitate, au solicitat dezintirea drepturilor ºi libertãþilor altora. Acest punct de vedere criminarea raporturilor homosexuale.
nu a fost modificat, deºi Curtea a solicitat Guvernului noi
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,
precizãri, atât dupã intrarea României în Consiliul Europei,
cât ºi dupã ratificarea Convenþiei Europene a Drepturilor examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere primite, raportul judecãtorului desemnat în acest scop, concluOmului.
Camera Deputaþilor nu a comunicat punctul sãu de ziile reprezentantului Ministerului Public, precum ºi corelaþia
dintre dispoziþiile art. 200 alin. 1 ºi 2 din Codul penal ºi prevedere.
În temeiul art. 12 alin. 4 din Regulamentul de organizare vederile Constituþiei, reþine urmãtoarele:
Art. 200 din Codul penal român incrimineazã, dupã cum
ºi funcþionare a Curþii Constituþionale, judecãtorul-raportor a
solicitat puncte de vedere ºi cultelor religioase care funcþio- se menþioneazã expres, ,,relaþiile sexuale între persoane de
neazã legal în România, instituþiilor de învãþãmânt superior, acelaºi sexÒ, având urmãtoarea redactare:
,,Relaþiile sexuale între persoane de acelaºi sex se pedepautoritãþilor publice ºi organizaþiilor neguvernamentale din þarã.
Cultele care ºi-au comunicat punctul de vedere (Biserica sesc cu închisoare de la unu la 5 ani.
Fapta prevãzutã la alin. 1, sãvârºitã asupra unui minor,
Ortodoxã Românã, Mitropolia Românã Unitã cu Roma,
Federaþia Comunitãþilor Evreieºti din România, Muftiatul asupra unei persoane în imposibilitatea de a se apãra ori
Cultului Musulman din România, Mitropolia Cultului Creºtin de a-ºi exprima voinþa, sau prin constrângere, se pedepseºte
de Rit Vechi, Cultul Penticostal Ñ Biserica lui Dumnezeu cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Dacã fapta prevãzutã în alin. 1 are ca urmare vãtãmaApostolicã din România, Uniunea Comunitãþii Cultului Creºtin
dupã Evanghelie, Biserica Creºtinã Adventistã de ziua a 7-a, rea gravã a integritãþii corporale sau a sãnãtãþii, pedeapsa
Eparhia Reformatã din Ardeal) au condamnat categoric este închisoarea de la 3 la 10 ani, iar dacã are ca urmare
actele homosexuale, majoritatea cerând menþinerea represiunii moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoapenale împotriva acestor practici. O notã distinctã se gãseºte rea de la 7 la 15 ani.
Îndemnarea sau ademenirea unei persoane în vederea
în puncul de vedere al Eparhiei Reformate din Oradea, în
care se apreciazã cã ,,legãturile sexuale între persoane de practicãrii faptei prevãzute în alin. 1 se pedepseºte cu închiCompression
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Rezultã cã acest text calificã ca fiind infracþiune orice cate- protejarea drepturilor ºi libertãþilor altoraÒ. Curtea Europeanã
gorie de relaþii sexuale între persoane de acelaºi sex, indi- a sugerat, prin aceste decizii, modificarea legislaþiei þãrilor
ferent de împrejurãri ºi indiferent dacã acestea au fost de membre ale Consiliului Europei, în sensul noii interpretãri a
art. 8 din convenþie. Aceeaºi idee se regãseºte ºi în
acord cu atare raporturi.
Excepþia de neconstituþionalitate priveºte însã numai pri- Amendamentul nr. 8 al Adunãrii Parlamentare a Consiliului
mele douã alineate ale art. 200 din Codul penal ºi, deci, Europei la Raportul asupra cererii de aderare a României la
Curtea Constituþionalã, fiind sesizatã în aceste limite, nu se Consiliul Europei, în care se exprimã speranþa ca România
poate pronunþa asupra altor alineate ale textului, astfel cum nu va întârzia sã-ºi modifice legislaþia în sensul ca art. 200
s-a solicitat în unele dintre punctele de vedere exprimate. din Codul penal sã nu mai considere ca o infracþiune actele
Sesizãrile invocã, în principal, încãlcarea art. 26 din homosexuale, sãvârºite în privat, între adulþii care au consimþit la acestea.
Constituþie, care are urmãtoarea redactare:
Trebuie admis cã expresia bunele moravuri poate dobândi
,,(1) Autoritãþile publice respectã ºi ocrotesc viaþa intimã,
semnificaþii
diferite, în raport de religii ºi ideologii. Dreptul,
familialã ºi privatã.
(2) Persoana fizicã are dreptul sã dispunã de ea însãºi, ca fenomen social, nu poate face abstracþie de tendinþele
dacã nu încalcã drepturile ºi libertãþile altora, ordinea publicã de evoluþie ale societãþii contemporane, inclusiv ale relaþiilor
interumane, chiar dacã, la un moment dat, soluþiile legislasau bunele moravuri.Ò
În legãturã cu acest text, este de reþinut cã el reprezintã tive ºi jurisprudenþiale par a veni în contradicþie cu precepo dezvoltare a art. 8 din Convenþia Europeanã a Drepturilor tele morale tradiþionale.
Dacã, atât timp cât România nu a fost membrã a
Omului ºi a art. 17 din Pactul Internaþional cu privire la
Drepturile Civile ºi Politice, dispoziþii similare întâlnindu-se ºi Consiliului Europei ºi nu a aderat la Convenþia Europeanã
a Drepturilor Omului, interpretarea art. 8 al convenþiei, prin
în alte Constituþii recente ale statelor europene.
deciziile de speþã ale Curþii Europene a Drepturilor Omului
Logica internã a textului obligã la interpretarea celor
de la Strasbourg, nu au avut nici o relevanþã pentru legisdouã alineate în consonanþã fireascã, deoarece formeazã,
laþia ºi jurisprudenþa românã, dupã intrarea României în
numai împreunã, o unitate juridicã. Astfel, în primul alineat Consiliul Europei ºi dupã aderarea la Convenþia Europeanã
al art. 26 sunt precizate obligaþii pentru autoritãþile publice, a Drepturilor Omului (Legea nr. 30/1994, publicatã în
reprezentând o garanþie a principiului prevãzut de art. 1 alin. (3) Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai
din Constituþie, potrivit cãruia ,,România este stat de drept, 1994) datele problemei s-au schimbat fundamental. La
democratic ºi social, în care demnitatea omului, drepturile ºi aceastã schimbare obligã însãºi Constituþia României, care
libertãþile cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane, în art. 20 alin. (1) precizeazã cã dispoziþiile sale, în materia
dreptatea ºi pluralismul politic reprezintã valori supreme ºi drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor, vor fi interpretate ºi aplisunt garantateÒ.
cate în concordanþã cu Declaraþia Universalã a Drepturilor
Se reþine cã legiuitorul constituant opereazã, în art. 26 Omului, cu pactele ºi cu celelalte tratate la care România
alin. (1), cu trei noþiuni: viaþa intimã, viaþa familialã ºi viaþa este parte, or, Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului,
privatã, iar alin. (2) al aceluiaºi articol obligã la o circum- începând cu data de 31 mai 1994, a devenit un atare tratat.
stanþiere a acestor elemente. Atunci când legiuitorul prevede Mai mult, în alin. (2) al art. 20 din Constituþie se consacrã
cã orice persoanã fizicã are dreptul sã dispunã de ea principiul prioritãþii normei de drept internaþional: ,,Dacã existã
însãºi, dar fãrã sã încalce drepturile ºi libertãþile altora, ordi- neconcordanþe între pactele ºi tratatele privitoare la dreptunea publicã sau bunele moravuri, înþelege cã cele trei noþiuni rile fundamentale ale omului, la care România este parte, ºi
de la alin. (1) Ñ viaþa intimã, viaþa familialã, viaþa privatã Ñ, legile interne, au prioritate reglementãrile internaþionaleÒ.
nu pot fi concepute decât în respectul drepturilor ºi liberSe observã, din cele de mai sus, cã între art. 8 al
tãþilor altora, al ordinii publice, precum ºi al bunelor mora- Convenþiei Europene a Drepturilor Omului, aºa cum este
vuri. Aceasta înseamnã cã fiecare element de la alin. (1) acesta interpretat de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
trebuie raportat, pe rând, la fiecare dintre cele trei elemente de la Strasbourg, ºi art. 200 alin. 1 din Codul penal român
ale alin. (2), dar esenþial în soluþionarea excepþiei de necon- existã o atare neconcordanþã, care obligã Curtea
stituþionalitate este stabilirea semnificaþiei termenului de bune Constituþionalã a României la o decizie corespunzãtoare.
Înlãturarea conflictului dintre legea penalã internã ºi textul
moravuri.
În numeroase þãri, în prezent, este admisã ideea cã rapor- Convenþiei Europene a Drepturilor Omului, aºa cum este
turile homosexuale între persoane adulte, care au consimþit acest text interpretat de Curtea Europeanã a Drepturilor
la acestea, reprezintã o dimensiune a vieþii intime a persoanei Omului, conduce la admiterea, în parte, a excepþiei de neconstituþionalitate privind art. 200 alin. 1 din Codul penal.
fizice ºi de aceea ele nu pot fi sancþionate penal.
Admiterea excepþiei, spre a stabili concordanþa dintre legea
La aceastã idee s-a ajuns dupã o perioadã de cãutãri.
Astfel, chiar Curtea Europeanã a Drepturilor Omului de la penalã românã ºi norma internaþionalã, nu este posibilã însã
Strasbourg, în anul 1976, a respins ideea cã ar exista o decât prin stabilirea unei corelaþii între interpretarea art. 8
moralã general-europeanã, conceptul de bune moravuri tre- din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului ºi cea a
buind înþeles prin prisma prevederilor legislaþiilor naþionale. art. 26 din Constituþia României, interpretarea instanþei de
Ulterior însã Curtea a revenit asupra acestui punct de contencios european, în virtutea principiului subsidiaritãþii,
vedere (Afacerea Dudgeon Ñ 1981; Afacerea Norris Ñ 1987, impunându-se ºi faþã de instanþa de contencios constituþional
Afacerea Modinas Ñ 1993), considerând cã raporturile homo- naþional.
În baza acestor orientãri de principiu, trebuie admis cã
sexuale dintre persoanele adulte, în privat, cu acordul lor,
nu contravin bunelor moravuri ºi deci ele nu sunt de naturã instanþa de contencios constituþional naþional are nu numai
sã încalce art. 8 din Convenþia Europeanã a Drepturilor dreptul, dar ºi obligaþia de a interpreta Constituþia, înlãturând,
Omului, care prevede cã: ,,1) Orice persoanã are dreptul la prin soluþia pe care o pronunþã, neconcordanþa dintre textul
respectarea vieþii sale private ºi familiale, a domiciliului ºi intern ºi textul european, astfel încât legea internã sã fie aplicorespondenþei sale. 2) Nu este admis amestecul unei auto- cabilã, utilizând termeni juridici în sensul în care au fost defiritãþi publice în exercitarea acestui drept, decât în mãsura niþi de legiuitor, cum ar fi, în speþã, termenul în public, la
în care acest amestec este prevãzut de lege ºi dacã con- care se referã art. 152 din Codul penal.
Mai este de reþinut cã interpretarea art. 8 din Convenþia
stituie o mãsurã care, într-o societate democraticã, este necesarã pentru siguranþa naþionalã, ordinea publicã, bunãstarea Europeanã a Drepturilor Omului, datã de Curtea Europeanã
economicã a þãrii ºi apãrarea ordinii ºi prevenirea infracþiu- a Drepturilor Omului de la Strasbourg, nu vizeazã, tale quale,
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redactat ºi Amendamentul nr. 8 al Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei, ci numai raporturi între persoane adulte,
care au loc în privat, în intimitate, nu în public, ºi deci fãrã
a produce scandal public ºi, evident, dacã persoanele respective au consimþit la asemenea raporturi. Per a contrario,
orice raporturi cu minori sau între persoane adulte, dar prin
constrângere, ori în locuri publice sau în privat, dar care au
dus la scandal public, nu mai intrã sub protecþia art. 8 din
Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului ºi, pe cale de consecinþã, nici sub protecþia art. 26 din Constituþia României,
fiind relaþii faþã de care trebuie menþinutã represiunea penalã.

În consecinþã, excepþia de neconstituþionalitate privitoare
la art. 200 alin. 1 din Codul penal urmeazã a fi admisã în
parte, numai pentru raporturile sexuale între persoane majore
de acelaºi sex, liber consimþite, comise în privat, cu condiþia sã nu producã scandal public.
Excepþia referitoare la art. 200 alin. 2 din Codul penal,
însã, urmeazã sã fie respinsã, întrucât faptele incriminate prin
acest text Ñ cum sunt cele sãvârºite asupra unui minor sau
asupra unei persoane în imposibilitatea de a se apãra ori
de a-ºi exprima voinþa sau prin constrângere Ñ aduc atingere unor valori sociale ce trebuie ocrotite, în continuare,
prin legea penalã.

Faþã de considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) din Legea
nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
DECIDE:

1. Admite, în parte, excepþia de neconstituþionalitate privind art. 200 alin. 1 din Codul penal, invocatã de Bozdog
Ovidiu Nicolae, Banu Ovidiu, Blaga Lucian, Stoica Iordan Ciprian, Hopris Florin Petru ºi Nãstase Gheorghe Cristian în
dosarele nr. 5298/1993, nr. 5711/1993 ºi nr. 5943/1993 ale Judecãtoriei Sibiu, ºi constatã cã prevederile acestui alineat
sunt neconstituþionale, în mãsura în care se aplicã relaþiilor sexuale între persoane majore de acelaºi sex, liber consimþite, care nu sunt sãvârºite în public ori nu produc scandal public.
2. Respinge excepþia de neconstituþionalitate privind art. 200 alin. 2 din Codul penal, invocatã de Bozdog Ovidiu
Nicolae în Dosarul nr. 5298/1993 ºi de Blaga Lucian în Dosarul nr. 5711/1993, ale Judecãtoriei Sibiu.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 15 iulie 1994.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Victor Dan Zlãtescu
Magistrat-asistent,
Constantin Burada

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 136
din 7 decembrie 1994
Vasile Gionea
Ñ preºedinte
Mihai Constantinescu Ñ judecãtor
Mikl—s Fazakas
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu Ñ judecãtor
Ioan Griga
Ñ procuror
Constantin Burada
Ñ magistrat-asistent
Pe rol soluþionarea recursurilor declarate de cãtre
Ministerul Public ºi Bozdog Ovidiu Nicolae împotriva Deciziei
Curþii Constituþionale nr. 81 din 15 iulie 1994.
La apelul nominal au lipsit pãrþile.
Procedura de citare este legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã cã recursul Ministerului Public
a fost retras, iar recursul formulat de Bozdog Ovidiu Nicolae
este declarat în termen ºi motivat.
Procurorul pune concluzii de respingere a recursului,
soluþia pronunþatã fiind în concordanþã cu prevederile constituþionale, precum ºi cu reglementãrile internaþionale în
materie.

Prin Decizia nr. 81 din 15 iulie 1994, Curtea
Constituþionalã a admis, în parte, excepþia de neconstituþionalitate privind art. 200 alin. 1 din Codul penal, invocatã de
Bozdog Ovidiu Nicolae, Banu Ovidiu, Blaga Lucian, Stoica
Iordan Ciprian, Hopris Florin Petru ºi Nãstase Gheorghe
Cristian, ºi a constatat cã prevederile acestui alineat sunt
neconstituþionale în mãsura în care se aplicã relaþiilor sexuale între persoane majore de acelaºi sex, liber consimþite,
care nu sunt sãvârºite în public ori nu produc scandal public.
Totodatã, Curtea a respins excepþia privind art. 200 alin. 2
din Codul penal, invocatã de Bozdog Ovidiu Nicolae ºi Blaga
Lucian.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs Ministerul
Public ºi Bozdog Ovidiu Nicolae.
Cu privire la recursul Ministerului Public, întrucât, prin
adresa nr. 45654/7420/P/1994 a Parchetului General de pe
lângã Curtea Supremã de Justiþie, procurorul general a
comunicat cã, potrivit art. 3304 din Codul de procedurã civilã,
îºi retrage recursul, urmeazã a se lua act de aceastã
cerere.
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,
Prin recursul formulat de Bozdog Ovidiu Nicolae se soliexaminând decizia atacatã cu recurs, motivele invocate, citã admiterea lui ºi modificarea deciziei atacate, în sensul
prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã de a se constata cã întreg articolul 200 din Codul penal
este neconstituþional.
În Evaluation
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principal, art. 8 din Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului, precum ºi Amendamentul nr. 8 al Adunãrii
Parlamentare a Consiliului Europei. Se susþine, în esenþã,
cã în recomandarea fãcutã prin amendamentul sus-menþionat de cãtre Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei
nu se face nici o distincþie între adulþi ºi minori, fapta fiind
unicã, doar subiecþii diferiþi. Întrucât aceastã distincþie nu se
regãseºte în Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului ºi
cum art. 20 alin. (2) din Constituþia României consacrã principiul prioritãþii normei de drept internaþional, se apreciazã
cã instanþa de contencios constituþional avea obligaþia sã
declare ca fiind neconstituþional întreg articolul 200 din Codul
penal.
Recursul nu este întemeiat.
Art. 200 alin. 1 din Codul penal prevede cã relaþiile sexuale între persoane de acelaºi sex se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Alin. 2 al aceluiaºi articol
prevede cã fapta prevãzutã la alin. 1, sãvârºitã asupra unui
minor, asupra unei persoane în imposibilitate de a se apãra
ori de a-ºi exprima voinþa, sau prin constrângere, se pedepseºte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
În analiza motivelor de recurs este necesar a se face
distincþie între criticile aduse deciziei în legãturã cu prevederile alin. 1 ºi criticile referitoare la prevederile alin. 2 ale
art. 200 din Codul penal. Aceastã distincþie se impune deoarece dispoziþiile art. 200 alin. 1 din Codul penal au fost declarate neconstituþionale, în anumite condiþii, iar alin. 2 al
aceluiaºi articol nu a fost declarat neconstituþional, excepþia
fiind respinsã.
Cu privire la art. 200 alin. 1 din Codul penal, prin decizia recuratã s-a statuat cã prevederile respective sunt neconstituþionale în mãsura în care se aplicã relaþiilor sexuale între
persoane majore de acelaºi sex, liber consimþite, care nu
sunt sãvârºite în public ori nu produc scandal public.
Recurentul susþine cã referirea la persoane majore nu ar fi
conformã Amendamentului nr. 8 al Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei la Raportul asupra cererii de aderare a
þãrii noastre la acest consiliu, ceea ce evident este inexact,
deoarece din cuprinsul acestui raport rezultã cã recomandarea are în vedere cerinþa de a nu mai fi incriminate actele
homosexuale, sãvârºite în privat, între adulþii care au consimþit la acestea.
Chiar dacã nu ar fi existat aceastã circumstanþiere, soluþia
nu putea fi alta þinând seama de prevederile art. 26 alin. (2)
din Constituþie potrivit cãrora ,,Persoana fizicã are dreptul sã
dispunã de ea însãºi, dacã nu încalcã drepturile ºi libertãþile
altora, ordinea publicã sau bunele moravuriÒ. Este evident
cã relaþiile homosexuale cu un minor sau în public, ori care
au produs scandal public, sunt contrare bunelor moravuri.
De asemenea, astfel de relaþii aduc atingere ºi ordinii publice
ce ar putea fi grav afectatã datoritã consecinþelor unor asemenea relaþii în planul moralei publice. Din cuprinsul art. 8
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din Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului rezultã cã
dreptul persoanei la respectul vieþii sale private nu exclude
atributul legiuitorului de a stabili mãsurile necesare într-o
societate democratã, pentru apãrarea ordinii publice, protejarea sãnãtãþii, moralei, a drepturilor ºi libertãþilor altora. Deci,
acest drept poate fi exercitat numai atunci când el corespunde cerinþelor moralei ºi ordinii publice ºi nu aduce o atingere drepturilor altora. Recurentul absolutizeazã dreptul pe
care îl are orice persoanã la respectul vieþii sale private ca
ºi cum aceste cerinþe nici nu ar exista. O asemenea concepþie este însã contrarã principiilor statului de drept ºi regimului nostru constituþional care presupun întotdeauna
interpretarea sistematicã a drepturilor cetãþenilor, ceea ce, în
speþã, înseamnã ºi dreptul minorilor la protecþie, consacrat
în art. 45 alin. (1) din Constituþie, precum ºi a dreptului fiecãrui cetãþean de a pretinde statului sã apere morala publicã
ºi bunele moravuri. Pentru aceste motive, criticile fãcute de
recurent referitoare la prevederile art. 200 alin. 1 din Codul
penal sunt nefondate.
În legãturã cu alin. 2 al art. 200 din Codul penal, trebuie
menþionat cã în motivarea recursului nu se face o criticã specialã acestor dispoziþii. În afara considerentelor expuse cu
privire la alin. 1, trebuie subliniat faptul cã alin. 2 al art. 200
din Codul penal se referã, în principal, la sãvârºirea faptei
fãrã consimþãmânt. Acest lucru rezultã din enumerarea
subiecþilor pasivi arãtaþi de alin. 2 al art. 200: minori, persoane în imposibilitate de a se apãra ori de a-ºi exprima
voinþa, sau prin constrângere. In simile ratio, aceasta este ºi
situaþia minorului. Faþã de prevederile art. 26 alin. (1) din
Constituþie, care instituie obligaþia autoritãþilor publice de a
respecta viaþa intimã, familialã ºi privatã, evident cã dispoziþiile sale au în vedere protecþia împotriva violãrii acestui
drept de cãtre oricine, inclusiv de cãtre persoanele fizice.
Or, stabilirea de relaþii homosexuale fãrã liber consimþãmânt,
cât ºi, în general, stabilirea de relaþii sexuale între persoane
de sex opus fãrã liber consimþãmânt constituie o încãlcare
evidentã a drepului prevãzut de art. 26 alin. (1) din Constituþie
privind respectarea ºi ocrotirea vieþii intime, familiale ºi private a cetãþenilor.
De altminteri, interpretarea datã în decizia recuratã nu contravine nici art. 8 din Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului, care prevede cã amestecul unei autoritãþi publice în
viaþa privatã a cuiva nu este, prin ea însãºi, condamnabilã
câtã vreme ea are loc potrivit legii ºi în interesul apãrãrii
unor valori morale ori al protejãrii drepturilor altora.
Faþã de cele arãtate, rezultã cã nici critica fãcutã de
recurent deciziei atacate cu privire la art. 200 alin. 2 din
Codul penal nu este fondatã.
Examinând ºi din oficiu decizia recuratã, se constatã cã
nu sunt motive care sã justifice modificarea ei, astfel cã
recursul urmeazã a fi respins.

Vãzând ºi prevederile art. 144 lit. c) ºi ale art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi ale art. 1, art. 3, art. 13
alin. (1) lit. A. c) ºi ale art. 25 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
DECIDE:

1. Ia act de retragerea recursului declarat de Ministerul Public împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 81 din
15 iulie 1994.
2. Respinge recursul declarat de Bozdog Ovidiu Nicolae împotriva aceleiaºi decizii.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 7 decembrie 1994.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. dr. VASILE GIONEA
Magistrat-asistent,
Constantin Burada
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI: ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã
în Monitorul Oficial nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989, pentru a fi informaþi cu privire la
dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate
prevãzute de lege, Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, invitã
societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest
scop zilnic între orele 8,00Ð15,00, iar vinerea, între orele 8,00Ð13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia din Str. Blanduziei
nr. 1, sectorul 2.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1995, preþurile practicate de regie pentru
publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la filialele ”RodipetÒ, sunt urmãtoarele:
Valoarea abonamentului contractat
în cursul anului 1995
Trim. I
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, românã
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiarã
(ROMçNIA HIVATALOS K…ZL…NYE)
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
¥ COLECÞIA LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
¥ COLECÞIA DE HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ªI ALTE ACTE NORMATIVE

Ñ lei Ñ
Trim. IV

Trim. II

Trim. III

12.600

13.860

15.250

16.770

27.600
51.840
9.600
86.400
6.000

27.600
51.840
9.600
86.400
6.600

27.600
51.840
9.600
86.400
7.260

27.600
51.840
9.600
86.400
8.000

13.500

14.850

16.340

17.980

Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în ”Monitorul OficialÒ, de la data de 1 ianuarie 1995, sunt
urmãtoarele:
Tarif pentru 1995
Ñ lei Ñ
1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
Ñ pierderi de acte, de sigilii, ºtampile,
schimbãri de nume, citaþii emise de
instanþele judecãtoreºti ºi notariatele
de stat
Ñ acte procedurale ale instanþelor
judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ñ extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ñ concursuri de ocupare de posturi didactice
în învãþãmântul superior
Ñ anunþ privind examenul de capacitate pentru
magistraþi
2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
Ñ publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind
înfiinþarea societãþilor comerciale
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi
Ñ modificãri de capital social
Ñ lista activelor scoase la licitaþie sau a societãþilor comerciale propuse pentru privatizare
Ñ acte adiþionale, precum ºi alte publicaþii ale
agenþilor economici, sub formã de text, a
cãror publicare este prevãzutã de lege (somaþii,
convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
generale, prospecte de emisiune, contracte
de societate etc.)
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã

per anunþ

5.000

per anunþ

7.000

per anunþ

12.000

per cuvânt

100

per cuvânt

100

per anunþ
per anunþ
per anunþ

55.000
30.000
6.000

per poziþie

15.000

per paginã
manuscris
per rând
coloanã

39.000

1.900
Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii
unei concesiuni aprobate de Guvern
per anunþ
9.000
Plata publicaþiilor cuprinse în Partea a III-a ºi Partea a IV-a se va face prin mandat poºtal pe adresa: Regia Autonomã
”Monitorul OficialÒ, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.Ñ
S.M.B. sau cu dispoziþie de platã.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.
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