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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 146*)
din 29 mai 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a Ordonanþei Guvernului nr. 18 din 21 ianuarie 1994
Victor Dan Zlãtescu
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
magistrat-asistent

Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Tribunalul Iaºi, prin Încheierea din 9 decembrie 1996,
pronunþatã în Dosarul nr. 1.713/1996, a sesizat Curtea
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Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
Ordonanþei Guvernului nr. 18 din 21 ianuarie 1996, ridicatã
de Societatea Comercialã ”FalimentÒ Ñ S.R.L. Iaºi.
În motivarea excepþiei se aratã cã Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994 nu a fost înaintatã spre aprobare Parlamentului
în termenul prevãzut de art. 2 din Legea nr. 4/1994, ceea
ce determinã ineficienþa juridicã a acesteia.
Exprimându-ºi opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, Tribunalul Iaºi apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate invocatã este vãdit nefondatã întrucât:
se face confuzie între sancþiunea încetãrii efectelor ordonanþei datoratã pretinsei nerespectãri a procedurii de aprobare prevãzute de Legea nr. 4/1994 ºi neconstituþionalitatea
acestui act normativ care presupune contradicþia dintre dispoziþiile sale ºi Constituþie; indiferent de respectarea prevederilor Legii nr. 4/1994, Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994
a cãpãtat putere de lege pentru faptele sãvârºite, cum este
cazul în speþã, ulterior Legii nr. 12/1995 prin care ordonanþa a fost aprobatã.
În scopul soluþionãrii, în temeiul art. 24 alin. (3) din
Legea nr. 47/1992, Curtea a solicitat puncte de vedere
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
Senatul, prin Comisia juridicã, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri, apreciazã cã excepþia este vãdit neîntemeiatã.
Camera Deputaþilor a comunicat cã Ordonanþa
Guvernului nr. 18/1994 a fost emisã la data de 21 ianuarie
1994 ºi a fost înaintatã Parlamentului la data de 29 ianuarie 1994 (Camera Deputaþilor) ºi la data de 30 ianuarie
1994 (Senatul României); Parlamentul ºi-a reluat lucrãrile în
prima sesiune ordinarã la data de 1 februarie 1994;
Ordonanþa Guvernului a fost discutatã ºi aprobatã prin
Legea nr. 12 din 3 februarie 1995.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã excepþia
neîntemeiatã, deoarece Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994
a fost emisã în baza ºi în limitele prevãzute în Legea de
abilitare nr. 4/1994 ºi a fost aprobatã, cu modificãri, prin
Legea nr. 12/1995.
CURTEA,

având în vedere încheierea de sesizare, punctele de
vedere ale celor douã Camere ale Parlamentului ºi al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 18/1994, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze

excepþia de neconstituþionalitate cu care a fost legal sesizatã.
Prin excepþia invocatã de Societatea Comercialã
”FalimentÒ Ñ S.R.L. Iaºi se susþine cã Ordonanþa
Guvernului nr. 18 din 21 ianuarie 1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agenþilor economici este
neconstituþionalã, deoarece nu a fost înaintatã
Parlamentului spre aprobare, în temeiul prevãzut de art. 2
din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi autorizarea contractãrii ºi garantãrii unor
credite externe. Se apreciazã cã aceastã omisiune lipseºte
de eficienþã juridicã ordonanþa menþionatã.
Excepþia de neconstituþionalitate invocatã este neîntemeiatã ºi urmeazã a fi respinsã ca vãdit nefondatã.
Art. 1 din Legea nr. 4 din 13 ianuarie 1994, prin care
Guvernul este abilitat sã emitã ordonanþe, prevede cã
acestea urmeazã sã fie adoptate ”de la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi ºi pânã la reluarea lucrãrilor
Parlamentului în prima sesiune ordinarã a anului 1994Ò, iar
art. 2 din aceeaºi lege stabileºte ca ordonanþele sã fie
înaintate Parlamentului spre aprobare, pânã la reluarea
lucrãrilor acestuia în prima sesiune ordinarã a anului 1994.
Art. 114 din Constituþie, referitor la delegarea legislativã,
prevede la alin. (3): ”Dacã legea de abilitare o cere, ordonanþele se supun aprobãrii Parlamentului, potrivit procedurii
legislative, pânã la împlinirea termenului de abilitare.
Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanþeiÒ.
Aºa cum rezultã din datele comunicate de Camera
Deputaþilor, Parlamentul ºi-a reluat lucrãrile în prima
sesiune ordinarã la data de 1 februarie 1994, iar
Ordonanþa Guvernului nr. 18, emisã la data de 21 ianuarie
1994, a fost înaintatã spre aprobare Camerei Deputaþilor la
data de 29 ianuarie 1994 ºi Senatului la data de 30 ianuarie 1994. Prin Legea nr. 12 din 3 februarie 1995 a fost
aprobatã Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994, emisã în baza
Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi autorizarea contractãrii ºi garantãrii unor credite externe. Legea nr. 12/1995 a fost adoptatã de Senat
ºi de Camera Deputaþilor în ºedinþele din 28 decembrie
1994 ºi, respectiv, 29 decembrie 1994 ºi a fost promulgatã
prin Decretul nr. 13 din 2 februarie 1995.
Din cele arãtate rezultã cã, în ceea ce priveºte procedura ºi termenele de aprobare a Ordonanþei Guvernului
nr. 18/1994, au fost respectate întru totul dispoziþiile Legii
nr. 4/1994.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al
art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Lgea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a Ordonanþei Guvernului nr. 18 din 21 ianuarie
1994, invocatã de Societatea Comercialã ”FalimentÒ Ñ S.R.L. Iaºi în Dosarul Tribunalului Iaºi nr. 1.713/1996.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa din 29 mai 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Victor Dan Zlãtescu
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
«
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 187*)
din 4 iunie 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Ñ preºedinte
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia Civilã, prin
Încheierea din 7 martie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.195/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301,
ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de intimaþii-reclamanþi Popescu
Aurelia, Pleºoianu Ecaterina, Antoniu Steliana, Zotta Maria,
Stan Marioara ºi Dunca Mihaela-Antoaneta.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin prevederilor art. 21 din Constituþie, precum ºi
celor din art. 3 din Codul civil.
Exprimându-ºi opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, instanþa supremã apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate privind art. 330 ºi urmãtoarele din
Codul de procedurã civilã este neîntemeiatã.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze
excepþia cu care a fost sesizatã.
Asupra constituþionalitãþii art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi
art. 330 4 din Codul de procedurã civilã, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 ºi, respectiv,

nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care, pe de o parte,
s-a constatat cã prevederile art. 330, ale art. 3302 alin. (2),
ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã
sunt constituþionale, iar, pe de altã parte, s-a admis excepþia de neconstituþionalitate a art. 3302 alin. 1 din Codul de
procedurã civilã.
Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
mai poate face obiectul unei noi excepþii de neconstituþionalitate, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie
ºi art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive
ale Curþii Constituþionale sunt obligatorii erga omnes, rezultã
cã excepþia privind art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã este lipsitã de obiect, urmând a fi respinsã ca
vãdit nefondatã.
De asemenea, urmeazã a fi respinsã ca vãdit nefondatã
ºi excepþia privind dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2,
ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã,
întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea practicii constante a Curþii Constituþionale.
În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, se constatã cã prin Legea nr. 17/1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26
din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificãri.
Este de observat cã recursul în anulare nu mai poate fi
declarat oricând de cãtre Ministerul Public, ci numai în termen de 6 luni de la data când hotãrârea judecãtoreascã a
rãmas irevocabilã, pentru motivul prevãzut de art. 330
pct. 1 din Codul de procedurã civilã, sau de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru motivul
prevãzut de art. 330 pct. 2 din acelaºi cod.
Autorii excepþiei de neconstituþionalitate nu au pus însã
în discuþie legitimitatea constituþionalã a acestui termen.
Rezultã, din cele arãtate, cã nu se poate reþine vreo legãturã între aceste dispoziþii ºi prevederile art. 21 din
Constituþie privind accesul liber la justiþie sau ale art. 3 din
Codul civil (denegare de dreptate). Ca urmare, ºi aceastã
excepþie urmeazã a fi respinsã ca vãdit nefondatã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge, ca vãdit nefondatã, excepþia de neconstituþionalitate invocatã de Popescu Aurelia, Pleºoianu Ecaterina,
Antoniu Steliana, Zotta Maria, Stan Marioara ºi Dunca Mihaela-Antoaneta în Dosarul nr. 3.195/1996 al Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia civilã privind:
Ñ dispoziþiile art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã
civilã;
Ñ dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, fiind lipsitã de obiect.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 4 iunie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Nicolae Popa
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

Compression
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 389
din 14 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303
ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã
Mihai Constantinescu
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Viorel Mihai Ciobanu
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Popescu Aurelia, Pleºoianu Ecaterina, Antoniu Steliana,
Zotta Maria, Stan Marioara ºi Dunca Mihaela-Antoaneta
împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 187 din 4 iunie
1997.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
7 octombrie 1997 ºi au fost consemnate în încheierea din
aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 14 octombrie 1997.

Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 187 din
4 iunie 1997 pãrþile au declarat recurs, în termen legal,
apreciind cã decizia recuratã ar fi nemotivatã, întrucât se
întemeiazã pe deciziile anterioare nr. 73/1996 ºi nr.
96/1996, precum ºi cã excepþia este necesar sã fie admisã
pentru motivele invocate anterior în faþa Curþii Supreme de
Justiþie.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate invocatã este nefondatã.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
lor de vedere.

CURTEA,

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, prevederile art. 330, ale art. 3301, ale
art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Motivul de recurs invocat, în sensul cã decizia ar fi
nemotivatã, deoarece se întemeiazã pe cele statuate anterior prin deciziile nr. 73/1996 ºi nr. 96/1996, este neîntemeiat. Potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie, deciziile
Curþii Constituþionale sunt obligatorii. De aceea, aºa cum
s-a statuat prin Decizia Curþii Constituþionale nr. 27 din
25 mai 1993, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 163 din 15 iulie 1993, decizia prin care o
excepþie a fost respinsã este obligatorie, cât timp motivele
pe care s-a întemeiat subzistã în continuare. Este ceea ce
în mod justificat s-a reþinut în decizia recuratã în legãturã
cu excepþia invocatã. De asemenea, Curtea constatã cã
motivele pentru justificarea excepþiei nu sunt de naturã sã
conducã la o altã soluþie, deoarece legitimitatea constituþionalã a recursului în anulare, care are o valoare generalã,
nu poate fi contestatã în funcþie de exercitarea acestuia
într-un anume proces, chiar dacã priveºte revendicarea
unui imobil, admiterea sau respingerea unui asemenea
recurs fiind o problemã exclusiv de competenþa instanþei
judecãtoreºti.

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 7 martie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.195/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a prevederilor art. 330, ale
art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din
Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi
Popescu Aurelia, Pleºoianu Ecaterina, Antoniu Steliana,
Zotta Maria, Stan Marioara ºi Dunca Mihaela-Antoaneta.
Prin Decizia nr. 187 din 4 iunie 1997 Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate reþinând, pe de o parte, cã asupra
constituþionalitãþii art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi art. 3304
din Codul de procedurã civilã Curtea s-a pronunþat prin
Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitivã prin Decizia
nr. 96 din 24 septembrie 1996, ºi nu au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea soluþiei date. Pe
de altã parte, Curtea a constatat cã dispoziþiile art. 3301
din Codul de procedurã civilã au fost modificate prin Legea
nr. 17/1997, în sensul cã recursul în anulare nu mai poate
fi declarat oricând de cãtre Ministerul Public, cum era în
reglementarea anterioarã, ci numai în termen de 6 luni de
la data când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas irevocabilã
sau definitivã.

CURTEA,

Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 25 din
Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge recursul declarat de Popescu Aurelia, Pleºoianu Ecaterina, Antoniu Steliana, Zotta Maria, Stan Marioara
ºi Dunca Mihaela-Antoaneta împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 187 din 4 iunie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 14 octombrie 1997.
PREªEDINTE,

dr. Mihai Constantinescu
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
«
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 249*)
din 17 iunie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 54 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã
Viorel Mihai Ciobanu
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Gabriela Dragomirescu
Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 decembrie 1996, pronunþatã de
Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ
în Dosarul nr. 731/1996, Curtea Constituþionalã a fost sesizatã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 54 din
Legea nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea bancarã, ridicatã de Sima Ioan. În susþinerea excepþiei de
neconstituþionalitate se aratã cã prevederile art. 54 din
Legea nr. 33/1991 nesocotesc prezumþia de nevinovãþie,
”fiind luate mãsuri înainte ca sã se fi pronunþat vreo
instanþã de judecatã asupra abaterilor în serviciuÒ, ºi încalcã
accesul liber la justiþie prin sustragerea cazului de sub controlul instanþei de judecatã. Se mai susþine cã art. 54 din
Legea nr. 33/1991 încalcã prevederile art. 21 ºi ale
art. 150 alin. (1) din Constituþie, precum ºi pe cele ale
art. 11 din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, ale
art. 6 pct. 2 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale ºi ale art. 14 pct. 2 din
Pactul internaþional al drepturilor civile ºi politice.
Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ nu ºi-a exprimat opinia.
CURTEA,

având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit
de judecãtorul-raportor, dispoziþiile art. 54 din Legea
nr. 33/1991, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Deºi Legea nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea
bancarã este anterioarã Constituþiei, Curtea este competentã sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate, deoarece raporturile juridice s-au nãscut, astfel cum prevede
art. 26 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, dupã intrarea în
vigoare a Constituþiei.
Art. 54 din Legea nr. 33/1991 prevede: ”Fondatorii unei
societãþi bancare, precum ºi administratorii, directorii ºi cenzorii acesteia, care vor tãinui situaþia de încetare de plãþi
sau vor încãlca autorizaþia acordatã ºi prevederile prezentei
legi, vor fi decãzuþi din calitatea lor prin hotãrâre a Bãncii
Naþionale a României, chiar ºi înainte de deschiderea
acþiunii judiciareÒ.
Temeiurile invocate în susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate se raporteazã la dispoziþiile constituþionale ale
art. 23 alin. (8) privind prezumþia de nevinovãþie, ale art. 21
referitor la accesul liber la justiþie ºi ale art. 150 alin. (1)
relativ la faptul cã legile existente rãmân în vigoare, dacã
nu contravin Constituþiei. Sunt invocate, de asemenea, dispoziþiile art. 11 din Declaraþia Universalã a Drepturilor

Omului, ale art. 6 pct. 2 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale ºi ale
art. 14 pct. 2 din Pactul internaþional al drepturilor civile ºi
politice, relative la prezumþia de nevinovãþie.
Examinând art. 54 din Legea nr. 33/1991 în raport cu
prevederile art. 21 din Constituþie, rezultã cã susþinerea privind încãlcarea accesului liber la justiþie nu este fondatã.
Deºi art. 54 din Legea nr. 33/1991 nu o prevede în mod
expres, fiind vorba de un act administrativ, cel interesat se
poate adresa instanþei de contencios administrativ în
temeiul Legii nr. 29/1990. Calea de atac nu trebuie prevãzutã de fiecare datã în mod expres. De altfel posibilitatea
sesizãrii instanþelor rezultã ºi din art. 48 din Constituþie, iar
din finalul textului atacat reiese, de asemenea, cã este
deschisã calea la justiþie. Pe de altã parte, potrivit art. 9
din Legea nr. 29/1990, instanþa judecãtoreascã sesizatã cu
o acþiune în contencios administrativ poate suspenda executarea actului atacat. Aºa fiind, faptul cã mãsura decãderii se ia de cãtre Banca Naþionalã a României ºi cã
aceastã mãsurã este executorie, ceea ce se întâmplã în
cazul tuturor actelor administrative, nu constituie o încãlcare a principiului liberului acces la justiþie. De altfel, chiar
faptul cã sesizarea Curþii Constituþionale s-a fãcut de cãtre
Curtea de Apel Bucureºti, învestitã la cererea autorului
excepþiei, demonstreazã cã accesul la justiþie nu este afectat prin art. 54 din Legea nr. 33/1991.
În legãturã cu invocarea încãlcãrii prin art. 54 din Legea
nr. 33/1991 a prezumþiei de nevinovãþie, înscrisã în art. 23
alin. (8) din Constituþie, este de reþinut cã acest principiu
nu poate fi desprins din contextul constituþional în care
este plasat. Or, prezumþia de nevinovãþie este reglementatã
în legãturã cu libertatea individualã a persoanei, privind
reþinerea, arestarea ºi soluþionarea procesului penal, pânã
la rãmânerea definitivã a hotãrârii de condamnare.
Textul art. 54 din Legea nr. 33/1991 nu vizeazã astfel
de situaþii care sã aducã atingere libertãþii individuale, ci
instituie o sancþiune specificã printr-un act administrativ,
împotriva cãreia este deschis, astfel cum s-a reþinut, accesul la justiþie. Activitatea bancarã este incontestabil o activitate de interes public, chiar dacã este desfãºuratã de
bãnci ce reprezintã persoane juridice de drept privat, care
trebuie sã se caracterizeze prin moralitate ºi bunã-credinþã,
îndeosebi din partea fondatorilor ºi administratorilor, pentru
a nu expune acþionarii ºi depunãtorii la riscul de a-ºi
vedea irosite investiþiile sau economiile.
Deci legiuitorul poate stabili, fãrã a încãlca Constituþia,
anumite sancþiuni care sã garanteze un asemenea comportament. Justificarea art. 54 rezultã din analiza cadrului
general al Legii nr. 33/1991, care, în numeroase texte, precum art. 2, art. 5, art. 15, art. 30, art. 31, art. 32, art. 45
ºi art. 52, stabileºte pentru Banca Naþionalã a României
rolul de a supraveghea activitatea tuturor societãþilor
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bancare ºi de a stabili reguli ºi norme etice ºi profesionale
pentru calitatea ºi activitatea unui conducãtor de societate
bancarã, precum ºi pentru activitatea personalului bancar.
Aceste reguli ºi norme nu ar avea nici o eficienþã, dacã ar
fi lipsite de sancþiune, or, Legea nr. 33/1991 a dorit sã
evite acest lucru tocmai prin art. 54. Aºa fiind, raþiunea
art. 54 ºi natura sancþiunii prevãzute de acesta trebuie cãutate în Legea nr. 33/1991 ºi nu în materie penalã, disciplinarã sau contravenþionalã.
Cât priveºte referirile la documentele internaþionale invocate de autorul excepþiei, trebuie arãtat cã acestea specificã în mod direct faptul cã prezumþia de nevinovãþie se
referã exclusiv la procese cu caracter penal ºi, nicidecum,
la situaþii de felul celei ce face obiectul cauzei de faþã.
Astfel, art. 11 pct. 1 din Declaraþia Universalã a Drepturilor

Omului prevede: ”Orice persoanã acuzatã de comiterea unui
act cu caracter penal are dreptul sã fie presupusã nevinovatã pânã când vinovãþia sa va fi stabilitã în mod legal
(...)Ò, iar art. 6 pct. 2 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale statorniceºte la
rândul sãu: ”Orice persoanã acuzatã de infracþiune este
prezumatã nevinovatã cât timp vinovãþia sa nu a fost în
mod legal stabilitãÒ. În acelaºi mod este redactat ºi art. 14
pct. 2 din Pactul internaþional al drepturilor civile ºi politice.
În sfârºit, nu sunt incidente în cauzã nici prevederile
art. 150 alin. (1) din Constituþie, dispoziþiile art. 54 din
Legea nr. 33/1991 neintrând în conflict nici cu art. 21, nici
cu art. 23 alin. (8) din Constituþie, invocate în sprijinul opiniei cã Legea nr. 33/1991 ar fi contrarã prevederilor legii
fundamentale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al
art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 54 din Legea nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea bancarã, ridicatã de Sima Ioan în Dosarul Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ nr. 731/1996.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa din 17 iunie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 250*)
din 17 iunie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 54 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã
Viorel Mihai Ciobanu
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Gabriela Dragomirescu
Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 28 ianuarie 1997, Curtea
Constituþionalã a fost sesizatã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 54 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea
bancarã, ridicatã de Dumbravã Partenie ºi Roºca Grigore
în Dosarul nr. 1.469/1996 al Curþii de Apel Cluj Ñ Secþia
civilã ºi de contencios administrativ. În susþinerea excepþiei
se aratã cã art. 54 din Legea nr. 33/1991 este neconstitu-

þional, deoarece conferã Bãncii Naþionale a României ”dreptul de decãdere din unele drepturi a persoanelor, înainte de
a fi supuse judecãþiiÒ ºi încalcã în mod flagrant prezumþia
de nevinovãþie. Se susþine, de asemenea, cã Hotãrârea
nr. 1/1996 a Bãncii Naþionale a României nesocoteºte
”drepturi fundamentale garantate prin Constituþia României,
precum ºi prin convenþii internaþionale la care România
este parte, privitoare la protecþia drepturilor omuluiÒ, în sensul cã: reclamanþii nu au fost contactaþi de organele de
control ale bãncii ºi nici nu au fost audiaþi, încãlcându-li-se
astfel dreptul fundamental la apãrare pe toatã durata cercetãrilor; Hotãrârea nr. 1/1996 a Bãncii Naþionale a
României încalcã flagrant prezumþia de nevinovãþie de care
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reclamanþii beneficiazã cât timp nu s-a pronunþat o hotãrâre
judecãtoreascã definitivã; este violat principiul egalitãþii în
faþa legii, prin ”privarea reclamanþilor de exercitarea cãilor
legale, principial ºi unanim admiseÒ.
Exprimându-ºi opinia, Curtea de Apel Cluj apreciazã cã
art. 54 din Legea nr. 33/1991 este constituþional, având
menirea de a sancþiona persoane din conducerea societãþii
bancare, care încalcã dispoziþiile speciale ale legii.
CURTEA,

având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit
de judecãtorul-raportor, dispoziþiile art. 54 din Legea
nr. 33/1991, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Deºi Legea nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea
bancarã este anterioarã Constituþiei, Curtea este competentã sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate, deoarece raporturile juridice s-au nãscut, astfel cum prevede
art. 26 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, dupã intrarea în
vigoare a Constituþiei.
Totodatã, referitor la excepþia de neconstituþionalitate
invocatã, Curtea urmeazã sã se pronunþe doar cu privire la
dispoziþiile art. 54 din Legea nr. 33/1991, nu ºi cu privire
la Hotãrârea Bãncii Naþionale a României nr. 1/1996.
Aceasta, deoarece, potrivit competenþei sale, stabilitã
expres ºi limitativ prin art. 144 lit. c) din Constituþie ºi prin
Legea nr. 47/1992, Curtea se pronunþã cu privire la constituþionalitatea legilor ºi ordonanþelor.
Art. 54 din Legea nr. 33/1991 prevede: ”Fondatorii unei
societãþi bancare, precum ºi administratorii, directorii ºi cenzorii acesteia, care vor tãinui situaþia de încetare de plãþi
sau vor încãlca autorizaþia acordatã ºi prevederile prezentei
legi, vor fi decãzuþi din calitatea lor prin hotãrâre a Bãncii
Naþionale a României, chiar ºi înainte de deschiderea acþiunii judiciareÒ.
Prin excepþia de neconstituþionalitate ridicatã s-a susþinut
încãlcarea, prin art. 54 din Legea nr. 33/1991, a dispoziþi-
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ilor art. 23 alin. (8) din Constituþie referitor la prezumþia de
nevinovãþie. Acest principiu nu poate fi însã desprins de
contextul sãu constituþional. Or, prezumþia de nevinovãþie
este reglementatã în legãturã cu libertatea individualã a
persoanei, privind reþinerea, arestarea ºi soluþionarea procesului penal, pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii de
condamnare.
Textul art. 54 din Legea nr. 33/1991 nu vizeazã situaþii
care sã aducã atingere libertãþii individuale, ci instituie o
sancþiune specificã printr-un act administrativ, împotriva
cãreia este deschis, astfel cum s-a reþinut, accesul la justiþie. Activitatea bancarã este incontestabil o activitate de
interes public, chiar dacã este desfãºuratã de bãnci ce
reprezintã persoane juridice de drept privat, care trebuie sã
se caracterizeze prin moralitate ºi bunã-credinþã, îndeosebi
din partea fondatorilor ºi administratorilor, pentru a nu
expune acþionarii ºi depunãtorii la riscul de a-ºi vedea irosite investiþiile sau economiile.
Deci legiuitorul poate stabili, fãrã a încãlca Constituþia,
anumite sancþiuni care sã garanteze un asemenea comportament. Justificarea art. 54 rezultã din analiza cadrului
general al Legii nr. 33/1991, care, în numeroase texte, precum art. 2, art. 5, art. 15, art. 30, art. 31, art. 32, art. 45
ºi art. 52, stabileºte pentru Banca Naþionalã a României
rolul de a supraveghea activitatea tuturor societãþilor bancare ºi de a stabili reguli ºi norme etice ºi profesionale
pentru calitatea ºi activitatea unui conducãtor de societate
bancarã, precum ºi pentru activitatea personalului bancar.
Aceste reguli ºi norme nu ar avea nici o eficienþã, dacã ar
fi lipsite de sancþiune, or, Legea nr. 33/1991 a dorit sã evite
acest lucru tocmai prin art. 54. Aºa fiind, raþiunea art. 54 ºi
natura sancþiunii prevãzute se regãsesc în Legea
nr. 33/1991 ºi nu în materie penalã, disciplinarã sau
contravenþionalã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al
art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 54 din Legea nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea bancarã, ridicatã de Dumbravã Partenie ºi Roºca Grigore în Dosarul nr. 1.469/1996 al Curþii
de Apel Cluj Ñ Secþia civilã ºi de contencios administrativ.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa din 17 iunie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 272*)
din 23 iunie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996
privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 92/1996
Romul Petru Vonica

Ñ preºedinte

tuþionalitatea legilor ºi a ordonanþelor, dispoziþie preluatã ºi

Lucian Stângu

Ñ judecãtor

în art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

Victor Dan Zlãtescu

Ñ judecãtor

Valer-Vasilie Bicã

Ñ magistrat-asistent

Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 13 ianuarie 1997, pronunþatã în
Dosarul nr. 13.539/1996, Judecãtoria Cluj-Napoca a sesizat

Întrucât prin lege se înþelege actul legislativ adoptat de
Parlament ºi promulgat de Preºedintele României, iar prin
ordonanþã, actul adoptat de Guvern pe baza unei delegãri
legislative, soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate privind alte acte normative nu este de competenþa Curþii
Constituþionale.

Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a

De aceea controlul legalitãþii actelor normative individu-

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor

ale ale Guvernului, ale ministerelor ºi celorlalte autoritãþi

Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea discipli-

ale administraþiei publice locale, indiferent de materia la

nei financiar-valutare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului

care se referã, este de competenþa instanþelor judecãto-

nr. 92/1996, invocatã de Societatea Comercialã ”Romcattel

reºti, respectiv a secþiilor de contencios administrativ con-

GazÒ Ñ S.A. Cluj.

stituite potrivit Legii nr. 29/1990.

Motivul ridicãrii acestei excepþii a fost acela cã normele

În acest sens, Curtea s-a mai pronunþat prin Decizia

metodologice în discuþie sunt ”în discrepanþã cu art. 107

nr. 37 din 6 iulie 1993, publicatã în Monitorul Oficial al

alin. (2) Ð (4), cu art. 134 pct. 2 lit. a) ºi cu art. 53

României, Partea I, nr. 215 din 1 septembrie 1993, prin

pct. 2Ð3 din Constituþia RomânieiÒ.

Decizia nr. 5 din 17 ianuarie 1994, publicatã în Monitorul

Opinia instanþei, exprimatã în conformitate cu prevederile

Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 10 martie 1994,

art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, este cã ”normele

prin Decizia nr. 89 din 3 octombrie 1994, publicatã în

metodologice nu pot face obiectul controlului constituþionali-

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din

tãþii din partea Curþii Constituþionale, însã, faþã de susþine-

28 noiembrie 1994, prin Decizia nr. 29 din 13 martie 1996,

rea petiþionarei, care apreciazã cã acele norme fac parte
integrantã din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996Ò, dispune
trimiterea excepþiei la Curte ”spre competentã soluþionareÒ.

rãmasã definitivã prin Decizia nr. 126 din 22 octombrie
1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 297 din 20 noiembrie 1996, prin Decizia nr. 55 din

CURTEA,

30 mai 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României,

având în vedere actele dosarului, încheierea de sesizare,

Partea I, nr. 211 din 15 septembrie 1995 ºi prin Decizia

raportul întocmit în cauzã ºi dispoziþiile normelor metodolo-

nr. 146 din 4 decembrie 1996, publicatã în Monitorul Oficial

gice atacate ca neconstituþionale, raportate la prevederile

al României, Partea I, nr. 82 din 6 mai 1997.

Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:

Ca atare, rezolvarea de principiu datã de Curtea

Societatea Comercialã ”Romcattel GazÒ Ñ S.A. Cluj a

Constituþionalã îºi menþine valabilitatea ºi în ceea ce pri-

invocat în dosarul Judecãtoriei Cluj-Napoca excepþia de

veºte soluþionarea excepþiei de faþã, care vizeazã norme

neconstituþionalitate a Normelor metodologice pentru aplica-

metodologice aprobate printr-o hotãrâre a Guvernului ºi,

rea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996.

întrucât nu au intervenit elemente noi care sã o infirme ºi

Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie, Curtea
Constituþionalã hotãrãºte asupra excepþiilor privind neconsti-

deci sã facã necesarã modificarea practicii jurisdicþionale,
excepþia urmeazã sã fie respinsã ca vãdit nefondatã.
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Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 92/1996, invocatã de Societatea Comercialã ”Romcattel GazÒ Ñ S.A. Cluj în Dosarul nr. 13.539/1996 al Judecãtoriei
Cluj-Napoca.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa din 23 iunie 1997.
PREªEDINTE,

dr. Romul Petru Vonica
Magistrat-asistent,
Valer-Vasilie Bicã
«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 334*)
din 14 iulie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã
Lucian Stângu
Ñ preºedinte
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Constantin Burada
Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 16 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.821/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a prevederilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de intimata-reclamantã Velciu
Lipova Dorina.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile acestui
text de lege, potrivit cãrora recursul în anulare poate fi
introdus numai de procurorul general, încalcã art. 16 ºi
art. 128 din Constituþie.
Exprimându-ºi opinia în conformitate cu art. 23 alin. (5)
din Legea nr. 47/1992, instanþa supremã apreciazã cã
excepþia nu este întemeiatã.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale
Legii nr. 47/1992, reþine:

În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze
excepþia, fiind legal sesizatã.
În legãturã cu excepþia privind dispoziþiile art. 330 din
Codul de procedurã civilã, se constatã cã prin Decizia
nr. 73 din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã prin Decizia
nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie
1996 ºi, respectiv, nr. 251 din 17 octombrie 1996, Curtea
a statuat cã prevederile acestui text sunt constituþionale.
Aceste decizii, potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie ºi
art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, sunt obligatorii ºi
au putere pentru viitor. De asemenea, art. 29 din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale prevede cã aceasta statueazã numai asupra
problemelor de drept, aºa încât o prevedere legalã nu
poate fi apreciatã constituþionalã într-o cauzã ºi neconstituþionalã în alta cât timp legitimitatea sa constituþionalã se
determinã prin raportarea acestei prevederi la dispoziþiile
sau principiile constituþionale, astfel cum dispune art. 2
alin. (2) din Legea nr. 47/1992.
Exercitarea recursului în anulare numai de cãtre
procurorul general nu este de naturã sã aducã atingere
egalitãþii cetãþenilor în faþa legilor ºi a autoritãþilor publice,
principiu înscris în art. 16 alin. (1) din Constituþie, aºa cum

*) Definitivã prin nerecurare.
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se susþine de autoarea excepþiei. Acest principiu priveºte
egalitatea de tratament a cetãþenilor în faþa legilor ºi a
autoritãþilor publice ºi nu egalitatea de tratament juridic a
cetãþenilor cu autoritãþile publice. Aplicarea acestui principiu
nu exclude, ci chiar implicã un tratament diferenþiat, þinând
seama de natura autoritãþilor ºi de atribuþiile acestora.
Astfel, Ministerul Public este o autoritate care exercitã atribuþii ºi nu drepturi subiective, iar declararea de cãtre
Ministerul Public a recursului în anulare se justificã exclusiv
pe un interes privind respectarea principiului separaþiei
puterilor sau sãvârºirea de cãtre judecãtori a unei infracþiuni legate de hotãrârea atacatã pe aceastã cale. În
schimb, pãrþile, potrivit art. 41 ºi urmãtoarele din Codul de

procedurã civilã, urmãresc realizarea unui drept subiectiv.
Competenþa Ministerului Public nu încalcã principiul egalitãþii
cetãþenilor ºi dreptul pãrþilor la un proces echitabil, deoarece, aºa cum s-a statuat prin Decizia Curþii Constituþionale
nr. 73 din 4 iunie 1996, aceasta nu implicã necesitatea
garantãrii pentru pãrþile din proces a accesului la toate
cãile de atac. Aºa fiind, se reþine cã dispoziþiile art. 330
din Codul de procedurã civilã, potrivit cãrora numai procurorul general poate exercita recursul în anulare, sunt în concordanþã cu dispoziþiile art. 125 alin. (3) ºi ale art. 128 din
Constituþie, care dau în competenþa legii stabilirea cãilor de
atac ºi a modului lor de exercitare ºi, în consecinþã, excepþia este vãdit nefondatã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã,
invocatã de Velciu Lipova Dorina în Dosarul nr. 2.821/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 14 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Constantin Burada
Din cauza decesului magistratului-asistent Constantin
Burada, în temeiul art. 261 alin. 2 din Codul de procedurã
civilã, în locul acestuia semneazã
Magistrat-asistent,
Valer-Vasilie Bicã
«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 335*)
din 14 iulie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã
Lucian Stângu
Ñ preºedinte
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Constantin Burada
Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 16 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul

nr. 2.824/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã, invocatã de intimatulreclamant Pânculescu Teodor Marian.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 330
ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã sunt neconstituþionale, fãrã a se indica însã vreun text care ar fi fost
încãlcat.
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Exprimându-ºi opinia în conformitate cu art. 23 alin. (5)
din Legea nr. 47/1992, instanþa supremã a apreciat cã
excepþia este neîntemeiatã.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, dispoziþiile
legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale
Legii nr. 47/1992, reþine:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea este competentã sã soluþioneze
excepþia, fiind legal sesizatã.
Pe fond, se reþine cã prin Decizia nr. 73 din 4 iunie
1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996 ºi, respectiv,
nr. 251 din 17 octombrie 1996, s-a pronunþat asupra constituþionalitãþii textelor atacate, statuând, pe de o parte, cã
prevederile art. 330, art. 3302 alin. 2, art. 3303 ºi art. 3304
din Codul de procedurã civilã sunt constituþionale, iar pe
de altã parte, cã dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de
procedurã civilã sunt neconstituþionale.
Având în vedere cã un text declarat neconstituþional nu
mai poate face obiectul unei noi excepþii, deoarece, potrivit
art. 145 alin. (2) din Constituþie ºi art. 26 alin. (5) din
Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curþii
Constituþionale sunt obligatorii erga omnes, rezultã cã
excepþia privind art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã
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civilã este lipsitã de obiect ºi urmeazã a fi respinsã ca
vãdit nefondatã.
Excepþia este vãdit nefondatã ºi cu privire la art. 3302
alin. 2, art. 3303 ºi art. 3304 din Codul de procedurã civilã,
întrucât argumentele care au fundamentat deciziile susmenþionate subzistã ºi în cauza de faþã, neintervenind nici
un element nou care sã le infirme ºi deci sã facã necesarã schimbarea practicii jurisdicþionale a Curþii
Constituþionale.
În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, se constatã cã prin Legea nr. 17/1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26
din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificãri. Este
de observat cã din textul actual au fost înlãturate prevederile ce formau obiectul excepþiei de neconstituþionalitate.
Astfel, recursul în anulare nu mai poate fi declarat oricând
de cãtre Ministerul Public, ci numai în termen de 6 luni de
la data când hotãrârea judecãtoreascã a rãmas irevocabilã,
pentru motivul prevãzut de art. 330 pct. 1 din Codul de
procedurã civilã, sau de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare, pentru motivul prevãzut de pct. 2 al
aceluiaºi articol. Rezultã din cele arãtate cã, în urma modificãrii textului de lege atacat, excepþia este în prezent lipsitã de obiect. În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a
pronunþat prin Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din
15 aprilie 1997, ºi prin alte decizii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate invocatã de Pânculescu Teodor Marian în Dosarul
nr. 2.824/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã, privind:
Ñ dispoziþiile art. 330, art. 3302 alin. 2, art. 3303 ºi art. 3304 din Codul de procedurã civilã;
Ñ dispoziþiile art. 3301 ºi art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, constatând cã excepþia invocatã în
legãturã cu aceste prevederi este lipsitã de obiect.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 14 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Constantin Burada
Din cauza decesului magistratului-asistent Constantin
Burada, în temeiul art. 261 alin. 2 din Codul de procedurã
civilã, în locul acestuia semneazã
Magistrat-asistent,
Valer-Vasilie Bicã
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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Eliminarea punctelor periculoase
de pe DN 1 la km 282+500Ñ285+500 ºi pasajul denivelat
km 283+256 la Avrig, judeþul SibiuÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Eliminarea punctelor periculoase de pe DN 1 la km 282+500Ñ
285+500 ºi pasajul denivelat km 283+256 la Avrig, judeþul SibiuÒ, prevãzuþi
în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie ºi, în
completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor,
Dana Paula Vancea,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 7 noiembrie 1997.
Nr. 724.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind compensarea preþurilor cu amãnuntul la unele medicamente de uz uman
În temeiul art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 22/1992 privind finanþarea ocrotirii sãnãtãþii, aprobatã prin Legea
nr. 114/1992,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Preþurile de vânzare cu amãnuntul la medica- art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 22/1992, aprobatã prin
mentele esenþiale de uz uman pentru tratament ambulato- Legea nr. 114/1992, cu excepþia celor prevãzute la art. 2
riu, prevãzute în anexa care face parte integrantã din din prezenta hotãrâre, beneficiazã de compensarea mediprezenta hotãrâre, se acoperã, în procentele prevãzute la camentelor în proporþie de 50%.
art. 2 ºi 3, din bugetul Fondului special pentru sãnãtate,
Art. 4. Ñ Ministerul Sãnãtãþii este abilitat sã stabileascã
constituit în condiþiile legii.
sau sã reactualizeze lista medicamentelor supuse compenArt. 2. Ñ Pensionarii ºi ºomerii, precum ºi membrii de
familie aflaþi în întreþinerea acestora, potrivit legii, benefi- sãrii, în funcþie de progresul terapeuticii.
Art. 5. Ñ Ministerul Sãnãtãþii este autorizat sã elabociazã de compensarea medicamentelor în proporþie de
reze normele metodologice de aplicare a prezentei hotãrâri,
75%.
Art. 3. Ñ Salariaþii, membrii de familie ai acestora, pre- cu avizul Ministerului Finanþelor ºi al Ministerului Muncii ºi
cum ºi celelalte categorii
de persoane
fizice, prevãzute PdfCompressor.
la Protecþiei Sociale. For Evaluation Purposes Only
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Art. 6. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri,
Hotãrârea Guvernului nr. 840/1992 privind compensarea
preþurilor cu amãnuntul la unele medicamente de uz uman,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5
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din 15 ianuarie 1993, cu modificãrile aduse prin Hotãrârea
Guvernului nr. 387/1993, Hotãrârea Guvernului nr. 1.058/1995
ºi Hotãrârea Guvernului nr. 590/1996, precum ºi orice alte
dispoziþii contrare prezentei hotãrâri se abrogã.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
ªtefan Iosif Drãgulescu
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Corneliu Eugeniu Gorcea,
secretar de stat
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Petru Radu Pãun Jura,
secretar de stat

Bucureºti, 20 noiembrie 1997.
Nr. 751.

ANEXÃ
LISTA

DCI compensate
DCI

DCI

1. ACENOCOUMAROLUM

23. BETAMETHASONUM

2. ACICLOVIRUM

24. BEZAFIBRATUM

3. ACIDUM ALENDRONICUM

25. BISMUTHI SUBCITRAS

4. ACIDUM FOLICUM

26. BROMOCRIPTINUM

5. ACIDUM NALIDIXICUM

27. BUDESONIDUM

6. ACIDUM VALPROICUM

28. CALCII DOBESILAS

7. ALLOPURINOLUM

29. CALCITONINUM

8. ALLYLESTRENOLUM

30. CALCITRIOLUM

9. AMANTADINUM

31. CAPTOPRILUM

10. AMINOPHYLLINUM

32. CARBAMAZEPINUM

11. AMIODARONUM

33. CARNITINUM

12. AMITRIPTYLINUM

34. CEFACLORUM

13. AMLODIPINUM

35. CEFTIBUTENUM

14. AMOXICILLINUM

36. CEFUROXIMUM

15. AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

37. CHINIDINI SULFAS

16. AMPICILLINUM

38. CHLOROPYRAMINUM

17. AMPICILLINUM + SULTAMICILLINUM

39. CHLOROTRIANISENUM

18. ATENOLOLUM

40. CHLORPHENAMINUM

19. BECLOMETASONUM

41. CHLORPHENOXAMINUM

20. BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM

42. CHLORPROMAZINUM

21. BENZYLPENICILLINUM

43. CHLORTALIDONUM

22. BENZYLPENICILLINUM
PROCAINICUM
44. CHLORZOXAZONUM
Compression
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DCI

DCI

45. CIPROFLOXACINUM

87. FLUPHENAZINUM

46. CLARITHROMYCINUM

88. FLUTAMIDUM

47. CLEMASTINUM

89. FLUTICASONUM

48. CLOBETASOLUM

90. FLUVASTATINUM

49. CLONAZEPAMUM

91. FUROSEMIDUM

50. CLONIDINUM

92. GABAPENTINUM

51. CODERGOCRIN

93. GEMFIBROZILUM

52. COLCHICINUM

94. GENTAMICINUM

53. COMBINAÞII

95. GONADOTROPHINUM CHORIONICUM

54. CYANOCOBALAMINUM

96. GRISEOFULVINUM

55. CYPROTERONUM

97. HALOPERIDOLUM

56. DANAZOLUM

98. HYDROCHLOROTHIAZUM

57. DESMOPRESSINUM
58. DEXAMETHASONUM
59. DICLOFENACUM
60. DIGOXINUM
61. DIHYDRALAZINUM
62. DILTIAZEMUM
63. DISOPYRAMIDUM
64. DORZOLAMIDUM
65. DOXAZOSINUM
66. DOXYCYCLINUM
67. EBASTINUM
68. ENALAPRILUM
69. ERYTHROMYCINUM
70. ESTRADIOLUM
71. ESTRIOLUM
72. ETHINYLESTRADIOLUM

99. HYDROCORTISONUM
100. HYDROXYCHLOROQUINUM
101. INDAPAMIDUM
102. INTERFERONUM ALFA
103. ISOCONAZOLUM
104. ISOSORBIDI DINITRAS
105. KALII IODIDUM
106. KANAMYCINUM
107. KETOCONAZOLUM
108. KETOTIFENUM
109. LACIDIPINUM
110. LEVODOPUM + CARBIDOPUM
111. LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
112. LEVOMEPROMAZINUM
113. LEVOTHYROXINUM
114. LITHII CARBONAS
115. LORACARBEFUM

73. ETHOSUXIMIDUM

116. LORATADINUM

74. EXTRACTE VEGETALE (EGB 761)

117. LOVASTATINUM

75. FENOFIBRATUM

118. LOZARTANUM

76. FENOTEROLUM

119. LYNESTRENOLUM

77. FERROSII FUMARAS

120. MAPROTILINUM

78. FERROSII GLUCONAS

121. MEBENDAZOLUM

79. FERROSII GLUTAMAS

122. MEDROXYPROGESTERONUM

80. FINASTERIDUM

123. MENOTROPINUM

81. FLUCONAZOLUM

124. MEPARTRICINUM

82. FLUMETASONUM

125. METHIONINUM

83. FLUOCINOLONI ACETONIDUM

126. METHOXALENUM (AMMOIDINUM)

84. FLUOCORTOLONUM

127. METHYLERGOMETRINUM

85. FLUOXETINUM

128. METHYLPREDNISOLONUM
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130. METOPROLOLUM

170. PROPRANOLOLUM

131. METRONIDAZOLUM

171. PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

132. MEXILETINUM

172. PYRVINII CHLORIDUM

133. MIANSERINUM

173. QUINAPRILUM

134. MOMETASONUM

174. RANITIDINUM

135. MOXONIDINUM

175. RISPERIDONUM

136. NANDROLONUM

176. SALBUTAMOLUM

137. NATAMYCINUM

177. SALMETEROLUM

138. NATRII FLUORIDUM

178. SILIBINUM

139. NEOMYCINUM

179. SIMVASTATINUM

140. NICERGOLINUM

180. SOTALOLUM

141. NICLOSAMIDUM

181. SPIRONOLACTONUM

142. NIFEDIPINUM

182. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

143. NITROFURANTOINUM

183. SULFASALAZINUM

144. NITROGLYCERINUM

184. SUMATRIPTANUM

145. NIZATIDINUM

185. TAMSULOSINUM

146. NORFLOXACINUM

186. TERAZOSINUM

147. NYSTATINUM

187. TERBUTALINUM

148. OLANZAPINUM

188. TESTOSTERONUM

149. OMEPRAZOLUM

189. TETRACYCLINUM

150. OXACILLINUM

190. THEOPHYLLINUM

151. PEFLOXACINUM

191. THIAMAZOLUM

152. PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS

192. THIOPROPERAZINUM

153. PENTOXIFYLLINUM

193. THIORIDAZINUM

154. PERINDOPRILUM

194. TIANEPTINUM

155. PHENOBARBITALUM

195. TICLOPIDINUM

156. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

196. TIMOLOLUM

157. PHENYTOINUM

197. TINIDAZOLUM

158. PIMOZIDUM

198. TIROIDA

159. PIPERAZINUM

199. TRANDOLAPRILUM

160. PIRACETAMUM

200. TRIAMCINOLONUM

161. PIROXICAMUM

201. TRIFLUOPERAZINUM

162. PODOPHYLLOTOXINUM

202. TRIHEXYPHENIDYLUM

163. PRAVASTATINUM

203. TRIMETAZIDINUM

164. PRAZIQUANTELUM

204. VASOPRESSINI

165. PRAZOSINUM

205. VERAPAMILUM

166. PREDNISONUM

206. VINCAMINUM

167. PROCHLORPERAZINUM

207. WARFARINUM

168. PROGESTERONUM

208. XANTINOLI NICOTINAS
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze
naturale în comuna Apa, judeþul Satu MareÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Înfiinþarea distribuþiei de gaze naturale în comuna Apa, judeþul Satu
MareÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Corneliu Eugeniu Gorcea,
secretar de stat
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru pentru
coordonarea Secretariatului General
al Guvernului ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº

Bucureºti, 20 noiembrie 1997.
Nr. 752.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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