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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 144
din 26 mai 1997*)
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303, ale art. 3304
ºi ale art. 331 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 5 februarie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.027/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã, invocatã de intimatareclamantã Dima Angela Maria.
Din concluziile scrise, depuse în motivarea excepþiei,
rezultã cã aceasta priveºte ºi dispoziþiile art. 331 din Codul
de procedurã civilã.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile atacate
contravin prevederilor art. 15, ale art. 16, ale art. 128 ºi
ale art. 130 din Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, potrivit art. 23 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, instanþa supremã apreciazã cã excepþia privind
art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303 ºi art. 3304 din
Codul de procedurã civilã este neîntemeiatã.
C U R T E A,

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 urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea urmeazã sã soluþioneze excepþia
privind dispoziþiile art. 330 ºi urmãtoarele, precum ºi ale
art. 331 din Codul de procedurã civilã.
Asupra constituþionalitãþii art. 330, art. 3302, art. 3303 ºi
a 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 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 neconsti-

tuþionalitate 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 sã fie respinsã ca
vãdit nefondatã.
De asemenea, urmeazã sã fie respinsã ca vãdit nefondatã ºi excepþia privind dispoziþiile 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 din
17 februarie 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
art. 330 pct. 2 din acelaºi cod. Motivele de neconstituþionalitate invocate nu mai pot fi reþinute. Rezultã din cele
arãtate cã, în urma modificãrii textului de lege atacat,
excepþia este în prezent lipsitã de obiect, urmând a fi respinsã ca vãdit nefondatã.
În acest sens s-a pronunþat Curtea Constituþionalã prin
Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitivã, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din
15 aprilie 1997.
Cât priveºte art. 331 din Codul de procedurã civilã, se
constatã cã textul este irelevant în cauzã, deoarece nu se
poate justifica un interes legitim în susþinerea neconstituþionalitãþii acestor dispoziþii.
Urmeazã ca excepþia privind art. 331 din Codul de procedurã civilã sã fie 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,
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CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca vãdit nefondatã, excepþia de neconstituþionalitate invocatã de Dima Angela Maria în Dosarul
nr. 3.027/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã, privind:
Ñ dispoziþiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303, ale art. 3304 ºi ale art. 331 din Codul de procedurã
civilã;
Ñ dispoziþiile art. 3301 ºi ale 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 26 mai 1997.
PREªEDINTE,

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

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 388
din 14 octombrie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330, art. 3301, art. 3302, art. 3303, art. 3304 ºi a art. 331
din Codul de procedurã civilã
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64
din 15 aprilie 1997, ºi cã 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.
În ceea ce priveºte art. 331 din acelaºi cod, s-a apreciat cã textul este irelevant în cauzã.
Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 144 din
26 mai 1997 partea a declarat recurs, în termen legal, în
esenþã, pentru urmãtoarele motive:
C U R T E A,
Ñ Curtea Constituþionalã a decis ”respingerea pe fond,
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
deºi fondul nu a fãcut obiectul judecãþiiÒ, deoarece s-a
urmãtoarele:
fãcut ”trimitere la deciziile anterioareÒ;
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Ñ excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 1 din
Încheierea din 5 martie 1997, pronunþatã în Dosarul
Codul de procedurã civilã trebuia admisã, întrucât aceste
nr. 3.027/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
1
2
de neconstituþionalitate a art. 330, art. 330 , art. 330 , dispoziþii au fost modificate printr-o nouã lege, astfel cã
art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul de procedurã civilã, ridi- ”s-a revenit la constituþionalitatea textuluiÒ.
În continuare, recurenta apreciazã cã ”hotãrârile pronuncatã de intimata-reclamantã Dima Angela Maria.
þate
au nuanþa politicului dominant din perioada situatã
Prin Decizia nr. 144 din 26 mai 1997 Curtea
înainte
de noiembrie 1996Ò.
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
Potrivit
art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
neconstituþionalitate, reþinând, pe de o parte, cã asupra
2
3
4
excepþia
a
fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat
constituþionalitãþii art. 330, art. 330 , art. 330 ºi a art. 330
din Codul de procedurã civilã, Curtea s-a pronunþat prin puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitivã prin Decizia Guvernului.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie excepþia de neconstituþionalitate invocatã este nefondatã.
Camera Deputaþilor ºi Senatul nu au comunicat punctele
1996 ºi, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, precum
ºi prin Decizia nr.
din 25 februarie
1997, definitivã,
lor de vedere.
Compression
by37CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
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 Dima
Angela Maria împotriva Deciziei Curþii Constituþionale
nr. 144 din 26 mai 1997.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 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.
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C U R T E A,

nr. 73/1996 ºi nr. 96/1996. Nici în motivele de recurs nu
se invocã asemenea elemente.
În ceea ce priveºte cel de-al doilea motiv de recurs, se
constatã cã modificarea textului atacat, ca urmare a instituirii unui termen pentru exercitarea recursului în anulare, nu
are semnificaþia neconstituþionalitãþii dispoziþiei legale respective în forma anterioarã modificãrii. De asemenea, cererea de a se declara
neconstituþionalã prevederea
anterioarã modificãrii este contrarã art. 145 alin. (2) din
Constituþie, potrivit cãruia deciziile Curþii, având efecte
numai pentru viitor, nu pot avea în vedere decât dispoziþiile
legale în vigoare, iar nu soluþiile legislative abrogate sau
cele anterioare unei modificãri, ceea ce ar conferi acestor
decizii un efect retroactiv, raportat la aceste dispoziþii.
Afirmaþia cã decizia recuratã ar avea o tentã politicã,
specificã perioadei anterioare alegerilor din noiembrie 1996,
este în contradicþie cu principiile controlului de constituþionalitate ºi, în general, cu ideea de justiþie, care, în ceea
ce priveºte soluþionarea unei excepþii de neconstituþionalitate, constã în verificarea constituþionalitãþii unui text legal,
indiferent de forþele politice care deþin puterea.

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, ale art. 3304 ºi ale art. 331 din
Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile
Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Primul motiv de recurs, referitor la incidenþa deciziilor
nr. 73/1996 ºi nr. 96/1996 în soluþionarea excepþiilor, nu
este întemeiat. Faptul cã decizia recuratã se fundamenteazã pe aceste decizii corespunde prevederilor art. 145
alin. (2) din Constituþie, privind obligativitatea erga omnes a
deciziilor Curþii Constituþionale. În baza acestui text constituþional, astfel 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, o excepþie respinsã este obligatorie cât timp motivele
ce au justificat-o subzistã în continuare. Este practica constantã a Curþii Constituþionale ºi, tocmai de aceea, în decizia recuratã s-a prevãzut cã nu existã nici un element nou
care sã determine o altã soluþie decât acelea din deciziile

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
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Dima Angela Maria împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 144 din 26 mai
1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 14 octombrie 1997.
PREªEDINTE,

dr. Mihai Constantinescu
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
«

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 155
din 3 iunie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Victor Dan Zlãtescu
Raul Petrescu
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Georgescu Dinu Constantin, Matac Constanþa ºi Manea
Florica împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 20 din
30 ianuarie 1997*).

Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
27 mai 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public ºi în lipsa celorlalte pãrþi legal citate, ºi au fost consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea,
având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 3 iunie 1997.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:

*) Decizia Curþii Constituþionale nr. 20 din 30 ianuarie 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din
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În speþã, prin Încheierea de sesizare din 3 decembrie
1996, pronunþatã de Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia
civilã în Dosarul nr. 1.189/1996, Curtea Constituþionalã este
sesizatã, aºa cum rezultã din dispozitivul acesteia, cu
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 330 din
Codul de procedurã civilã, ridicatã de intimaþii-reclamanþi
Georgescu Dinu Constantin, Matac Constanþa ºi Manea
Florica. Rezultã cã, în mod corect, prin decizia recuratã,
Curtea Constituþionalã s-a pronunþat, în acest dosar, cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul
de procedurã civilã.
ªi cel de-al doilea motiv de recurs, în care se susþine
cã au intervenit elemente noi care sã justifice modificarea
practicii Curþii, ca urmare a modificãrii art. 3301 din Codul
de procedurã civilã prin Hotãrârea Guvernului nr. 11/1997,
în sensul stabilirii termenului de 6 luni pentru declararea
recursului în anulare, este neîntemeiat ºi va fi respins.
Limitarea, prin Legea nr. 17/1997, la un termen de 6 luni,
a dreptului procurorului general de a declara recurs în anulare împotriva hotãrârilor judecãtoreºti definitive priveºte
dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã; or, aºa
cum s-a arãtat la primul motiv de recurs, excepþia de
neconstituþionalitate cu care Curtea a fost învestitã prin
încheierea de sesizare se referã la art. 330 din Codul de
procedurã civilã. Rezultã cã excepþia de neconstituþionalitate
a art. 3301 din Codul de procedurã civilã este ridicatã pentru prima datã în faþa Curþii în recurs ºi deci urmeazã a fi
respinsã.
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie, Curtea
Constituþionalã hotãrãºte ”asupra excepþiilor ridicate în faþa
instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea legilor
ºi a ordonanþelorÒ.
Rezultã, pe cale de interpretare, cã ea nu hotãrãºte
asupra excepþiilor de neconstituþionalitate ridicate direct în
faþa ei. Soluþia contrarã nu poate fi primitã ºi pentru faptul
cã astfel s-ar încãlca prevederile art. 23 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, în sensul cãrora, în faþa instanþei judecãtoreºti,
pãrþile sunt în drept sã dezbatã excepþia, depunând dovezile ºi probele pe care le cred de cuviinþã ºi exercitându-ºi
astfel drepturile procesuale ce le aparþin, ca în orice cauzã
pendinte pe rolul unei instanþe judecãtoreºti. În finalul acestei faze de dezbatere contradictorie, instanþa însãºi este
obligatã sã-ºi exprime opinia cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ºi sã sesizeze, prin încheiere, Curtea
Constituþionalã. Dacã aceste reguli se referã la condiþiile în
C U R T E A,
care poate fi sesizatã Curtea pentru judecata în fond, este
având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invo- limpede cã ele nu pot fi eludate în cazul în care Curtea
cate, punctele de vedere ale Senatului ºi Guvernului, rapor- soluþioneazã pricina în recurs. Ceea ce imperativ nu este
tul întocmit de judecãtorul-raportor, prevederile art. 330 din admisibil la judecata în fond nu poate deveni admisibil ca
Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile urmare a exercitãrii cãii de atac a recursului.
Admiterea posibilitãþii de a invoca excepþia de neconstiConstituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Primul motiv de recurs, prin care se susþine cã excepþia tuþionalitate pentru prima datã în recursul declarat la Curtea
de neconstituþionalitate invocatã în Dosarul nr. 1.189/1996 Constituþionalã ar înlesni exercitarea abuzivã a cãii de atac
al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã privea dispo- de cãtre acela care, nesocotind legea, ar pune instanþa în
ziþiile art. 3301 ºi art. 3302 din Codul de procedurã civilã, situaþia de a se pronunþa în legãturã cu noi probleme litigioase ce nu au fost avute în vedere la judecata în fond.
nu este întemeiat ºi urmeazã a fi respins.
În sensul celor arãtate sunt ºi deciziile Curþii
Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea
Constituþionalã hotãrãºte asupra excepþiilor ridicate în faþa Constituþionale nr. 97 din 24 octombrie 1995 ºi nr. 77 din
instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea legilor 25 iunie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
ºi ordonanþelor, iar sesizarea Curþii se dispune, conform Partea I, nr. 8 din 17 ianuarie 1996 ºi, respectiv, nr. 165
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Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 3 decembrie 1996, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
art. 330 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de
Georgescu Dinu Constantin, Matac Constanþa ºi Manea Florica.
Prin Decizia nr. 20 din 30 ianuarie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã. Aceastã soluþie s-a fundamentat pe
Decizia Curþii Constituþionale nr. 73 din 4 iunie 1996,
rãmasã definitivã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care s-a statuat cã art. 330 din Codul de procedurã civilã este constituþional.
Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 20 din
30 ianuarie 1997 au declarat recurs, în termen legal,
Georgescu Dinu Constantin, Matac Constanþa ºi Manea
Florica, pentru urmãtoarele motive: excepþia de neconstituþionalitate, invocatã în Dosarul nr. 1.189/1996 al Curþii
Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã, privea dispoziþiile
art. 3301 ºi ale art. 3302 din Codul de procedurã civilã;
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, deoarece
Curtea, prin Decizia sa nr. 73/1996, care-ºi menþine valabilitatea, întrucât nu au intervenit elemente noi care sã justifice schimbarea practicii, a declarat constituþional art. 330
din Codul de procedurã civilã. Recurenþii apreciazã cã au
intervenit elemente noi, de vreme ce, prin Hotãrârea
Guvernului nr. 11/1997, recursul în anulare nu mai poate fi
declarat oricând de cãtre procurorul general, ci în termen de
6 luni de la rãmânerea definitivã a sentinþei judecãtoreºti.
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.
Senatul, prin Comisia juridicã, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri, apreciazã cã excepþia este nefondatã.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
recursul este neîntemeiat, întrucât asupra constituþionalitãþii
dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã Curtea
s-a pronunþat prin decizii definitive, care, potrivit art. 145
alin. (2) din Constituþie ºi art. 26 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, sunt obligatorii erga omnes ºi au putere numai
pentru viitor.
Camera Deputaþilor nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
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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), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Georgescu Dinu Constantin, Matac Constanþa ºi Manea Florica împotriva Deciziei
Curþii Constituþionale nr. 20 din 30 ianuarie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa din 3 iunie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 158
din 3 iunie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Victor Dan Zlãtescu
Raul Petrescu
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Popa
Ileana ºi Holban Clementina împotriva Deciziei Curþii
Constituþionale nr. 20 din 30 ianuarie 1997*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 27 mai
1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului Public ºi în
lipsa celorlalte pãrþi legal citate, ºi au fost consemnate în
încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data
de 3 iunie 1997.
Dupã încheierea dezbaterilor ºi amânarea pronunþãrii
pentru data de 3 iunie 1997, la dosar a fost depusã o
telegramã din partea recurentei Popa Ileana, prin care solicitã amânarea judecãrii cauzei în vederea angajãrii unui
avocat. Aceastã solicitare este reluatã ºi prin cererea
depusã în dosar la data de 2 iunie 1997.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 3 decembrie 1996, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a

art. 330 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Popa
Ileana ºi Holban Clementina.
Prin Decizia nr. 20 din 30 ianuarie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã. Aceastã soluþie s-a fundamentat pe
Decizia Curþii Constituþionale nr. 73 din 4 iunie 1996,
rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie
1996, prin care s-a statuat cã dispoziþiile art. 330 din
Codul de procedurã civilã sunt constituþionale.
Împotriva Deciziei nr. 20 din 30 ianuarie 1997 au declarat recurs, în termen legal, Popa Ileana ºi Holban
Clementina, pentru urmãtoarele motive: dreptul procurorului
general de a declara oricând recurs în anulare încalcã
principiul securitãþii actului juridic, creeazã o inegalitate evidentã între pãrþile procesului civil, pe de o parte, ºi
procuraturã, pe de altã parte, iar expresia ”depãºirea atribuþiilor puterii judecãtoreºtiÒ este elasticã ºi poate duce la
interpretãri abuzive; respingerea ca vãdit nefondatã a
excepþiei de neconstituþionalitate invocatã, deoarece nu au
intervenit elemente noi care sã determine modificarea practicii Curþii în materie, nu corespunde realitãþii, întrucât prin
Hotãrârea Guvernului nr. 11/1997 art. 3301 din Codul de
procedurã civilã a fost modificat; în speþã, recursul în anulare a fost declarat împotriva unei sentinþe judecãtoreºti
definitive din anul 1993.
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.

*) Decizia Curþii Constituþionale nr. 20 din 30 ianuarie 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din
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Senatul, prin Comisia juridicã, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri, apreciazã cã excepþia este nefondatã.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
recursul este neîntemeiat, întrucât asupra constituþionalitãþii
dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã Curtea
s-a pronunþat prin decizii definitive, care, potrivit art. 145
alin. (2) din Constituþie ºi art. 26 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, sunt obligatorii erga omnes ºi au putere numai
pentru viitor.
Camera Deputaþilor nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctele de vedere ale Senatului ºi Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, prevederile art. 330 din
Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile
Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Recursul declarat este neîntemeiat ºi urmeazã a fi respins, deoarece prin motivele invocate sunt dezvoltate argumente în susþinerea neconstituþionalitãþii art. 3301 din Codul
de procedurã civilã. Or, prin Încheierea de sesizare din
3 decembrie 1996, pronunþatã de Curtea Supremã de
Justiþie Ñ Secþia civilã în Dosarul nr. 798/1996, Curtea
Constituþionalã a fost învestitã cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 330 din Codul de procedurã
civilã. Prin Decizia nr. 20 din 30 ianuarie 1997, Curtea, în
mod concret, în speþã, s-a pronunþat cu privire la aceste
dispoziþii constituþionale. Rezultã cã excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã este
ridicatã pentru prima datã în recurs ºi deci urmeazã a fi
respinsã.
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie, Curtea
Constituþionalã hotãrãºte ”asupra excepþiilor ridicate în faþa
instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea legilor
ºi a ordonanþelorÒ.
Rezultã, pe cale de interpretare, cã ea nu hotãrãºte
asupra excepþiilor de neconstituþionalitate ridicate direct în
faþa ei. Soluþia contrarã nu poate fi primitã ºi pentru faptul
cã astfel s-ar încãlca prevederile art. 23 alin. (5) din Legea
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nr. 47/1992, în sensul cãrora, în faþa instanþei judecãtoreºti,
pãrþile sunt în drept sã dezbatã excepþia, depunând dovezile ºi probele pe care le cred de cuviinþã ºi exercitându-ºi
astfel drepturile procesuale ce le aparþin, ca în orice cauzã
pendinte pe rolul unei instanþe judecãtoreºti. În finalul acestei faze de dezbatere contradictorie, instanþa însãºi este
obligatã sã-ºi exprime opinia cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ºi sã sesizeze, prin încheiere, Curtea
Constituþionalã. Dacã aceste reguli se referã la condiþiile în
care poate fi sesizatã Curtea pentru judecata în fond, este
limpede cã ele nu pot fi eludate în cazul în care Curtea
soluþioneazã pricina în recurs. Ceea ce imperativ nu este
admisibil la judecata în fond nu poate deveni admisibil ca
urmare a exercitãrii cãii de atac a recursului.
Admiterea posibilitãþii de a invoca excepþia de neconstituþionalitate pentru prima datã în recursul declarat la Curtea
Constituþionalã ar înlesni exercitarea abuzivã a cãii de atac
de cãtre acela care, nesocotind legea, ar pune instanþa în
situaþia de a se pronunþa în legãturã cu noi probleme litigioase ce nu au fost avute în vedere la judecata în fond.
În sensul celor arãtate sunt ºi deciziile Curþii
Constituþionale nr. 97 din 24 octombrie 1995 ºi nr. 77 din
25 iunie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 8 din 17 ianuarie 1996 ºi, respectiv, nr. 165
din 26 iulie 1996.
Susþinerea recurentelor, potrivit cãreia, în speþã, este
atacatã cu recurs în anulare o sentinþã judecãtoreascã
rãmasã definitivã din anul 1993, nu poate fi reþinutã, deoarece, potrivit art. 29 din regulamentul sãu de organizare ºi
funcþionare, Curtea Constituþionalã statueazã doar asupra
problemelor de drept. În consecinþã, în mod constant în
practica jurisdicþionalã a Curþii s-a statuat cã aspectele privind situaþia de fapt ºi justificarea drepturilor subiective ale
pãrþilor este de competenþa exclusivã a instanþelor de judecatã.
Cât priveºte cererile de acordare a unui nou termen de
judecatã pentru lipsã de apãrare, formulate de recurenta
Popa Ileana, arãtãm cã acestea nu au fost luate în considerare, deoarece au fost depuse la dosar dupã încheierea
dezbaterilor.

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), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Popa Ileana ºi Holban Clementina împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 20
din 30 ianuarie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa din 3 iunie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,

DragomirescuPurposes Only
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 159
din 3 iunie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Viorel Mihai Ciobanu
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Raul Petrescu
Ñ procuror
Gabriela Dragomirescu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Ball
Monica împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 20 din
30 ianuarie 1997*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
27 mai 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public ºi în lipsa celorlalte pãrþi legal citate, ºi au fost consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea,
având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 3 iunie 1997.

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.
Senatul, prin Comisia juridicã, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri, apreciazã cã excepþia ridicatã este nefondatã.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
recursul este neîntemeiat, întrucât, cu privire la constituþionalitatea art. 3301 din Codul de procedurã civilã, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat prin decizii definitive, care,
potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie ºi art. 26 alin. (5)
din Legea nr. 47/1992, sunt obligatorii erga omnes ºi au
putere numai pentru viitor.
Camera Deputaþilor nu a comunicat punctul sãu de
vedere.

C U R T E A,

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 29 noiembrie 1996, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Ball
Monica.
Prin Decizia nr. 20 din 30 ianuarie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3301 din Codul de
procedurã civilã. Aceastã soluþie s-a fundamentat pe
Decizia Curþii Constituþionale nr. 96 din 24 septembrie
1996, prin care s-a statuat cã prevederile art. 3301 din
Codul de procedurã civilã sunt neconstituþionale în mãsura
în care se aplicã hotãrârilor pronunþate înainte de 26 iulie
1993, data intrãrii în vigoare a Legii nr. 59/1993.
Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 20 din
30 ianuarie 1997 a declarat recurs, în termen legal, Ball
Monica, pentru urmãtoarele motive: Decizia nr. 20/1997,
atacatã cu prezentul recurs, se întemeiazã pe deciziile
Curþii Constituþionale nr. 73/1996 ºi nr. 96/1996, prin care
aceasta a statuat cã art. 330 1 din Codul de procedurã
civilã este constituþional; art. 3301 din Codul de procedurã
civilã, potrivit cãruia recursul în anulare poate fi declarat la
infinit, este neconstituþional, deoarece implicã o lipsã de
securitate a soluþiei judiciare ºi perspectiva înlãturãrii din
circuitul legalitãþii a unei hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi
desãvârºite; Curtea nu s-a pronunþat cu privire la consecinþele modificãrii art. 3301 din Codul de procedurã civilã asupra drepturilor subiective civile, stabilite prin sentinþe
judecãtoreºti rãmase definitive înainte de luna februarie
1997. Apreciazã cã de efectele acestei modificãri beneficiazã ºi recurenta, care a obþinut restituirea apartamentului
la data de 10 octombrie 1995.

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctele de vedere ale Senatului ºi Guvernului,
raportul întocmit de judecãtorul-raportor, prevederile
art. 3301 din Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Motivul de recurs, prin care se susþine neconstituþionalitatea art. 330 1 din Codul de procedurã civilã, care, în
vechea redactare, prevedea drepturile procurorului general
de a declara oricând recursul în anulare, este întemeiat ºi
urmeazã a fi admis. Curtea constatã cã, prin Legea nr. 17
din 17 februarie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, prevederile acestui articol au fost modificate, instituindu-se un termen de 6 luni pentru exercitarea recursului în anulare. În
aceste condiþii se admite recursul privind dispoziþiile
art. 3301 din Codul de procedurã civilã, se modificã Decizia
Curþii Constituþionale nr. 20 din 30 ianuarie 1997 ºi, pe
fond, se respinge excepþia invocatã, întrucât prin instituirea
termenului de 6 luni aceasta a rãmas fãrã obiect.
Motivul de recurs prin care se solicitã casarea Deciziei
Curþii Constituþionale nr. 20/1997, deoarece se întemeiazã
pe deciziile Curþii nr. 73/1996 ºi nr. 96/1996, prin care s-a
statuat asupra constituþionalitãþii art. 3301 din Codul de procedurã civilã, urmeazã a fi respins. Potrivit art. 145
alin. (2) din Constituþie, coroborat cu art. 26 alin. (5) din
Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curþii sunt obligatorii erga omnes ºi au putere numai pentru viitor.
Întrucât, la data pronunþãrii deciziei atacate cu prezentul
recurs Ñ 30 ianuarie 1997 Ñ, dispoziþiile art. 3301 din
Codul de procedurã civilã nu fuseserã modificate prin
Legea nr. 17 din 17 februarie 1997 ºi deci nu interveniserã elemente noi, de naturã sã determine schimbarea

*) Decizia Curþii Constituþionale nr. 20 din 30 ianuarie 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din
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practicii Curþii, cele statuate prin deciziile nr. 73/1996 ºi
nr. 96/1996 ºi-au menþinut valabilitatea ºi în acest dosar.
Cât priveºte motivul de recurs, potrivit cãruia Curtea
Constituþionalã trebuie sã se pronunþe asupra efectelor
modificãrii art. 3301 din Codul de procedurã civilã privind
recursurile în anulare deja declarate, se constatã cã Legea
nr. 17 din 17 februarie 1997 nu cuprinde dispoziþii referi-
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toare la incidenþa în timp a acestor modificãri. Curtea
Constituþionalã nu are competenþa de a interpreta aplicarea
dispoziþiilor unei legi sub raportul acþiunii lor în timp, ci
numai de a constata dacã aceste dispoziþii sunt în concordanþã cu Constituþia, ceea ce decizia recuratã a ºi fãcut.
În consecinþã ºi acest motiv de recurs urmeazã a fi respins.

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), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Admite recursul declarat de Ball Monica privind dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã ºi modificã
Decizia Curþii Constituþionale nr. 20 din 30 ianuarie 1997, în sensul cã respinge excepþia de neconstituþionalitate a
art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ca fiind lipsitã de obiect.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa din 3 iunie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 167
din 4 iunie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Victor Dan Zlãtescu
Raul Petrescu
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de Pichl
Elisabeta ºi de Comunitatea Evreilor din Timiºoara împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 7 din 20 ianuarie
1997*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
21 mai 1997, în prezenþa recurenþilor, a reprezentantului
Ministerului Public ºi în lipsa celorlalte pãrþi legal citate, ºi
au fost consemnate în încheierea de la acea datã, când
Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat
pronunþarea pentru data de 4 iunie 1997.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 5 decembrie 1996, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a

art. 330 din Codul de procedurã civilã, ridicatã de Pichl
Elisabeta ºi de Comunitatea Evreilor din Timiºoara.
Prin Decizia nr. 7 din 20 ianuarie 1997 Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã. Aceastã soluþie s-a fundamentat pe
Decizia Curþii Constituþionale nr. 73 din 4 iunie 1996,
rãmasã definitivã prin Decizia Curþii nr. 96 din 24 septembrie 1996, prin care s-a statuat cã dispoziþiile art. 330 din
Codul de procedurã civilã sunt constituþionale.
Împotriva Deciziei nr. 7 din 20 ianuarie 1997 au declarat recurs, în termen legal, Pichl Elisabeta ºi Comunitatea
Evreilor din Timiºoara, cu motivarea cã, în speþã, sentinþa
civilã atacatã cu recurs în anulare a fost pronunþatã la
data de 1 martie 1993, anterior intrãrii în vigoare a Legii
nr. 59/1993, ºi deci este inadmisibil. Recursul în anulare
este inadmisibil ºi în raport cu modificarea, prin Legea
nr. 17/1997, a art. 3301 din Codul de procedurã civilã, care
limiteazã la 6 luni dreptul procurorului general de a exercita aceastã cale de atac. Se mai aratã cã, în speþã, imobilul, obiect al litigiului, a fost preluat de cãtre stat cu
nerespectarea prevederilor legale.
Potrivit art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, întrucât
excepþia a fost respinsã ca vãdit nefondatã, s-au solicitat

Compression
byConstituþionale
CVISION
PdfCompressor.
Evaluation
Purposes
*) Decizia Curþii
nr. 7Technologies’
din 20 ianuarie 1997 a fost
publicatã în Monitorul Oficial For
al României,
Partea I, nr. 199
din 19 august Only
1997.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 371/22.XII.1997

puncte de vedere celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului.
Senatul, prin Comisia juridicã, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri, apreciazã cã excepþia este nefondatã.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
recursul este nefondat ºi cã nu se poate susþine neconstituþionalitatea art. 330 din Codul de procedurã civilã, care
reglementeazã, în mod expres ºi limitativ, cele douã situaþii
în care procurorul general poate formula recurs în anulare
împotriva unor hotãrâri judecãtoreºti irevocabile.
Camera Deputaþilor nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Senatului ºi al Guvernului,

raportul întocmit de judecãtorul-raportor, prevederile art. 330
din Codul de procedurã civilã, raportate la dispoziþiile
Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Recursul declarat de Pichl Elisabeta ºi de Comunitatea
Evreilor din Timiºoara este neîntemeiat ºi urmeazã a fi
respins. Motivele invocate în susþinerea acestuia reprezintã
o relatare a situaþiei de fapt, iar nu o criticã a Deciziei
Curþii Constituþionale nr. 7 din 20 ianuarie 1997.
Potrivit art. 29 din regulamentul sãu de organizare ºi
funcþionare, Curtea Constituþionalã statueazã doar asupra
problemelor de drept. În consecinþã, în mod constant în
practica jurisdicþionalã a Curþii s-a statuat cã aspectele privind situaþia de fapt ºi justificarea drepturilor subiective ale
pãrþilor sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti.
Recurenþii nu invocã elemente noi care sã justifice schimbarea practicii Curþii.

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), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA,

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Pichl Elisabeta ºi de Comunitatea Evreilor din Timiºoara împotriva Deciziei Curþii
Constituþionale nr. 7 din 20 ianuarie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa din 4 iunie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 168
din 4 iunie 1997
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 ºi a art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Viorel Mihai Ciobanu
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Victor Dan Zlãtescu
Raul Petrescu
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol, pronunþarea asupra recursului declarat de
Pertache Eugen, Pertache Rucsandra ºi Popa Anca împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 7 din 20 ianuarie
1997*).
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
21 mai 1997, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public ºi în lipsa celorlalte pãrþi legal citate, ºi au fost consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea,

având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 4 iunie 1997.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 5 decembrie 1996, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
art. 330 ºi art. 3301 din Codul de procedurã civilã, ridicatã
de Pertache Eugen, Pertache Rucsandra ºi Popa Anca.
Prin Decizia nr. 7 din 20 ianuarie 1997, Curtea
Constituþionalã a respins ca vãdit nefondatã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301
din Codul de procedurã civilã. Aceastã soluþie s-a fundamentat pe Decizia Curþii Constituþionale nr. 73 din 4 iunie
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1996, rãmasã definitivã prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, prin care s-a statuat cã art. 330 din Codul de
procedurã civilã este constituþional, iar cât priveºte art. 3301
din acelaºi cod, s-a constatat cã dispoziþiile sale sunt
neconstituþionale în mãsura în care acestea se aplicã hotãrârilor pronunþate înainte de 26 iulie 1993, data intrãrii în
vigoare a Legii nr. 59/1993.
Împotriva Deciziei Curþii Constituþionale nr. 7 din 20
ianuarie 1997 au declarat recurs, în termen legal, Pertache
Eugen, Pertache Rucsandra ºi Popa Anca, cu motivarea cã
excepþia de neconstituþionalitate a art. 330 ºi a art. 3301
din Codul de procedurã civilã a fost respinsã ca vãdit
nefondatã, deoarece, în ceea ce priveºte art. 330, nu au
intervenit elemente care sã determine schimbarea practicii,
iar cu referire la art. 3301 , excepþia este inadmisibilã în
limitele interpretãrii date prin deciziile nr. 107/1994 ºi
nr. 34/1995, în sensul cã o prevedere legalã declaratã
neconstituþionalã printr-o decizie a Curþii nu mai poate face
obiectul unei noi excepþii. Se solicitã Curþii Constituþionale
sã se pronunþe ”ce se înþelege prin elemente noi, care sã
determine schimbarea soluþieiÒ.
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.
Senatul, prin Comisia juridicã, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri, apreciazã cã excepþia este nefondatã.
Guver nul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
recursul este nefondat, întrucât, cu privire la art. 330 din
Codul de procedurã civilã, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin decizii definitive ºi obligatorii, iar cât priveºte
art. 3301 din acelaºi cod, în redactarea stabilitã prin Legea
nr. 17/1997, Curtea nu este legal sesizatã.
Camera Deputaþilor nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

având în vedere decizia atacatã, motivele de recurs invocate, punctele de vedere ale Senatului ºi Guvernului,
raportul întocmit de judecãtorul-raportor, prevederile art. 330
ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã, raportate la
dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, constatã
urmãtoarele:
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Prin recursul declarat de Pertache Eugen, Pertache
Rucsandra ºi Popa Anca, care este nefondat ºi urmeazã a
fi respins, este criticatã Decizia nr. 7 din 20 ianuarie 1997,
deoarece aceasta se întemeiazã pe practica constantã a
Curþii în ce priveºte dispoziþiile art. 330 ºi ale art. 3301 din
Codul de procedurã civilã.
Potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie, coroborat cu
art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea
ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, deciziile definitive ale
Curþii sunt obligatorii erga omnes ºi au putere numai pentru
viitor. În dosarul de faþã, excepþia de neconstituþionalitate
viza dispoziþiile art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã cu privire la care Curtea s-a pronunþat prin
Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, rãmasã definitivã prin
Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996. Întrucât la data
pronunþãrii deciziei atacate cu prezentul recurs Ñ 20 ianuarie 1997 Ñ nu interveniserã elemente noi, de naturã sã
determine modificarea celor statuate prin deciziile menþionate cu privire la art. 330 ºi art. 3301 din Codul de procedurã civilã, soluþia de respingere a excepþiei de
neconstituþionalitate, ca vãdit nefondatã, este corectã.
Faþã de solicitarea recurenþilor, care cer Curþii sã se
pronunþe ”ce se înþelege prin elemente noi, care sã determine schimbarea soluþieiÒ, arãtãm: dispoziþiile art. 3301 din
Codul de procedurã civilã, potrivit cãrora ”Recursul în anulare se poate declara oricândÒ, au fost modificate prin
Legea nr. 17 din 17 februarie 1997, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997,
în sensul stabilirii unui termen de 6 luni în interiorul cãruia
procurorul general poate declara recursul în anulare.
Prin Legea nr. 17/1997 se modificã esenþial soluþia
legislativã din redactarea anterioarã a art. 3301 din Codul
de procedurã civilã ºi, în consecinþã, prin decizii definitive,
ulterioare datei de 18 februarie 1997, Curtea a apreciat cã
faþã de noua reglementare excepþia de neconstituþionalitate
este lipsitã de obiect ºi a fost respinsã ca atare, deoarece
nu mai subzistã motivele invocate în susþinerea excepþiei.
Citãm în acest sens Decizia Curþii Constituþionale nr. 35
din 25 februarie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 82 din 6 mai 1997, ºi Decizia Curþii
Constituþionale nr. 52 din 18 martie 1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai
1997.

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), al art. 25 ºi al art. 26 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge recursul declarat de Pertache Eugen, Pertache Rucsandra ºi Popa Anca împotriva Deciziei Curþii
Constituþionale nr. 7 din 20 ianuarie 1997.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa din 4 iunie 1997.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,

DragomirescuPurposes Only
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 305*)
din 3 iulie 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 330 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Victor Dan Zlãtescu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
magistrat-asistent

Completul de judecatã, convocat potrivit dispoziþiilor
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 4 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.975/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã.
Din cuprinsul încheierii de sesizare rezultã cã excepþia a
fost invocatã de intimatul-reclamant Câtea Radu ºi priveºte
dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã ºi ale
art. 31 din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 330
din Codul de procedurã civilã contravin prevederilor
art. 131 alin. (1) din Constituþie, întrucât, potrivit acestui
text constituþional, procurorii, desfãºurându-ºi activitatea sub
autoritatea ministrului justiþiei, prevederile textului de lege
atacat, care îngãduie procurorului general sã introducã
recurs în anulare fãrã aprobarea ministrului justiþiei, respectiv din oficiu, sunt neconstituþionale. Totodatã, se susþine
cã prevederile art. 31 din Legea nr. 56/1993 încalcã dispoziþiile art. 123 alin. (2) din Constituþie, potrivit cãruia judecãtorii sunt independenþi ºi se supun numai legii.
Exprimându-ºi opinia, potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (5)
din Legea nr. 47/1992, instanþa supremã apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate privind art. 330 din Codul
de procedurã civilã este neîntemeiatã ºi cã prevederile
art. 31 din Legea nr. 56/1993 nu au nici o incidenþã în
cauzã. În consecinþã, prin dispozitivul încheierii, Curtea
Constituþionalã a fost sesizatã numai cu excepþia de
neconstituþionalitate a prevederilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã.
Faþã de cele arãtate ºi având în vedere cã instanþa de
judecatã a considerat, în conformitate cu art. 23 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, ca irelevantã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 31 din Legea nr. 56/1993,
urmeazã ca, prin decizia de faþã, Curtea Constituþionalã sã
se pronunþe cu privire la neconstituþionalitatea art. 330 din
Codul de procedurã civilã.
Din examinarea concluziilor scrise, depuse la dosarul
Curþii Supreme de Justiþie, anterior termenului de judecatã,
rezultã cã s-a invocat ºi neconstituþionalitatea prevederilor
art. 3304 din Codul de procedurã civilã privind dreptul pãrþilor de a cere continuarea judecãþii în situaþia în care
procurorul general ºi-a retras recursul în anulare, pe motiv
cã, în acest mod, se poate ajunge ca, ocolind cãile expres
prevãzute de art. 304 pct. 3 ºi de art. 322 pct. 4 din

Codul de procedurã civilã, prin pierderea termenului, sã se
formuleze ”oricând cãi de atac, organizate limitat în timpÒ.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, prevederile art. 330 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã,
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 legal sesizatã.
Curtea Constituþionalã, 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, s-a pronunþat asupra constituþionalitãþii art. 330 din Codul de procedurã civilã, constatând cã prevederile acestui text sunt constituþionale.
Potrivit art. 125 alin. (3) din Constituþie, legea este cea
care stabileºte cãile de atac, acestea fiind incluse în procedura de judecatã, iar art. 128 din Constituþie prevede cã,
împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi
Ministerul Public pot exercita cãile de atac în condiþiile
legii. Or, legea Ñ art. 330 din Codul de procedurã civilã
Ñ acordã procurorului general dreptul de a exercita, din
oficiu sau la cererea ministrului justiþiei, recursul în anulare.
Nici procedura civilã, în textul menþionat, ºi nici Legea
nr. 92/1992 privind organizarea judecãtoreascã, în art. 31,
nu condiþioneazã exercitarea de cãtre Ministerul Public a
cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti de avizul
ministrului justiþiei. Este firesc sã fie aºa, deoarece principiile legalitãþii ºi imparþialitãþii înscrise în art. 131 alin. (1) din
Constituþie, care stau la baza activitãþii procurorilor, ºi rolul
Ministerului Public, de reprezentant al intereselor societãþii,
apãrãtor al ordinii de drept ºi al drepturilor ºi libertãþilor
cetãþenilor, îi conferã acestuia independenþã faþã de toate
celelalte autoritãþi publice în exercitarea atribuþiilor ºi în asigurarea respectãrii legii (art. 30 alin. 3 din Legea
nr. 92/1992).
În sensul dispoziþiilor constituþionale, în baza autoritãþii
sale, ministrul justiþiei va putea cere Ministerului Public promovarea unor acþiuni necesare interesului public, însã nu
va putea dispune sã nu-ºi exercite atribuþiile proprii prevãzute în lege.
Prin urmare, exercitarea cãii de atac a recursului în
anulare de cãtre procurorul general, potrivit art. 330 din
Codul de procedurã civilã, nu este subordonatã, în sensul
art. 128, art. 130 ºi art. 131 din Constituþie, avizului sau
acordului ministrului justiþiei, astfel încât dispoziþiile textului
de lege atacat sunt constituþionale.
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Cât priveºte dispoziþiile art. 3304 din Codul de procedurã civilã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996 ºi
Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat în sensul cã aceste dispozi-
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þii sunt constituþionale. Întrucât nu au intervenit elemente
noi care sã justifice schimbarea practicii Curþii
Constituþionale, soluþia din deciziile menþionate îºi pãstreazã valabilitatea.

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3304 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de Câtea Radu în Dosarul nr. 2.975/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 3 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 321*)
din 9 iulie 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3303 ºi ale art. 3304
din Codul de procedurã civilã, precum ºi ale art. 24 alin. 2 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaþiei
juridice a unor imobile cu destinaþia de locuinþe, trecute în proprietatea statului
Lucian Stângu
Ñ preºedinte
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Florentina Geangu
Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Curtea Supremã de Justiþie Ð Secþia civilã, prin Încheierea
din 26 martie 1997, pronunþatã în Dosarul nr. 3.995/1996,
a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 330, ale art. 330 1 , ale
art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã,
invocatã de intimata-reclamantã Buicliu Ecaterina.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 330,
ale art. 3301 ale art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de
procedurã civilã contravin prevederilor art. 16 ºi art. 128
din Constituþie. Totodatã se susþine cã art. 330 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã încalcã principiile generale prevãzute în art. 1 alin. (3) din Constituþie, deoarece,
prin recursul în anulare, se acordã procurorului general mai
multe drepturi decât cetãþenilor, dându-i posibilitatea sã
decidã în mod discreþionar în aceastã materie, ceea ce
contrazice principiul ”egalitãþii armelorÒ, consacrat de
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, act internaþional
la care România a aderat ºi în baza cãruia, potrivit art. 20
din Constituþie, este obligatã sã interpreteze toate prevede-

rile legislative referitoare la drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, în concordanþã cu principiile înscrise în dispoziþiile sale.
Caracterul ”anacronicÒ al acestei instituþii, se aratã în continuare, s-a fãcut simþit ºi prin modul în care a fost exercitat
acest ”recurs în anulareÒ, prin continuarea cu perseverenþã
a nesocotirii declarãrii ca neconstituþional a art. 3302 din
Codul de procedurã civilã, uzându-se în continuare de
”suspendarea hotãrârilor judecãtoreºtiÒ, promovându-se noi
recursuri în anulare dupã data de 18 februarie 1997, datã
când acesta a fost limitat prin lege la maximum 6 luni.
Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie a
apreciat cã excepþia nu este întemeiatã, textele atacate
fiind constituþionale.
Din examinarea concluziilor scrise, depuse la dosarul
cauzei, rezultã cã s-a invocat ºi neconstituþionalitatea prevederilor art. 24 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, pe motiv
cã acestea încalcã prevederile art. 16 ºi ale art. 128 din
Constituþie.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, raportul judecãtorului-raportor, prevederile art. 330, ale art. 3301, ale
art. 3303 ºi ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã,
precum ºi ale art. 24 alin. 2 din Legea nr. 112/1995,
raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
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În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã este competentã
sã soluþioneze excepþia invocatã, cu care a fost legal sesizatã.
Curtea Constituþionalã, 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 nr. 255 din
22 octombrie 1996, s-a pronunþat asupra constituþionalitãþii
art. 330, art. 3303 ºi a art. 3304 din Codul de procedurã
civilã, constatând cã prevederile acestor texte sunt constituþionale. Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã justifice schimbarea acestei soluþii, în raport cu dispoziþiile
art. 145 alin. (2) din Constituþie privind obligativitatea deciziilor Curþii Constituþionale, excepþia privind neconstituþionalitatea acestor texte de lege este nefondatã.
Textele atacate nu încalcã principiile prevãzute în art. 1
alin. (3) din Constituþie, care definesc România ca un stat
de drept, întrucât, potrivit art. 125 alin. (3) din Constituþie,
legea este cea care stabileºte cãile de atac, acestea fiind
incluse în procedura de judecatã, iar, în conformitate cu
dispoziþiile art. 128 din Constituþie, Ministerul Public poate
exercita cãile de atac în condiþiile legii. Ca urmare, prevederile art. 330 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã,
referitoare la recursul în anulare, nu pot fi considerate
neconstituþionale.
Exercitarea recursului în anulare de cãtre procurorul
general nu este de naturã sã aducã atingere principiului

egalitãþii cetãþenilor în faþa legilor ºi a autoritãþilor publice,
înscris în art. 16 alin. (1) din Constituþie, în care se include
ºi principiul ”egalitãþii armelorÒ, adicã al egalitãþii de tratament, care a fost invocat de autoarea excepþiei.
Acest principiu priveºte egalitatea cetãþenilor în faþa legilor ºi a autoritãþilor publice, ºi nu egalitatea acestora cu
autoritãþile publice. Aceastã egalitate de tratament nu
exclude, ci chiar implicã un tratament diferenþiat, þinând
seama de natura autoritãþilor publice ºi de atribuþiile acestora. Or, Ministerul Public este o autoritate care exercitã
atribuþii ºi nu drepturi subiective.
Art. 330 ºi urmãtoarele din Codul de procedurã civilã nu
contravin nici dispoziþiilor art. 20 din Constituþie ºi textelor
menþionate din actele internaþionale la care România este
parte, întrucât intimata-reclamantã are dreptul de a se
adresa instanþelor judecãtoreºti pentru apãrarea drepturilor
sale ºi deci nu ne gãsim în faþa unei încãlcãri a drepturilor
omului.
Cât priveºte art. 24 alin. (2) din Legea nr. 112/1995,
care se referã la posibilitatea atacãrii cu recurs în anulare
a hotãrârilor judecãtoreºti prevãzute de art. 1 din lege,
rãmase definitive ºi irevocabile, se constatã cã acest text
de lege nu contravine dispoziþiilor art. 16 ºi art. 128 din
Constituþie. De altfel, prin Decizia Curþii Constituþionale
nr. 73 din 19 iulie 1995 s-a statuat cã aceste prevederi
sunt constituþionale.

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3303 ºi
ale art. 3304 din Codul de procedurã civilã, precum ºi ale art. 24 alin. 2 din Legea nr. 112/1992, invocatã de Buicliu
Ecaterina în Dosarul nr. 3.995/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ð Secþia civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 9 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 322*)
din 9 iulie 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã
Lucian Stângu
Ñ preºedinte
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Florentina Geangu
Ñ magistrat-asistent
Completul de judecatã, convocat potrivit prevederilor
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:

Curtea Supremã de Justiþie Ð Secþia Civilã, prin
Încheierea din 8 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul nr.
472/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301
din Codul de procedurã civilã.
Din cuprinsul încheierii de sesizare rezultã cã excepþia a
fost invocatã de intimata-reclamantã Casangiu Florica
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Monica ºi priveºte dispoziþiile art. 330 ºi ale art. 3301 din
Codul de procedurã civilã, ale art. 77 din Legea
nr. 58/1991 ºi ale art. 26 din Legea nr. 47/1992.
În motivarea excepþiei se susþine cã:
Ñ dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã
contravin dispoziþiilor art. 6, art. 10, art. 20, art. 21, art. 41
ºi ale titlului III din Constituþie, datoritã generalitãþii redactãrii sale, adicã nedeterminãrii criteriului ºi limitelor competenþei generale a instanþelor judecãtoreºti, dând posibilitatea sã
se pronunþe soluþii care îngrãdesc inadmisibil accesul pãrþilor la justiþie;
Ñ dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã
contravin prevederilor Constituþiei, ale art. 6 al Convenþiei
europene a drepturilor omului, ale art. 10 din Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului ºi ale art. 14 alin. 1 din
Pactul internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice,
în ceea ce priveºte dreptul cetãþenesc la un proces echitabil ºi la egalitate de tratament;
Ñ art. 77 din Legea nr. 58/1991 ºi art. 26 din Legea
nr. 47/1992, evocate în motivarea recursului în anulare,
sunt de naturã sã amâne pe timp nedefinit repararea abuzurilor, prin condiþionarea reparaþiei de apariþia eventualã a
unor legi viitoare ºi incerte, împiedicând instanþele sã
judece pricinile ivite sub imperiul legilor existente.
Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie a
apreciat cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã nu
este întemeiatã, iar celelalte texte invocate nu sunt incidente în cauzã. În consecinþã, prin dispozitivul încheierii,
Curtea Constituþionalã a fost sesizatã numai cu excepþia de
neconstituþionalitate a prevederilor art. 330 ºi ale art. 3301
din Codul de procedurã civilã.
Faþã de cele arãtate ºi având în vedere cã instanþa de
judecatã a considerat, în conformitate cu art. 23 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, ca irelevantã excepþia de neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 77 din Legea nr. 58/1991
ºi ale art. 26 din Legea nr. 47/1992, urmeazã ca, prin
decizia de faþã, Curtea Constituþionalã sã se pronunþe cu
privire la neconstituþionalitatea art. 330 ºi a art. 3301 din
Codul de procedurã civilã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, încheierea de
sesizare, raportul judecãtorului-raportor, prevederile art. 330
ºi ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã, raportate la
prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
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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 legal sesizatã.
Curtea Constituþionalã, 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 nr. 255 din 22
octombrie 1996, s-a pronunþat asupra constituþionalitãþii
art. 330 din Codul de procedurã civilã, constatând cã prevederile acestui text sunt constituþionale.
Critica formulatã privind generalitatea textului, respectiv
lipsa de determinare a conþinutului ºi limitelor competenþei
materiale a instanþelor judecãtoreºti în cazul recursului în
anulare, este neîntemeiatã. Legea, prin însãºi funcþia pe
care o îndeplineºte, are un caracter general privind toate
situaþiile juridice ºi toate subiectele la care se referã, aplicarea în caz concret fiind de atributul instanþei judecãtoreºti, desemnatã prin lege cu soluþionarea acelui caz.
Competenþa materialã a Curþii Supreme de Justiþie pentru soluþionarea recursului în anulare este precis determinatã de textul criticat, de dispoziþiile art. 4 pct. 3 din Codul
de procedurã civilã ºi ale art. 21 lit. a) din Legea
nr. 56/1993, încât critica nu poate fi reþinutã. Atribuirea
acestei competenþe materiale Curþii Supreme de Justiþie nu
este de naturã sã îngrãdeascã accesul pãrþilor la justiþie.
Dispoziþiile art. 3301 din Codul de procedurã civilã, aºa
cum au fost modificate prin Legea nr. 17/1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, sunt constituþionale, termenul 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, în vederea declarãrii recursului în anulare
de cãtre procurorul general, fiind un termen rezonabil, în
sensul art. 6 pct. 1 din Convenþia europeanã a drepturilor
omului, ºi nefiind de naturã sã încalce drepturile pãrþilor la
un proces echitabil ºi la egalitate de tratament.
Exercitarea recursului în anulare de cãtre procurorul
general nu este de naturã sã aducã atingere principiului
înscris în art. 16 din Constituþie. Acest principiu priveºte
egalitatea cetãþenilor în faþa legilor ºi a autoritãþilor publice
ºi nu egalitatea de tratament juridic a acestora în raport cu
cea aplicabilã autoritãþilor publice. Aceastã egalitate de tratament nu exclude, ci chiar implicã un tratament diferenþiat,
þinând seama de natura autoritãþilor publice ºi de atribuþiile
acestora. Or, Ministerul Public este o autoritate care exercitã atribuþii ºi nu drepturi subiective.

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3301 din Codul de
procedurã civilã, invocatã de Casangiu Florica Monica în Dosarul nr. 472/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia
civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 9 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,

Florentina
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 323*)
din 9 iulie 1997
privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã
Lucian Stângu
Ñ preºedinte
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Victor Dan Zlãtescu
Ñ judecãtor
Florentina Geangu
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 8 aprilie 1997, pronunþatã în Dosarul
nr. 4.139/1996, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a prevederilor art. 330 ºi ale
art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, invocatã de
intimata-reclamantã Popescu Maria Ileana.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 330
ºi ale art. 3302 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, prin
acordarea dreptului procurorului general de a declara
recurs în anulare ºi de a dispune suspendarea hotãrârii
judecãtoreºti înainte de introducerea recursului în anulare,
pe termen nelimitat, contravin dispoziþiilor art. 16 alin. (2)
din Constituþie, referitoare la egalitatea în faþa legii a tuturor cetãþenilor.
Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie a opinat cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere încheierea de sesizare, raportul judecãtorului-raportor, dispoziþiile art. 330 ºi ale art. 3302 alin. 1 din
Codul de procedurã civilã, 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 invocatã.

Curtea Constituþionalã, 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 nr. 255 din
22 octombrie 1996, s-a pronunþat asupra constituþionalitãþii
art. 330 din Codul de procedurã civilã, constatând cã prevederile acestui text sunt constituþionale.
Cu privire la egalitatea pãrþilor, Decizia Curþii
Constituþionale nr. 96/1996 a a reþinut cã nu existã nici o
interdicþie constituþionalã ca o anume cale de atac, recursul
în anulare, vizând situaþii prevãzute de lege în chestiuni de
interes major pentru societate ºi ordinea de drept, sã fie
exercitatã numai de procurorul general.
Principiul prevãzut de art. 16 din Constituþie priveºte
egalitatea de tratament a cetãþenilor în faþa legilor ºi a
autoritãþilor publice ºi nicidecum egalitatea cetãþenilor cu
autoritãþile publice. Acest principiu al egalitãþii cetãþenilor în
faþa legii nu exclude, ci chiar implicã un tratament diferenþiat, þinând seama de natura autoritãþii publice ºi de atribuþiile acesteia. Or, Ministerul Public este o autoritate care
exercitã atribuþii ºi nu drepturi subiective, astfel încât critica
de neconstituþionalitate nu poate fi reþinutã.
Cât priveºte dispoziþiile art. 3302 alin. 1 din Codul de
procedurã civilã, care acordã procurorului general posibilitatea de a dispune suspendarea executãrii unor hotãrâri
judecãtoreºti, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, definitivã
prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat cu privire la caracterul neconstituþional al acestui text. Or, potrivit art. 145 alin. (2) din
Constituþie ºi art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile Curþii Constituþionale fiind obligatorii, excepþia nu mai
poate fi reiteratã.

Pentru motivele arãtate, în temeiul dispoziþiilor 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
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 ºi ale art. 3302 alin. 1 din
Codul de procedurã civilã, invocatã de Popescu Maria Ileana în Dosarul nr. 4.139/1996 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în data de 1 iulie 1997.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
*) Definitivã prin nerecurare.
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