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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 13
din 9 februarie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a art. 2 pct. 11 din Legea nr. 61/1991
pentru sancþionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieþuire socialã,
a ordinii ºi liniºtii publice, republicatã
Ñ art. 49 alin. (2), referitor la principiul proporþionalitãþii,
deoarece, deºi Constituþia nu reglementeazã în mod expres
”dreptul de protest prin declararea grevei foameiÒ, reglementeazã dreptul la grevã, libertatea întrunirilor, dreptul de
petiþionare, libertatea de exprimare, dreptul la viaþã, dreptul
la ocrotirea sãnãtãþii, dreptul la asociere. Într-o interpretare
sistematicã, ”dreptul de protest prin declararea grevei foamei apare ca un corolar al existenþei celor 7 drepturi fundamentale, dar într-o interpretare restrictivã, ce se bazeazã
pe analogia legii, el ne poate apãrea ca o dimensiune a
dreptului la grevã, când este vorba de membrii unei asociaþii constituite pe alte criterii decât cele profesionaleÒ. În
orice interpretare, protestul prin greva foamei presupune
”obligaþia din partea agenþilor, a funcþionarilor ºi a demnitarilor publici de a nu face ceea ce este de naturã a goli
protestul de conþinutÒ. Chiar dacã nu existã tratate ºi pacte
internaþionale cu privire la greva foamei, conþinutul acestui
drept este impus, fãrã putinþã de tãgadã, prin uzanþele
naþionale ºi internaþionale. Locul unde este declaratã greva
foamei apare ca fiind un element fundamental al dreptului
însuºi, iar evacuarea forþatã, a celui aflat în greva foamei,
fãrã decizia medicilor, echivaleazã cu încãlcarea dreptului.
Se susþine, de asemenea, cã textul contravine reglementãrilor internaþionale, ºi anume:
Ñ Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului, care face
parte din dreptul intern, art. 2 pct. 11 din Legea
nr. 61/1991 nefiind în concordanþã cu art. 1, 2, 7, art. 29
alin. 2 ºi art. 30 din aceasta; greva foamei, în loc sã
rãmânã o formã de protest a persoanelor fizice împotriva
C U R T E A,
”autoritãþii abuziveÒ, care acþioneazã ”cu exces de putereÒ,
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã riscã sã devinã un instrument al politicianismului; greva
urmãtoarele:
foamei este expresia manifestãrii ”libertãþii de opinieÒ, iar
Prin Încheierea din 1 septembrie 1998, Judecãtoria acest drept implicã ”dreptul de a nu fi tulburat pentru opiSectorului 3 Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu niile saleÒ, în timp ce articolul criticat admite acþiunea în
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 2 forþã a organelor de ordine;
pct. 11 din Legea nr. 61/1991 pentru sancþionarea faptelor
Ñ Pactului internaþional relativ la drepturile economice,
de încãlcare a unor norme de convieþuire socialã, a ordinii sociale ºi culturale, care consacrã drepturi fundamentale
ºi liniºtii publice, republicatã, excepþie ridicatã de Dan Iosif, ale omului stabilite ”pe cale cutumiarãÒ, respectiv dreptul la
Zainea Gheorghe, Gorodea Tiberiu Silviu Ioan, Zlotea greva foamei pe care autoritãþile l-au încãlcat;
Marian, Schicht Mariana, Macovei Dragoº Geni ºi Radu
Ñ prevederilor Convenþiei împotriva torturii ºi altor
Sorin Daniel.
pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante,
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispozi- precum ºi ale Convenþiei privind statutul refugiaþilor, deoaþiilor art. 2 pct. 11, ”în specialÒ teza finalã Ñ ”ori refuzul rece ”invitã practic organele de ordine sã creeze dureri sau
de a le pãrãsi la cererea organelor de ordineÒ Ñ din suferinþe celor care refuzã a pãrãsi sediileÒ.
Legea nr. 61/1991, se aratã cã textul este specific ”regiTotodatã se mai susþine cã textul atacat contravine
murilor autocraticeÒ ºi nu poate fi acceptat într-o þarã art. 3, 5, 10, 17 ºi 18 din Convenþia pentru apãrarea drepdemocraticã, fiind contrar prevederilor Constituþiei, regle- turilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, precum ºi jurismentãrilor internaþionale ºi jurisdicþiei Curþii Europene a prudenþei Curþii Europene a Drepturilor Omului, ºtiut fiind
Drepturilor Omului. Se susþine cã art. 2 pct. 11 din Legea cã restrângerile drepturilor legale trebuie sã aparã ca
mãsuri necesare într-o societate democraticã; sancþiunea
nr. 61/1991 contravine Constituþiei României, ºi anume:
Ñ art. 1 alin. (3), care stabileºte principiul statului de avutã în vedere, oricât de micã a fost, nu apare ca necedrept ºi al democraþiei, prin aceea cã, datoritã neclaritãþii sarã într-o societate democraticã.
Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei de neconstituþiotextului legal, care ar trebui sã prevadã ”refuzul nejustificatÒ
de a pãrãsi sediul unei instituþii publice, se creeazã posibi- nalitate ridicate, instanþa considerã cã, deºi Legea
litatea unei conduite abuzive din partea organelor de nr. 61/1991 este anterioarã Constituþiei, modificarea acesordine;
teia prin Legea nr. For
132/1996
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Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Gheorghe Bãtrânu
Ñ procuror
Gabriela Dragomirescu Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2 pct. 11 din Legea nr. 61/1991
pentru sancþionarea faptelor de încãlcare a unor norme de
convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii publice, republicatã,
excepþie ridicatã de Dan Iosif, Zainea Gheorghe, Gorodea
Tiberiu Silviu Ioan, Zlotea Marian, Schicht Mariana,
Macovei Dragoº Geni ºi Radu Sorin Daniel în Dosarul
nr. 9.380/1998 al Judecãtoriei Sectorului 3 Bucureºti.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
26 ianuarie 1999, în prezenþa pãrþilor: Dan Iosif, personal
ºi asistat de avocat Iorgovan Antonie, Schicht Mariana,
Gorodea Tiberiu Silviu Ioan, Zlotea Marian, Radu Sorin
Daniel ºi a reprezentantului Ministerului Public, lipsã fiind
celelalte pãrþi, legal citate: Zainea Gheorghe ºi Macovei
Dragoº Geni. Dezbaterile au fost consemnate în încheierea
din acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru
a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 2 februarie 1999 ºi, apoi, pentru data de 9 februarie 1999.
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expresã de cãtre noul regim constituþional ºi deci nu se
pune problema aplicãrii prevederilor art. 150 alin. (1) din
legea fundamentalã. Apreciazã, de asemenea, cã în speþã
nu sunt cauze de inadmisibilitate în sensul art. 23 alin. (1)
ºi (2) din Legea nr. 47/1992. Pe fond, instanþa aratã cã
întreaga argumentare a excepþiei de neconstituþionalitate
este construitã în jurul dreptului la greva foamei, ca drept
impus pe cale cutumiarã. Dreptul la greva foamei, ca
naturã, se aflã în strânsã legãturã cu dreptul unei persoane
de a dispune de ea însãºi ºi cu libertatea de exprimare,
drepturi prevãzute la art. 26 ºi 30 din Constituþie. Se mai
aratã cã toate reglementãrile interne ºi internaþionale prevãd posibilitatea unor limitãri ºi restrângeri în exercitarea
drepturilor. Art. 2 pct. 11 din Legea nr. 61/1991 exprimã
faptul cã legiuitorul a apreciat cã pãtrunderea, ocuparea ori
refuzul de a pãrãsi spaþiile expres ºi limitativ prevãzute de
lege, în care accesul sau ocuparea s-a fãcut cu nesocotirea unor norme legale instituite în prealabil, prezintã gradul
de pericol social specific unei contravenþii ºi trebuie sancþionatã în consecinþã. Deºi teza finalã a art. 2 pct. 11 nu
circumstanþiazã în concret ipoteza refuzului de a pãrãsi
spaþiile menþionate la cererea organelor de ordine, este evident cã a fost avutã în vedere fie situaþia în care o persoanã pãtrunde în spaþiul respectiv cu încãlcarea normei
de acces, fie situaþia în care, deºi a respectat normele de
acces, persoana în cauzã aduce atingere ordinii publice
prin conduita sa ulterioarã. Instanþa mai aratã cã declararea
grevei foamei în sediul Guvernului ºi rãmânerea în sediu,
peste program, reprezintã o încãlcare a normelor legale.
Art. 2 pct. 11 din Legea nr. 61/1991 reprezintã o restrângere legalã ºi proporþionalã a exerciþiului dreptului la greva
foamei, iar textul nu contravine art. 26 alin. (2) ºi nici
art. 49 din Constituþie. În concluzie, opinia instanþei este în
sensul respingerii excepþiei de neconstituþionalitate.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã prevederile art. 2 pct. 11 din Legea nr. 61/1991 sunt constituþionale, deoarece atât dispoziþiile din Constituþie, cât ºi
reglementãrile internaþionale recunosc ºi garanteazã drepturi
ºi libertãþi ”în anumite limiteÒ ºi cu posibilitatea restrângerii
exerciþiului lor, iar conform art. 49 din Constituþie restrângerea exerciþiului trebuie sã fie legalã, proporþionalã ºi sã
nu afecteze existenþa dreptului. Astfel legiuitorul a înþeles
sã sancþioneze pãtrunderea, ocuparea fãrã drept ºi refuzul
de a pãrãsi, la cererea organelor de ordine, unele instituþii.
Se considerã cã, ºi în cazul în care pãtrunderea într-o
instituþie s-a fãcut în mod legal, refuzul de a o pãrãsi, la
cererea organelor de ordine, constituie contravenþie. Cu
referire la dreptul la greva foamei ”ca formã de protest
necontestatãÒ, se aratã cã declararea acesteia nu trebuie
sã aducã atingere drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale
altor persoane ºi nici normelor care vizeazã ordinea
publicã. În speþã, restrângerea acestei libertãþi este legalã
ºi proporþionalã cu situaþia care a determinat-o.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a
fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Art. 2 pct. 11 din Legea nr. 61/1991 pentru sancþionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieþuire
socialã, a ordinii ºi liniºtii publice, modificatã ºi republicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din
24 ianuarie 1997, prevede: ”Constituie contravenþie sãvârºirea oricãreia dintre urmãtoarele fapte, dacã nu sunt comise în
astfel de condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate
infracþiuni: [...]
11) pãtrunderea, cu încãlcarea normelor legale de acces, în
sediile autoritãþilor publice centrale ºi locale, instituþiilor publice,
instituþiilor de învãþãmânt ºi spaþiilor aparþinând acestora, indiferent de destinaþia lor, regiilor autonome, societãþilor comerciale, partidelor sau altor formaþiuni politice, organizaþiilor
guvernamentale ºi neguvernamentale, ambasadelor ºi reprezentanþelor altor state ori ale organizaþiilor internaþionale de pe
teritoriul României, precum ºi ocuparea fãrã drept a terenurilor
aparþinând ambasadelor ºi reprezentanþelor sau a terenurilor
situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le pãrãsi la cererea organelor de ordine.Ò
Excepþia cu care Curtea Constituþionalã a fost sesizatã
prin Încheierea din 1 septembrie 1998 vizeazã neconstituþionalitatea art. 2 pct. 11 din Legea nr. 61/1991, teza finalã
”ori refuzul de a le pãrãsi la cererea organelor de ordineÒ,
precum ºi neconstituþionalitatea restrângerii exercitãrii dreptului la greva foamei.
I. Examinând critica potrivit cãreia teza finalã a art. 2
pct. 11 din Legea nr. 61/1991 Ñ ”ori refuzul de a le pãrãsi
la cererea organelor de ordineÒ Ñ este neconstituþionalã,
deoarece redactarea corectã a textului ar fi ”refuzul fãrã
dreptÒ sau ”refuzul nejustificatÒ, cu reglementarea unei cãi
de atac în ceea ce priveºte aprecierea acestui refuz de
cãtre organul de ordine, Curtea Constituþionalã constatã cã
aceasta este neîntemeiatã ºi urmeazã a fi respinsã.
Conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, ”În exercitarea controlului, Curtea Constituþionalã se pronunþã numai asupra problemelor de drept, fãrã a putea
modifica sau completa prevederea legalã supusã controluluiÒ.
În speþã, se solicitã Curþii Constituþionale sã constate cã
textul criticat este neconstituþional datoritã unei omisiuni de
reglementare. Controlul de constituþionalitate nu poate privi
omisiuni de reglementare, deoarece, altminteri, Curtea
Constituþionalã s-ar transforma în legiuitor.
În acest sens este ºi jurisprudenþa Curþii Constituþionale,
cuprinsã, de exemplu, în deciziile nr. 207 din 5 iunie 1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77
din 18 februarie 1998, nr. 213 din 12 iunie 1997, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din
19 februarie 1998, ºi nr. 38 din 26 februarie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din
13 mai 1998.
II. Din analiza criticii referitoare la neconstituþionalitatea
restrângerii exercitãrii dreptului la greva foamei, Curtea
Constituþionalã constatã, de asemenea, cã aceasta este
neîntemeiatã ºi urmeazã a fi respinsã.
Dreptul la greva foamei nu este un drept constituþional,
C U R T E A,
nominalizat ca atare printre drepturile ºi libertãþile fundaexaminând încheierea de sesizare, punctul de vedere al mentale reglementate de Constituþie în cap. II al titlului II
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi- ”Drepturile, libertãþile ºi îndatoririle fundamentaleÒ. Art. 40
nerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale ata- din Constituþie reglementeazã dreptul la grevã ca un drept
cate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi care aparþine salariaþilor, pentru apãrarea intereselor profeCompression
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condiþiile ºi în limitele stabilite de lege. Nici reglementãrile libertãþilor poate fi supusã anumitor limitãri ce trebuie însã
internaþionale invocate de autorul excepþiei Ñ Declaraþia stabilite în mod expres prin lege ºi care sunt necesare,
Universalã a Drepturilor Omului, Convenþia pentru apãrarea printre altele, apãrãrii ordinii publice.
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, Pactul interÎn spiritul acestor documente juridice internaþionale,
naþional cu privire la drepturile economice, sociale ºi cultu- Constituþia României prevede: prin art. 25, posibilitatea starale ºi Pactul internaþional cu privire la drepturile civile ºi bilirii condiþiilor exercitãrii dreptului la liberã circulaþie; prin
politice Ñ nu prevãd dreptul la greva foamei. De altfel, art. 26, obligaþia de a nu încãlca drepturile ºi libertãþile
însuºi autorul excepþiei de neconstituþionalitate recunoaºte altora, ordinea publicã sau bunele moravuri; prin art. 30,
cã dreptul la greva foamei s-a impus ca drept fundamental interdicþii la libertatea de exprimare; prin art. 36, organizaal omului prin cutumã, invocând în acest sens art. 5 alin. 2 rea paºnicã ºi fãrã arme a întrunirilor; prin art. 40, posibilidin Pactul internaþional cu privire la drepturile economice, tatea limitãrii exercitãrii dreptului la grevã; prin art. 41,
sociale ºi culturale, potrivit cãruia: ”Nu se poate admite nici o posibilitatea stabilirii de limite ale dreptului de proprietate;
restricþie sau derogare de la drepturile fundamentale ale omu- prin art. 49, posibilitatea restrângerii exerciþiului exercitãrii
lui, recunoscute sau în vigoare în orice þarã în virtutea unor legi, unor drepturi pentru ...apãrarea ordinii publice; prin art. 54,
convenþii, regulamente sau cutume, sub pretextul cã prezentul obligaþia exercitãrii drepturilor ºi libertãþilor constituþionale cu
pact nu recunoaºte aceste drepturi sau le recunoaºte într-o bunã-credinþã ºi cu respectul drepturilor ºi libertãþilor celorlalþi.
mãsurã mai micã.Ò
În ceea ce priveºte invocarea, în susþinerea excepþiei de
Din cele arãtate rezultã cã dreptul la greva foamei nu
neconstituþionalitate,
a Convenþiei împotriva torturii ºi altor
este prevãzut nici de Constituþie, nici de reglementãrile
pedepse
ori
tratamente
cu cruzime, inumane sau degrainternaþionale, pentru a face posibilã aplicarea art. 20
alin. (1) din legea fundamentalã, potrivit cãruia ”Dispoziþiile dante, la care România a aderat prin Legea nr. 19/1990,
constituþionale privind drepturile ºi libertãþile cetãþenilor vor fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112
interpretate ºi aplicate în concordanþã cu Declaraþia Universalã din 10 octombrie 1990, Curtea constatã cã, având în
a Drepturilor Omului, cu pactele ºi cu celelalte tratate la care vedere definiþia datã de aceasta torturii, singura în mãsurã
România este parteÒ. Greva foamei este o modalitate de sã aprecieze dacã în cauzã sunt aplicabile prevederile conprotest sau de exprimare a opiniilor, iar nu un drept con- venþiei este instanþa de judecatã. Conform art. 1 din constituþional a cãrui exercitare a fost restrânsã, aºa cum sus- venþie ”termenul torturã înseamnã orice act prin care se
provoacã unei persoane, cu intenþie, o durere sau suferinþe
þine autorul excepþiei de neconstituþionalitate.
Din aceastã perspectivã, greva foamei poate privi, aºa puternice, fizice ori psihice, mai ales cu scopul de a obþine, de
cum se aratã ºi în motivarea excepþiei, exerciþiul mai multor la aceastã persoanã sau de la o persoanã terþã, informaþii sau
drepturi ºi libertãþi. Legislaþia, doctrina ºi jurisprudenþa au mãrturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o
respins ºi resping constant existenþa unor drepturi sau terþã persoanã l-a comis ori este bãnuitã cã l-a comis, de a o
libertãþi absolute. Trebuie menþionat, în acest sens, art. 4 intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a
din Declaraþia Drepturilor Omului ºi Cetãþeanului (Franþa, face presiuni asupra unei terþe persoane, sau pentru oricare alt
1789), potrivit cãruia: ”Libertatea constã în a putea face tot motiv bazat pe o formã de discriminare, oricare ar fi ea, atunci
ceea ce nu este în detrimentul altuia; astfel exercitarea dreptu- când o asemenea durere sau astfel de suferinþe sunt aplicate
rilor naturale ale fiecãrui om nu are alte limite decât pe acelea de cãtre un agent al autoritãþii publice sau de orice altã percare asigurã celorlalþi membri ai societãþii posibilitatea exercitã- soanã care acþioneazã cu titlu oficial, sau la instigarea ori cu
rii aceloraºi drepturi. Aceste limite nu pot fi determinate decât consimþãmântul expres sau tacit al unor asemenea persoane.
Acest termen nu se referã la durerea ori suferinþele rezultând
prin lege.Ò
Din dispoziþiile actelor juridice internaþionale rezultã cã din sancþiuni legale, inerente acestor sancþiuni sau ocazionate
asigurarea unui just echilibru între interesele individuale ºi de ele.Ò
Curtea Constituþionalã constatã, de asemenea, cã în
interesele celorlalþi sau interesul general este o exigenþã
imperativã. Astfel Convenþia pentru apãrarea drepturilor speþã nu este aplicabil principiul proporþionalitãþii prevãzut
omului ºi a libertãþilor fundamentale, prin art. 10, care la art. 49 din Constituþie, de vreme ce dreptul la greva
reglementeazã libertatea de exprimare, stabileºte la alin. 2 foamei nu este un drept constituþional.
Art. 2 pct. 11 din Legea nr. 61/1991 este criticat ºi sub
cã: ”Exercitarea acestor libertãþi ce comportã îndatoriri ºi responsabilitãþi poate fi supusã unor formalitãþi, condiþii, re- aspectul încãlcãrii art. 1 alin. (3) din Constituþie, care stabistrângeri sau sancþiuni prevãzute de lege, care constituie leºte cã ”România este stat de drept, democratic ºi social, în
mãsuri necesare, într-o societate democraticã, pentru securita- care demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor,
tea naþionalã, integritatea teritorialã sau siguranþa publicã, apã- libera dezvoltare a personalitãþii umane, dreptatea ºi pluralisrarea ordinii ºi prevenirea infracþiunilor, protecþia sãnãtãþii sau mul politic reprezintã valori supreme ºi sunt garantateÒ.
a moralei, protecþia reputaþiei sau a drepturilor altora, pentru a Într-adevãr, statul de drept implicã, prioritar, respectarea
împiedica divulgarea de informaþii confidenþiale sau pentru a legii, iar statul democratic este prin excelenþã un stat în
garanta autoritatea ºi imparþialitatea puterii judecãtoreºti.Ò care se manifestã domnia legii. Constituþia, în art. 8 ºi
Practic, convenþia preia din dispoziþiile art. 29 din Declaraþia art. 117, foloseºte categoria ”democraþie constituþionalãÒ,
Universalã a Drepturilor Omului, care se referã la îndatoriri care permite pluralismul de idei ºi de comportamente, dar
ale individului faþã de colectivitate, la îngrãdiri stabilite de în anumite coordonate, cãrora prevederile art. 2 pct. 11 din
lege în scopul exclusiv al asigurãrii recunoaºterii ºi respec- Legea nr. 61/1991 nu le contravin. Chiar dacã aplicarea
tului drepturilor celorlalþi ºi în vederea satisfacerii cerinþe- dispoziþiilor legale criticate se realizeazã uneori abuziv, conlor juste ale moralei, ordinii publice ºi bunãstãrii generale, trar convingerilor, sentimentelor sau aºteptãrilor celor supuºi
într-o societate democraticã. În acelaºi sens sunt ºi preve- acþiunii, aceasta nu este o problemã de constituþionalitate,
derile art. 19 pct. 3 din Pactul internaþional cu privire la ci de aplicare a legii, asupra cãreia Curtea Constituþionalã
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 2,
al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 2 pct. 11 teza finalã (”ori refuzul de a le pãrãsi la
cererea organelor de ordineÒ) din Legea nr. 61/1991 pentru sancþionarea faptelor de încãlcare a unor norme de convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii publice, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 24 ianuarie 1997,
excepþie ridicatã de Dan Iosif, Zainea Gheorghe, Gorodea Tiberiu Silviu Ioan, Zlotea Marian, Schicht Mariana, Macovei
Dragoº Geni ºi Radu Sorin Daniel în Dosarul nr. 9.380/1998 al Judecãtoriei Sectorului 3 Bucureºti.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 9 februarie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 20
din 9 februarie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 din Legea nr. 53/1992
privind protecþia persoanelor handicapate ºi ale art. 31 alin. (3) din Legea nr. 3/1977
privind pensiile de asigurãri sociale de stat ºi asistenþa socialã
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Gheorghe Bãtrânu
Ñ procuror
Maria Bratu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 din Legea nr. 53/1992 privind
protecþia persoanelor handicapate ºi ale art. 31 alin. (3) din
Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de
stat ºi asistenþa socialã, excepþie ridicatã de Caramateescu
Constantin în Dosarul nr. 1.492/1997 al Curþii Supreme de
Justiþie Ñ Secþia de contencios administrativ.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
26 ianuarie 1999, în prezenþa autorului excepþiei,
Caramateescu Constantin, a reprezentantului Direcþiei
Generale de Muncã ºi Protecþie Socialã a Municipiului
Bucureºti ºi în lipsa Asociaþiei Umanitare ”BernadetteÒ, fiind
consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea,
având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea la data de 2 februarie 1999 ºi, apoi, la data de
9 februarie 1999.

dispoziþiilor art. 1 din Legea nr. 53/1992 ºi ale art. 31
alin. (3) din Legea nr. 3/1977, excepþie ridicatã de
Caramateescu Constantin.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se susþine
cã dispoziþiile art. 1 din Legea nr. 53/1992 încalcã prevederile art. 46 ºi ale art. 16 alin. (1) din Constituþie, întrucât
din definirea noþiunii de persoanã handicapatã rezultã cã
nu se asigurã o protecþie specialã nediscriminatorie tuturor
cetãþenilor cu handicap. Aceasta pentru cã încadrarea în
categoria persoanelor handicapate este condiþionatã de
îndeplinirea cumulativã a douã cerinþe, respectiv imposibilitatea de a se integra prin propriile posibilitãþi atât în viaþa
socialã, cât ºi în cea profesionalã, excluzând astfel persoanele care nu mai sunt de ”vârstã activãÒ.
În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 31 alin. (3) din
Legea nr. 3/1977, astfel cum au fost modificate prin Legea
nr. 49/1997, se susþine cã acestea contravin principiilor
consacrate în art. 48 ºi art. 21 din Constituþie, deoarece
pensionarii de invaliditate care prezintã invaliditãþi ireversibile ºi cei care au împlinit o anumitã vârstã ºi au o anumitã vechime în muncã, nefiind supuºi revizuirii medicale
periodice, nu au posibilitatea sã obþinã documente de atestare a eventualei modificãri a gradului lor de invaliditate ºi
nu pot ataca în justiþie asemenea acte, dacã prin ele se
cauzeazã vãtãmãri ale drepturilor lor.
Instanþa, exprimându-ºi opinia, în conformitate cu preveC U R T E A,
derile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã considerã cã dispoziþiile art. 1 din Legea nr. 53/1992 ºi ale
art. 31 alin. (3) din Legea nr. 3/1977 sunt neconstituþionale.
urmãtoarele:
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia de contencios
administrativ, prin Încheierea din 4 septembrie 1998, pro- nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de
nunþatã în Dosarul nr. 1.492/1997, a sesizat Curtea vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale
Constituþionalã cu
de neconstituþionalitate
a Parlamentului ºi Guvernului.
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În punctul de vedere primit de la Guvern se apreciazã
cã excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este neîntemeiatã. Textul art. 1 alin. (1) din Legea nr. 53/1992 Ñ la
definirea persoanelor handicapate Ñ are în vedere toate
categoriile de persoane handicapate. Referirea la integrarea
”în viaþa socialã ºi profesionalãÒ nu contravine principiilor
protecþiei persoanelor handicapate ºi nici principiului egalitãþii în drepturi, consacrate prin art. 46 ºi art. 16 alin. (1)
din Constituþie; nesupunerea la revizuiri medicale periodice
a unor categorii de pensionari de invaliditate nu are nici o
incidenþã cu principiul liberului acces la justiþie, consacrat
de art. 21 din Constituþie, ºi nu produce nici o vãtãmare în
vreun drept al persoanelor respective. Prin urmare, dispoziþiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 3/1977 nu încalcã nici
prevederile art. 48 din Constituþie.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.

contraveni normelor constituþionale, aceasta fiind o chestiune ce intrã în competenþa organelor îndrituite sã soluþioneze litigiul în cadrul exercitãrii cãilor legale de atac, ceea
ce excede atribuþiilor Curþii Constituþionale.
II. Examinând excepþia formulatã în privinþa art. 31
alin. (3) din Legea nr. 3/1977, Curtea constatã cã Legea
nr. 53/1992 ºi Legea nr. 3/1977 reglementeazã domenii
diferite. Astfel, Legea nr. 53/1992 reglementeazã mãsurile
de ocrotire specialã a persoanelor handicapate, iar Legea
nr. 3/1977, pensiile de asigurãri sociale de stat ºi asistenþa
socialã. Interferenþa celor douã legi rezultã doar din faptul
cã Legea nr. 53/1992 prevede, printre drepturile ºi facilitãþile acordate persoanelor handicapate ca mãsuri de ocrotire specialã, ºi posibilitatea pensionãrii cu reducerea limitei
de vârstã ºi a vechimii în muncã.
Textul de lege contestat, respectiv art. 31 alin. (3) din
Legea nr. 3/1977, astfel cum a fost modificat prin Legea
nr. 49/1997, constituie o excepþie de la regula generalã
C U R T E A,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al înscrisã în alin. (1) al aceluiaºi articol cu privire la obligatiGuvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþi- vitatea revizuirii medicale periodice a pensionarilor de invanerile pãrþilor prezente, concluziile procurorului ºi dispoziþiile liditate ºi este formulat astfel:
”(3) Nu sunt supuºi revizuirii medicale periodice pensionarii
legale atacate, raportate la Constituþie, precum ºi prevedede invaliditate care:
rile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
a) prezintã invaliditãþi ireversibile;
Curtea Constituþionalã este legal sesizatã cu excepþia de
b) au împlinit vârsta de 55 de ani, bãrbaþii, ºi au o vechime
neconstituþionalitate ºi este competentã sã o soluþioneze, în
conformitate cu prevederile art. 144 lit. c) din Constituþie ºi în muncã de cel puþin 30 de ani ºi de 50 de ani, femeile, ºi au o
vechime în muncã de cel puþin 25 de ani.Ò
ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã.
Acest text de lege nu face nici o discriminare ºi nu
I. Autorul excepþiei de neconstituþionalitate contestã în
întregime art. 1 din Legea nr. 53/1992, dar în realitate se cuprinde nici o interdicþie, ci doar absolvã de anumite oblireferã doar la dispoziþiile alin. (1) al acestui articol, susþi- gaþii douã categorii de pensionari de invaliditate, cãrora nu
nând neconstituþionalitatea modului de definire a persoanei li se mai poate retrage dreptul la pensie, ca urmare a
handicapate.
rezultatelor revizuirilor medicale periodice. Faptul cã perTextul de lege contestat este urmãtorul:
soanele aparþinând acestor categorii de pensionari de inva”Art. 1. Ñ (1) Persoane handicapate, în înþelesul prezentei liditate nu sunt supuse revizuirii medicale periodice în baza
legi, sunt acele persoane care, datoritã unor deficienþe senzo- art. 31 din Legea nr. 3/1977 nu le împiedicã sã se adreriale, fizice sau mintale, nu se pot integra total sau parþial, tem- seze comisiilor medicale competente, conform Legii
porar sau permanent, prin propriile lor posibilitãþi, în viaþa nr. 53/1992, pentru a obþine noi certificate de încadrare în
socialã ºi profesionalã, necesitând mãsuri de protecþie specialã.Ò anumite categorii de persoane handicapate, ºi nici sã conDin redactarea textului de lege rezultã cã nu se face teste în faþa instanþelor judecãtoreºti refuzul de a elibera
nici o discriminare între cetãþeni, nefiind încãlcate prevede- certificatul solicitat ori conþinutul certificatului eliberat, dacã
rile art. 16 din Constituþie. Toþi cetãþenii care întrunesc con- acesta le lezeazã interesele legitime.
diþiile prevãzute de aceste dispoziþii beneficiazã de aceeaºi
Excluderea de la posibilitatea de a cere, pe calea reviprotecþie legalã specialã. Cerinþa îndeplinirii cumulative a zuirii medicale, constatarea modificãrii gradului de invalididouã condiþii referitoare la neputinþa de a se integra total tate în care sunt încadrate anumite categorii de pensionari
sau parþial, temporar sau permanent, atât în viaþa socialã, se regãseºte în art. 31 alin. (4) din Legea nr. 3/1977, dar
cât ºi în cea profesionalã este deopotrivã valabilã pentru constituþionalitatea acestui text nu a fost contestatã.
toþi cetãþenii care pretind cã sunt handicapaþi. Vârsta
De altfel, acest ultim text de lege se referã doar la calicetãþenilor respectivi nu constituie însã un criteriu nici în
tatea de pensionar ºi nu la calitatea de persoanã handicaaceastã privinþã.
patã. Stabilirea condiþiilor în care pensionarea se considerã
Este neîntemeiatã susþinerea potrivit cãreia persoanele
care nu mai sunt de vârstã activã ar fi excluse de la posi- definitivã ºi a celor în care se poate cere încadrarea în
bilitatea de a obþine atestarea calitãþii lor de persoane han- altã categorie ori recalcularea drepturilor de pensie este
dicapate, deoarece chiar ºi dupã împlinirea vârstei de atributul legiuitorului. Prin modul de reglementare a acestor
pensionare, dacã nu mai au capacitatea de a se integra probleme nu s-a adus nici o îngrãdire dreptului oricãrui
prin propriile lor posibilitãþi în viaþa profesionalã, sunt consi- cetãþean de a se adresa justiþiei pentru a solicita recuderate handicapate, putând solicita atestarea acestei calitãþi. noaºterea dreptului pretins ºi repararea pagubei în cazul
Condiþiile de încadrare în categoria de persoane handica- vãtãmãrii într-un drept al sãu de o autoritate publicã,
pate, precum ºi cãile de atac ce pot fi exercitate împotriva printr-un act administrativ, nefiind încãlcate nici dispoziþiile
soluþiilor autoritãþilor sanitare ºi administrative sunt regle- art. 21 ºi nici ale art. 48 din Constituþie.
În acest sens Curtea Constituþionalã a statuat prin
mentate prin alin. (2)Ñ(4) ale art. 1 din Legea nr. 53/1992,
ele fiind identice pentru toþi cetãþenii interesaþi. Mãsurile de Decizia nr. 357 din 14 octombrie 1997, publicatã în
ocrotire specialã de care se bucurã persoanele handicapate Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 22 ianusunt înscrise în celelalte articole din Legea nr. 53/1992, fiind arie 1998, cã cel interesat se poate adresa instanþei de
însã în concordanþã cu prevederile art. 46 din Constituþie. contencios administrativ, în temeiul Legii nr. 29/1990, chiar
Eventuala aplicare greºitã a acestor dispoziþii legale de dacã legea nu prevede în mod expres calea de atac împoCompression
by CVISION
For Evaluation Purposes Only
cãtre anumite autoritãþi
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 din Legea nr. 53/1992 privind protecþia persoanelor
handicapate ºi a dispoziþiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat ºi asistenþa
socialã, ridicatã de Caramateescu Constantin în Dosarul nr. 1.492/1997 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia de contencios administrativ.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 9 februarie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 22
din 11 februarie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 90 alin. 1 lit. a) din Codul penal
alin. (1) din Constituþie, care consacrã principiul egalitãþii
cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice.
În opinia autorului excepþiei, textul criticat este discriminatoriu, deoarece, pe de o parte, permite înlocuirea rãspunderii penale pentru infracþiuni contra patrimoniului,
pentru care pedeapsa prevãzutã de lege este închisoarea
de maximum 12 ani, iar pentru unele chiar 15 ani, iar pe
de altã parte, pentru alte infracþiuni, între care ºi cele contra demnitãþii, înlocuirea rãspunderii penale nu este posibilã
dacã pedeapsa depãºeºte un an închisoare. Or, pentru a
se asigura egalitatea în faþa legii, ar trebui ca pentru toate
infracþiunile sã se prevadã aceleaºi condiþii de înlocuire a
rãspunderii penale. Datoritã acestui fapt, aratã autorul
excepþiei, el nu a putut invoca prevederile art. 181 din
Codul penal, în vederea aplicãrii unei sancþiuni cu caracter
administrativ.
Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, în conformitate cu dispoziþiile art. 23
alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã, Tribunalul
Dâmboviþa Ñ Secþia penalã aratã cã aplicarea art. 181 din
Codul penal nu este un caz de înlocuire a rãspunderii
penale, prevãzutã în art. 90 din Codul penal, întrucât, dacã
se apreciazã cã fapta nu prezintã pericolul social al unei
infracþiuni, soluþia care se pronunþã este aceea a achitãrii
prevãzute de art. 11 pct. 2 lit. a) din Codul de procedurã
penalã, soluþie care nu este condiþionatã de îndeplinirea
cerinþelor art. 90 din Codul penal. În consecinþã, excepþia
apare ca neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
C U R T E A,
nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale
urmãtoarele:
Parlamentului ºi Guvernului.
Prin Încheierea din 29 septembrie 1998, Tribunalul
În punctul de vedere al preºedintelui Camerei
Dâmboviþa Ñ Secþia penalã a sesizat Curtea Deputaþilor se aratã cã excepþia este neîntemeiatã, deoaConstituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispo- rece nu ridicã probleme de ordin constituþional, ci o proziþiilor art. 90 alin. 1 lit. a) din Codul penal, ridicatã de blemã de interpretare a legii, respectiv aprecierea cã
Fugaºu Marian în Dosarul nr. 2.000/1998.
excluderea calomniei de la posibilitatea aplicãrii unei sancÎn motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 90 þiuni cu caracter administrativ ar fi discriminatorie în raport
alin. 1 lit. a) din Codul
penal contravin
prevederilor art. PdfCompressor.
16 cu alte categorii de
fapte
penale. Obiectul
excepþiilorOnly
de
Compression
by CVISION
Technologies’
For
Evaluation
Purposes
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Ion Bonini
Ñ procuror
Maria Bratu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 90 alin. 1 lit. a) din Codul penal,
ridicatã de Fugaºu Marian în Dosarul nr. 2.000/1998 al
Tribunalului Dâmboviþa Ñ Secþia penalã.
La apelul nominal este prezent autorul excepþiei, Fugaºu
Marian, lipsind cealaltã parte, Voicu Ana, pentru care procedura de citare este legal îndeplinitã. Cauza fiind în stare
de judecatã, se dã cuvântul în fond pãrþii prezente, care
solicitã admiterea excepþiei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei, susþinând cã este dreptul legiuitorului
de a stabili în ce cazuri ºi în ce condiþii rãspunderea
penalã pentru sãvârºirea unei infracþiuni poate fi înlocuitã
cu rãspunderea care atrage o sancþiune cu caracter administrativ, prevãzutã de legea penalã. De asemenea, aratã
cã prevederile art. 181 din Codul penal nu sunt aplicabile
faptelor pentru care sunt incidente dispoziþiile art. 90 din
Codul penal.
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neconstituþionalitate nu poate fi constituit însã de situaþii
sau aspecte juridice pe care legiuitorul, potrivit atribuþiilor
sale, le-a omis în mod voit. În concluzie, în punctul de
vedere al preºedintelui Camerei Deputaþilor se aratã cã
neincluderea calomniei în categoria infracþiunilor pentru care
legea prevede posibilitatea aplicãrii unei sancþiuni cu caracter administrativ este un atribut al legiuitorului, astfel încât
norma constituþionalã nu a fost încãlcatã, fapta de calomnie
fiind consideratã ca o gravã atingere adusã onoarei sau
reputaþiei unei persoane.
Guvernul României, în punctul sãu de vedere, aratã cã
excepþia este neîntemeiatã, textul art. 90 din Codul penal
neavând nici o legãturã cu dispoziþiile art. 16 alin. (1) din
Constituþie. Delimitarea infracþiunilor în funcþie de pericolul
social, se aratã în continuare, este o problemã de politicã
penalã.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere
ale preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþii prezente,
concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziþiile
legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Potrivit prevederilor art. 144 lit. c) din Constituþie ºi ale
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea
Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã sã
soluþioneze excepþia ridicatã.
Excepþia de neconstituþionalitate priveºte dispoziþiile
art. 90 alin. 1 lit. a) din Codul penal, conform cãrora:
”Instanþa poate dispune înlocuirea rãspunderii penale cu rãspunderea care atrage o sancþiune cu caracter administrativ,
dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii:
a) pedeapsa prevãzutã de lege pentru infracþiunea sãvârºitã
este închisoarea de cel mult un an sau amendã ori s-au sãvârºit infracþiunile prevãzute în art. 208, 213, 215 alin. 1, art. 2151
alin. 1, art. 217 alin. 1, art. 219 alin. 1, dacã valoarea pagubei
nu depãºeºte 100.000 lei sau infracþiunea prevãzutã în
art. 249, dacã valoarea pagubei nu depãºeºte 500.000 lei.Ò
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate criticã acest
text, pe de o parte, pentru cã nu reglementeazã posibilitatea înlocuirii rãspunderii penale decât pentru infracþiunile
pentru care pedeapsa prevãzutã de lege este închisoarea
de cel mult un an, iar pe de altã parte, pentru cã

reglementeazã posibilitatea înlocuirii rãspunderii penale în
cazul unor infracþiuni pentru care pedeapsa este cu mult
mai mare.
Critica este neîntemeiatã. Instituþia juridicã a faptei
penale care nu prezintã pericolul social al unei infracþiuni,
prevãzutã în art. 181 din Codul penal, ºi instituþia juridicã a
înlocuirii rãspunderii penale, din titlul IV al Pãrþii generale a
Codului penal, art. 90, art. 91 ºi art. 98 din Codul penal,
sunt instituþii diferite, singurul lor element comun fiind faptul
cã au ca urmare aplicarea uneia dintre sancþiunile cu
caracter administrativ prevãzute în art. 91 din Codul penal,
adicã mustrarea, mustrarea cu avertisment sau amenda de
la 100.000 lei la un milion lei. În cazul reglementat de
art. 181 din Codul penal este vorba de o faptã prevãzutã
în legea penalã, care nu prezintã pericolul social al unei
infracþiuni, dar care atrage, potrivit legii, aplicarea unei
sancþiuni cu caracter administrativ, în timp ce în cazul înlocuirii rãspunderii penale este vorba de fapte care constituie
infracþiuni cu un grad de pericol social mai mic, pentru
care legea permite instanþei judecãtoreºti competente sã
înlocuiascã, în anumite condiþii, rãspunderea penalã pentru
fapta sãvârºitã cu rãspunderea care atrage o sancþiune cu
caracter administrativ. De aceea, în motivarea excepþiei de
neconstituþionalitate se face în mod greºit referire la
art. 181 din Codul penal. Aºa cum rezultã din actele dosarului, autorul excepþiei, inculpat în speþã, a ridicat problema
lipsei gradului de pericol social al infracþiunii sãvârºite,
aceea de calomnie, pentru care nu este posibilã înlocuirea
rãspunderii penale.
Curtea constatã cã aprecierea privind excluderea infracþiunii de calomnie de la aplicarea unei pedepse, pentru
motivul cã aceastã faptã are un grad de pericol social
redus, nu este o problemã de ordin constituþional, ci una
de politicã legislativã. Or, aºa cum s-a statuat prin Decizia
Plenului Curþii Constituþionale nr. 1/1993, implicarea Curþii
Constituþionale în domeniul legiferãrii ºi al politicii penale
excede competenþei sale, fiind o imixtiune în competenþa
altor autoritãþi statale.
Aceasta ar fi o abatere de la principiul de drept potrivit
cãruia, în materie de competenþã, legea este de strictã
interpretare.
Aºa fiind, este dreptul legiuitorului de a stabili, prin lege
organicã, în ce cazuri ºi în ce condiþii rãspunderea penalã
pentru sãvârºirea unei infracþiuni poate fi înlocuitã cu rãspunderea care atrage aplicarea unei sancþiuni cu caracter
administrativ, prevãzutã de legea penalã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 90 alin. 1 lit. a) din Codul penal, ridicatã de Fugaºu
Marian în Dosarul nr. 2.000/1998 al Tribunalului Dâmboviþa Ñ Secþia penalã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 11 februarie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Bratu
Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. ForMaria
Evaluation
Purposes Only
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 28
din 23 februarie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 19 lit. d) ºi ale art. 77 alin. (3)
din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Gheorghe Bãtrânu
Ñ procuror
Gabriela Dragomirescu Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a prevederilor art. 19 lit. d) ºi ale art. 77 alin. (3) din Legea
nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de
Conturi, ridicatã de Societatea Comercialã ”KondratovÒ Ñ
S.R.L. din comuna Sânmartin în Dosarul nr. 2.206/CA/1998
al Curþii de Apel Oradea.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
2 februarie 1999, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public ºi în lipsa pãrþilor, Societatea Comercialã
”KondratovÒ Ñ S.R.L. ºi Curtea de Conturi, 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 9 februarie 1999 ºi apoi pentru
data de 23 februarie 1999.

control financiar privind modul de executare a creanþelor
bugetare de cãtre contribuabili, iar nu de control asupra
modului de formare a resurselor financiare. Or, competenþa
verificãrii ºi controlul asupra modului de executare a creanþelor bugetare revin, potrivit Ordonanþei Guvernului
nr. 70/1997, Ministerului Finanþelor. În felul acesta, extinzându-se competenþa Curþii de Conturi, s-a ajuns ca în
aceeaºi materie, a modului de încasare a creanþelor bugetare, sã existe douã organe fiscale, dintre care unul este
Curtea de Conturi, cu încãlcarea art. 139 alin. (1) din
Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
dispoziþiile art. 19 lit. d) ºi ale art. 77 alin. (3) din Legea
nr. 94/1992 prevãd atribuþii de control asupra modului de
executare ºi încasare a creanþelor bugetare datorate de
contribuabili persoane juridice, atribuþii ce depãºesc textul
ºi spiritul art. 139 din Constituþie. Competenþa conferitã prin
art. 19 lit. d) ºi prin art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992
transformã Curtea de Conturi în organ de control privind
executarea creanþelor bugetare, iar aceastã atribuþie este
stabilitã prin Ordonanþa Guvernului nr. 70/1997 în competenþa organelor fiscale ale Ministerului Finanþelor.
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de
vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al preºedintelui Camerei
C U R T E A,
Deputaþilor se considerã cã îndeplinirea funcþiei de control
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
la care se referã art. 19 lit. d) din Legea nr. 94/1992 intrã
urmãtoarele:
în sfera modului de formare, de administrare ºi de întrebuPrin Încheierea din 5 octombrie 1998 Curtea de Apel inþare a resurselor financiare ale statului ºi ale sectorului
Oradea a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de public ori în sfera modului de gestionare a patrimoniului
neconstituþionalitate a prevederilor art. 19 lit. d) ºi ale public ºi privat al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoart. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea riale, aºa cum stabileºte art. 16 alin. (1) din aceeaºi lege;
ºi funcþionarea Curþii de Conturi, excepþie ridicatã de în ipoteza prevãzutã la art. 19 lit. d), controlul Curþii se va
Societatea Comercialã ”KondratovÒ Ñ S.R.L. din comuna putea realiza numai sub condiþia ca prin acesta sã nu se
Sânmartin. În motivarea excepþiei se aratã cã textele criti- încalce dispoziþiile art. 17 din lege. În concluzie, se consicate sunt în contradicþie cu art. 139 alin. (1) din derã cã art. 19 lit. d) ºi art. 77 alin. (3) din Legea
Constituþie, potrivit cãruia Curtea de Conturi exercitã con- nr. 94/1992 sunt constituþionale.
trolul în trei domenii privind resursele financiare ale statului
În punctul sãu de vedere Guvernul apreciazã cã excepºi ale sectorului public, ºi anume cu privire la modul de for- þia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât dismare, de administrare ºi de întrebuinþare a acestor resurse poziþiile cuprinse în art. 19 lit. d) sunt în deplinã
financiare. Se apreciazã cã modul de formare se referã la concordanþã cu prevederile art. 139 alin. (1) din Constituþie,
elementele componente ale bugetului de stat, bugetului uni- controlul privind formarea resurselor financiare ale statului
tãþilor administrativ-teritoriale ºi ale instituþiilor publice, fiind incluzând, indiscutabil, ºi controlul asupra resurselor financoncretizat în art. 17 lit. a)Ñf) din Legea nr. 94/1992, în ciare ale bugetului de stat, fãrã deosebire de natura capitimp ce dispoziþiile art. 19 lit. d) ºi ale art. 77 alin. (3) din talului societãþii comerciale în sarcina cãreia se stabilesc
aceeaºi lege prevãd atribuþii de control asupra modului de obligaþii financiare. Se susþine, de asemenea, cã accizele,
executare ºi de încasare a creanþelor bugetare datorate de taxele vamale, majorãrile de întârziere constituie surse de
contribuabili persoane juridice. Aceastã competenþã, prevã- alimentare a bugetului de stat ºi, ca urmare, Curtea de
zutã la art. 19 lit. d) ºi la art. 77 alin. (3) din Legea Conturi, în exercitarea controlului privind formarea resursenr. 94/1992, transformã Curtea de Conturi în organ de lor financiare ale statului, este competentã sã verifice dacã
control privind executarea creanþelor bugetare de cãtre con- ºi în ce mod persoanele juridice cãrora le revin obligaþiile
tribuabilii persoane juridice, competenþã ce depãºeºte limi- financiare cãtre stat îºi îndeplinesc aceste obligaþii.
tele Constituþiei. Se susþine, de asemenea, cã verificarea, în
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 94/1992, a tuturor per- vedere.
soanelor juridice care nu îºi îndeplinesc obligaþiile financiare
În temeiul art. 5 din Legea nr. 47/1992 privind organiºi obligarea acestora la virarea sumelor datorate, a dobân- zarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, s-a
finanþelor în legãturã
cu excepþia
zilor ºi a majorãrilor
întârziere constituie
o activitate PdfCompressor.
de solicitat opinia ministrului
Compression
bydeCVISION
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sectorului public, în calitate de creditori, pe când îndeplinirea de cãtre debitori a obligaþiilor de platã face parte din
sfera dreptului de proprietate al acestora, în temeiul cãruia
ei se pot opune creanþei. De aceea, în noþiunea de formare a resurselor financiare nu intrã ºi îndeplinirea de
cãtre debitori a obligaþiilor rezultând din titlurile executorii.
În cazul în care controlul Curþii de Conturi se extinde,
aºa cum rezultã din susþinerile autorului excepþiei, ºi asupra
executãrii de cãtre debitori a obligaþiilor de platã, înseamnã
cã verificarea se îndreaptã asupra activitãþii debitorilor în
loc sã priveascã activitatea organelor statului legatã de
emiterea ºi executarea titlurilor executorii, ca element esenþial al disciplinei ºi politicii financiare a statului. Prin aceastã
C U R T E A,
deplasare a obiectivelor controlului se ajunge la nerealizaexaminând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale rea scopului esenþial, ºi anume asigurarea controlului activipreºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, opinia tãþii organelor de stat în domeniul financiar. De altfel,
Ministerului Finanþelor, raportul întocmit de judecãtorul-rapor- controlul statului asupra unitãþilor debitoare faþã de bugetul
tor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, rapor- de stat, nesupuse controlului Curþii de Conturi, se executã
tate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992, de cãtre Ministerul Finanþelor, în temeiul art. 2 din
reþine urmãtoarele:
Ordonanþa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal.
Potrivit prevederilor art. 144 lit. c) din Constituþie ºi ale Conform acestuia, ”Sunt supuºi controlului fiscal, potrivit disart. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea poziþiilor prezentei ordonanþe, contribuabilii persoane fizice ºi
Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã sã juridice, române ºi strãine, precum ºi asociaþii fãrã personalisoluþioneze excepþia ridicatã.
tate juridicã, cãrora le revin, potrivit reglementãrilor legale în
Art. 19 lit. d) ºi art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 vigoare, obligaþii fiscaleÒ, iar în conformitate cu art. 4 din
privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi, criti- aceeaºi ordonanþã, ”În sensul prezentei ordonanþe, prin
cate ca neconstituþionale, prevãd:
impozite se înþelege sumele datorate, potrivit legii, bugetului de
Ñ Art. 19: ”Curtea de Conturi poate hotãrî efectuarea de stat ºi bugetelor locale, precum ºi orice alte sume care consticontroale ºi la alte persoane juridice decât cele menþionate la tuie venituri de naturã fiscalã, a cãror administrare revine
art. 18, care: [...]
Ministerului FinanþelorÒ.
d) nu-ºi îndeplinesc obligaþiile financiare cãtre stat, unitãþile
Cele arãtate se referã exclusiv la persoanele juridice
administrativ-teritoriale ºi instituþiile publice.Ó
care nu fac parte din sectorul public. Pentru persoanele
Ñ Art. 77 alin. (3): ”În cazul în care abaterea cu caracter juridice din sectorul public, potrivit art. 139 din Constituþie,
financiar constã în neîndeplinirea de cãtre o persoanã juridicã controlul Curþii de Conturi priveºte ºi modul de administrare
din cele prevãzute la art. 18 ºi art. 19 a obligaþiilor financiare ºi utilizare a resurselor, ceea ce implicã, în sensul art. 17
cãtre stat, unitãþile administrativ-teritoriale sau instituþiile din Legea nr. 94/1992, îndeplinirea obligaþiilor financiare la
publice, colegiul jurisdicþional dispune ºi virarea sumelor care se referã art. 19 lit. d) din aceeaºi lege. Sfera sectorudatorate de aceasta, inclusiv a dobânzilor ºi majorãrilor de lui public este definitã de Legea nr. 94/1992 prin prevederile
întârziere datorate.Ò
art. 18 lit. c)Ñe) ºi ale art. 19 lit. a)Ñc), care stabilesc:
I. Critica de neconstituþionalitate a art. 19 lit. d) din
Ñ Art. 18 lit. c)Ñe): ”Sunt supuse controlului prevãzut de
Legea nr. 94/1992, care reglementeazã competenþa Curþii art. 17: [...]
de Conturi de a controla îndeplinirea obligaþiilor financiare
c) regiile autonome;
cãtre stat, unitãþile administrativ-teritoriale ºi instituþiile
d) societãþile comerciale la care statul, unitãþile administrapublice, a altor persoane juridice decât cele menþionate la tiv-teritoriale, instituþiile publice sau regiile autonome deþin, sinart. 18 ºi art. 19 lit. a)Ñc) din aceeaºi lege, se întemeiazã gure sau împreunã, integral sau mai mult de jumãtate din
pe dispoziþiile art. 139 alin. (1) din Constituþie. Potrivit aces- capitalul social;
tor prevederi constituþionale, ”Curtea de Conturi exercitã cone) organismele autonome de asigurãri sociale sau de altã
trolul asupra modului de formare, de administrare ºi de naturã, care gestioneazã bunuri, valori sau fonduri, într-un
întrebuinþare a resurselor financiare ale statului ºi ale sectorului regim legal obligatoriu, în condiþiile în care prin lege sau prin
publicÒ.
statutele lor se prevede acest lucruÒ;
Conform art. 16 alin. (1) din Legea nr. 94/1992, care
Ñ Art. 19 lit. a)Ñc): ”Curtea de Conturi poate hotãrî efeceste în concordanþã cu dispoziþiile constituþionale ale tuarea de controale ºi la alte persoane juridice decât cele menart. 139 alin. (1), ”Curtea de Conturi îºi exercitã funcþiunea de þionate la art. 18, care:
control asupra modului de formare, de administrare ºi de întrea) beneficiazã de garanþii guvernamentale pentru credite, de
buinþare a resurselor financiare ale statului ºi ale sectorului subvenþii sau de alte forme de sprijin financiar din partea statupublic, precum ºi asupra modului de gestionare a patrimoniului lui, a unitãþilor administrativ-teritoriale sau a instituþiilor publice;
public ºi privat al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritorialeÒ.
b) administreazã, în baza unui contract de concesiune sau
Faþã de aceastã dispoziþie legalã, îndeplinirea obligaþiilor închiriere, bunuri aparþinând domeniului public sau privat al stafinanciare la care se referã art. 19 lit. d) din Legea tului sau al unitãþilor administrativ-teritoriale;
nr. 94/1992 nu poate intra în sfera administrãrii sau întrec) desfãºoarã o activitate economicã la care persoanele juribuinþãrii resurselor financiare, întrucât acestea privesc dice menþionate la art. 18 participã cu mai puþin de 50 % la forresurse constituite ce nu sunt cuprinse în sfera sintagmei marea capitalului social.Ò
”formarea resurselor financiare ale statului ºi sectorului
În toate aceste situaþii statul este implicat direct ºi hotãpublicÒ, care implicã stabilirea ºi emiterea titlurilor executorii râtor în însãºi activitatea societãþilor comerciale, a instituþiilor
în vederea constituirii acestor resurse, precum ºi urmãrirea sau a regiilor autonome la care se referã dispoziþiile legale
executãrii titlurilor. Atât emiterea titlului, cât ºi executarea sus-menþionate. Dar, în ipoteza prevãzutã la art. 19 lit. d)
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lui se includ în sfera
ce revin
statului ºi unitãþilor
din Legea nr. 94/1992,
efectuarea
de controale
ºi
de neconstituþionalitate ridicatã. În opinia exprimatã prin
Adresa nr. 1.476 din 27 noiembrie 1998, Direcþia generalã
juridicã din cadrul Ministerului Finanþelor aratã cã ”prevederile art. 19 lit. d) ºi art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992
privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi se
interfereazã cu cele ale Ordonanþei Guvernului nr. 70/1997
ºi ale Legii nr. 30/1991, prin care sunt stabilite atribuþiile
organelor de control din cadrul Ministerului FinanþelorÒ. Se
adaugã cã ”Dosarul fiscal al oricãrui contribuabil trebuie sã
cuprindã toate actele de control încheiate ºi toate obligaþiile
faþã de buget, indiferent de organul de control care le-a
stabilitÒ.
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la alte persoane juridice decât cele menþionate la art. 18,
care nu îºi îndeplinesc obligaþiile financiare cãtre stat, unitãþile administrativ-teritoriale ºi instituþiile publice, statul nu
are o asemenea participare, astfel încât persoanele juridice
respective nu fac parte din sectorul public. Pentru considerentele arãtate anterior nu se poate susþine nici cã obligaþiile financiare, care nu sunt numai de ordin fiscal, ci pot fi
ºi contractuale etc., intrã în sfera sectorului public.
Specializarea funcþionalã ºi delimitarea atribuþiilor ce
revin diferitelor categorii de autoritãþi publice constituie o
cerinþã constituþionalã ce rezultã din rigorile principiului
separaþiei puterilor în stat. De aceea, competenþei administraþiei publice, în speþã a organelor din sistemul Ministerului
Finanþelor, astfel cum este stabilitã prin Ordonanþa
Guvernului nr. 70/1997, nu i se poate substitui, în ipoteza
prevãzutã la art. 19 lit. d) din Legea nr. 94/1992, o altã
autoritate publicã, respectiv Curtea de Conturi, fãrã ca o
asemenea situaþie sã nu reprezinte o atingere a fundamentelor constituþionale ale specializãrii autoritãþilor publice, cu
consecinþe negative în ceea ce priveºte responsabilitatea
acestor autoritãþi ºi funcþionarea serviciilor publice statale.
Curtea de Conturi, în temeiul art. 18 din Legea nr. 94/1992,
controleazã statul ºi unitãþile administrativ-teritoriale, în calitate de persoane juridice de drept public, cu serviciile ºi
instituþiile lor publice, autonome sau nu.
În sfârºit, mai trebuie subliniat cã acceptarea soluþiei
legislative cuprinse la art. 19 lit. d) din Legea nr. 94/1992
ar putea conduce, pentru identitate de raþiuni, la o interpretare, desigur exageratã, dar nu imposibilã, în sensul extin-
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derii controlului Curþii de Conturi chiar ºi asupra persoanelor fizice.
Faþã de cele arãtate, Curtea Constituþionalã urmeazã sã
admitã excepþia de neconstituþionalitate ºi sã constate cã
prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 94/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi sunt neconstituþionale.
II. În ceea ce priveºte neconstituþionalitatea prevederilor
art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 185 din 17
decembrie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 52 din 5 februarie 1999. Prin aceastã decizie,
respingându-se excepþia de neconstituþionalitate, s-au reþinut, în esenþã, urmãtoarele: art. 77 alin. (3) din Legea
nr. 94/1992 cuprinde norme de procedurã jurisdicþionalã
referitoare la încãlcarea legii fiscale ºi de executare a titlului de creanþã al statului întocmit de organul de specialitate
sau de persoanele împuternicite potrivit legii, norme ce au
la bazã prevederile constituþionale ale art. 139 alin. (2), ale
art. 45 din Legea nr. 94/1992, precum ºi normele de drept
material cuprinse în Legea nr. 69/1993 ºi în Legea
nr. 27/1994. Dispoziþiile art. 77 alin. (3) din Legea
nr. 94/1992 nu înfrâng art. 138 alin. (1) din Constituþie,
potrivit cãruia ”Impozitele, taxele ºi orice alte venituri ale bugetului de stat ºi ale bugetului asigurãrilor sociale de stat se stabilesc numai prin legeÒ.
Cele statuate prin decizia menþionatã îºi menþin valabilitatea ºi în cauza de faþã, deoarece nu au intervenit elemente noi de naturã sã determine schimbarea soluþiei
pronunþate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1, 2, 3, al art. 13
alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi pentru art. 19 lit. d) ºi cu unanimitate de voturi pentru art. 77 alin. (3),
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

1. Admite excepþia de neconstituþionalitate ridicatã de Societatea Comercialã ”KondratovÒ Ñ S.R.L. din comuna
Sânmartin în Dosarul nr. 2.206/CA/1998 al Curþii de Apel Oradea ºi constatã cã prevederile art. 19 lit. d) din Legea
nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi sunt neconstituþionale.
2. Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, ridicatã de
acelaºi autor în acelaºi dosar.
Definitivã.
Obligatorie, în ceea ce priveºte soluþia de admitere.
Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 23 februarie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 30
din 23 februarie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru
Lucian Mihai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa by
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru, ridicatã de Asociaþia familialã
”LionÒ din Suceava în Dosarul nr. 3.103/1998 al Tribunalului
Bistriþa-Nãsãud Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
9 februarie 1999, în prezenþa reprezentantului Ministerului
Public ºi în lipsa pãrþilor 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 23 februarie 1999.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
judecãtorului-raportor, concluziile procurorului, 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, republicatã, Curtea Constituþionalã a
fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare
de timbru prevede: ”(1) Cererile pentru exercitarea cãilor ordiC U R T E A,
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã nare de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti se taxeazã cu
50% din:
urmãtoarele:
Ñ taxa datoratã pentru cererea sau acþiunea neevaluabilã
Prin Încheierea din 6 noiembrie 1998 Tribunalul BistriþaNãsãud Ñ Secþia civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu în bani, soluþionatã de prima instanþã;
Ñ taxa datoratã la suma contestatã, în cazul cererilor ºi
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 11 din
acþiunilor
evaluabile în bani.
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ridi(2)
Se
timbreazã cu 10.000 lei cererile pentru exercitarea
catã de Asociaþia familialã ”LionÒ din Suceava, cu susþinecãilor
ordinare
de atac împotriva urmãtoarelor hotãrâri judecãrea cã prevederea din Legea nr. 146/1997 privind
cuantumul taxei de timbru care se datoreazã în situaþia toreºti:
Ñ încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acþiunea
exercitãrii cãilor de atac este neconstituþionalã, întrucât
de partaj;
acesta este excesiv ºi limiteazã liberul acces la justiþie.
Ñ încheierea de suspendare a judecãrii cauzei;
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã aratã cã, deºi
Ñ hotãrârile de declinare a competenþei ºi de dezinvestire;
autoarea excepþiei de neconstituþionalitate nu a indicat
Ñ hotãrârile de anulare a cererii, ca netimbratã sau nesemexpres textele legale vizate de excepþie ºi nici dispoziþiile
constituþionale cãrora acestea le contravin, din susþinerile natã;
formulate rezultã cã este criticat art. 11 din Legea
Ñ hotãrârile prin care s-a respins cererea, ca prematurã,
nr. 146/1997 prin raportare la art. 21 din Constituþie. Se inadmisibilã, prescrisã sau pentru autoritate de lucru judecat.Ò
apreciazã cã în aceastã situaþie devin aplicabile prevederile
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
art. 150 din legea fundamentalã. În legãturã cu excepþia, Curtea Constituþionalã constatã cã aceasta este neînteinstanþa opineazã cã art. 11 din Legea nr. 146/1997 nu meiatã ºi urmeazã a fi respinsã.
contravine art. 21 din Constituþie, ”fiind legal ºi normal ca
Este adevãrat cã, potrivit art. 21 alin. (1) din Constituþie,
justiþiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea des- ”Orice persoanã se poate adresa justiþiei pentru apãrarea drepfãºuratã de autoritãþile judecãtoreºti sã contribuie la acope- turilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale legitimeÒ, dar aceasta
rirea cheltuielilor acestoraÒ. Se mai aratã cã excepþiile de nu înseamnã cã accesul la justiþie trebuie sã fie considerat
la regula timbrãrii acþiunilor în justiþie sunt posibile numai gratuit. Art. 21 din Constituþie nu interzice stabilirea taxelor
în situaþiile stabilite de lege.
de timbru în justiþie, fiind legal ºi normal ca justiþiabilii care
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea trag un folos nemijlocit din activitatea desfãºuratã de autonr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de ritãþile judecãtoreºti sã contribuie la acoperirea cheltuielilor
vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale acestora. Prin urmare, regula este cea a timbrãrii acþiunilor
Parlamentului ºi Guvernului.
în justiþie, excepþiile fiind posibile numai în mãsura în care
În punctul de vedere al preºedintelui Camerei sunt stabilite de legiuitor. Taxa de timbru este o modalitate
Deputaþilor se apreciazã cã excepþia este neîntemeiatã,
de acoperire, în parte, a cheltuielilor pe care le implicã serîntrucât, aºa cum s-a stabilit prin Decizia Curþii
viciul public al justiþiei. Potrivit legii, contribuþia justiþiabilului,
Constituþionale nr. 18 din 29 ianuarie 1997, reglementarea
prin avansarea unei pãrþi din aceste cheltuieli, poate fi
timbrului judiciar ºi a taxei de timbru constituie o problemã
recuperatã de la partea care cade în pretenþii.
de fiscalitate pentru servicii publice. Stabilirea taxei de timDe altfel, în cauzã, având în vedere modicitatea sumei
bru ºi a timbrului judiciar nu contravine art. 21 din
stabilite
ca taxã de timbru pentru exercitarea cãii de atac,
Constituþie privind accesul liber la justiþie.
nu
s-ar
putea susþine cã prin cuantumul fixat s-a determiÎn punctul sãu de vedere Guvernul considerã cã excepnat
îngrãdirea
accesului liber la justiþie.
þia de neconstituþionalitate este nefondatã, întrucât art. 21
Susþinerea
potrivit
cãreia în cauzã ar fi aplicabile prevedin Constituþie nu prevede gratuitatea justiþiei ºi nici interdicþii cu privire la taxele în justiþie. Se apreciazã, de ase- derile art. 150 alin. (1) din Constituþie urmeazã a fi înlãtumenea, cã acest text constituþional trebuie corelat cu ratã. Potrivit acestui text constituþional ”Legile ºi toate
prevederile art. 138 alin. (1) din Constituþie, potrivit cãruia celelalte acte normative rãmân în vigoare, în mãsura în care
taxele ºi orice alte venituri ale bugetului de stat se stabi- ele nu contravin prezentei ConstituþiiÒ. Rezultã cã aceastã
lesc numai prin lege, de unde rezultã cã legiuitorul este dispoziþie constituþionalã rezolvã conflictul temporal dintre
competent sã dispunã în acest domeniu. Se mai aratã cã Constituþie ºi celelalte acte normative în vigoare la data
”stabilirea taxelor de timbru pentru executarea cãilor ordi- aprobãrii ei, cu consecinþe privind abrogarea sau modificanare de atac are aceleaºi raþiuni ca ºi stabilirea acestei rea implicitã a reglementãrilor ce contravin acesteia. Legea
taxe pentru judecarea în primã instanþã a cererilor în pre- privind taxele judiciare de timbru nu intrã sub incidenþa dispoziþiei constituþionale a art. 150 alin. (1), întrucât a fost
tenþieÒ.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de adoptatã în anul 1997, deci ulterior intrãrii în vigoare a
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, ridicatã de Asociaþia familialã ”LionÒ din Suceava în Dosarul nr. 3.103/1998 al Tribunalului Bistriþa-Nãsãud Ñ
Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 23 februarie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 32
din 2 martie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1
din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare,
aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 131/1996, modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 26/1997
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 88/1998
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Gabriela Dragomirescu Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare,
aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 131/1996, excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”Anghel MarinÒ Ñ S.N.C.
din Buzãu în Dosarul nr. 2.209/1998 al Tribunalului
Buzãu Ñ Secþia civilã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare a fost legal îndeplinitã: Societatea
Comercialã ”Anghel MarinÒ Ñ S.N.C. ºi Direcþia Generalã a
Finanþelor Publice ºi Controlului Financiar de Stat Buzãu.
Cauza fiind în stare de judecatã, se dã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, ca lipsitã de
obiect, deoarece mãsura confiscãrii sumei care a fãcut
obiectul plãþilor peste plafonul maxim stabilit de art. 5 lit. c)
din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996 a fost eliminatã, ca
urmare a modificãrii textului criticat, prin Ordonanþa
Guvernului nr. 26/1997.

Prin Încheierea din 28 octombrie 1998, Tribunalul
Buzãu Ñ Secþia civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1
din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”Anghel MarinÒ Ñ S.N.C. din Buzãu. În motivarea excepþiei se aratã cã textul de lege criticat, care prevede mãsura confiscãrii sumei care a fãcut obiectul plãþilor
peste plafonul maxim stabilit de art. 5 lit. c) din aceeaºi
ordonanþã, ”încalcã principiul personalizãrii sancþiunii complementare contravenþionale ce rezultã din prevederile
art. 41 alin. (7) ºi (8) din ConstituþieÒ.
Instanþa de judecatã, contrar prevederilor art. 23
alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, nu ºi-a exprimat
opinia asupra excepþiei ridicate. În temeiul dispoziþiilor
legale menþionate, precum ºi în conformitate cu art. 15 din
regulamentul sãu de organizare ºi funcþionare, Curtea
Constituþionalã a solicitat Tribunalului Buzãu Ñ Secþia civilã
completarea Încheierii de sesizare din 28 octombrie 1998
cu opinia sa. Dând curs solicitãrii Curþii, instanþa de judecatã, prin Adresa nr. 2.209/1998, ºi-a exprimat opinia în
sensul cã excepþia ridicatã este neîntemeiatã, ”întrucât prevederile art. 6 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996
sunt în concordanþã cu prevederile Constituþiei, iar suma ce
depãºeºte plafonul zilnic este în realitate rezultatul contravenþiei prevãzute de art. 5 lit. c) din acelaºi act normativÒ.
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de
vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al preºedintelui Camerei
C U R T E A,
Deputaþilor se apreciazã cã art. 6 alin. 1 din Ordonanþa
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã Guvernului nr. 15/1996 nu încalcã prevederile Constituþiei,
urmãtoarele:
cu motivarea cã limitarea
plãþilor sau încasãrilor
în numerar
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de cãtre persoanele juridice ºi confiscarea sumei ce
depãºeºte plafonul legal reprezintã mãsuri luate în baza
dispoziþiilor constituþionale, în scopul întãririi disciplinei financiar-valutare.
În punctul sãu de vedere Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 din
Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996 este lipsitã de obiect,
deoarece acest text a fost modificat prin Ordonanþa
Guvernului nr. 26/1997, în sensul cã sancþiunea confiscãrii
sumelor de bani plãtite în numerar peste plafonul prevãzut
la art. 5 alin. 2 lit. c) a fost înlãturatã, menþinându-se
numai sancþiunea amenzii contravenþionale, care nu încalcã
art. 41 alin. (7) ºi (8) din Constituþie. În acest sens sunt
invocate deciziile Curþii Constituþionale (ºi anume: nr. 595,
nr. 596 ºi nr. 597 din 9 decembrie 1997), prin care
aceasta s-a pronunþat în legãturã cu constituþionalitatea textului criticat.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.

valutare, aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 131/1996,
care, în redactarea criticatã de autorul excepþiei de neconstituþionalitate, prevedea: ”Efectuarea de plãþi sau de încasãri
în numerar între persoane juridice peste plafonul prevãzut la
art. 5 lit. c) constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu confiscarea sumei care depãºeºte plafonul ºi cu amendã.Ò
Analizând excepþia, Curtea Constituþionalã constatã cã
prevederea privind posibilitatea de confiscare a sumelor
care depãºesc plafonul de 5 milioane lei a fost eliminatã,
ca urmare a modificãrii textului prin art. I pct. 2 din
Ordonanþa Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din
26 august 1997 ºi aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 88/1998, aºadar anterior Încheierii din 28 octombrie
1998 prin care Curtea Constituþionalã a fost învestitã.
Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã nu se poate pronunþa decât
asupra dispoziþiilor dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în
C U R T E A,
vigoare, ceea ce exclude exercitarea controlului de constiexaminând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale tuþionalitate asupra unor prevederi legale eliminate din
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
legislaþie.
judecãtorului-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile
În acest sens Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin
legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale
mai
multe decizii, printre care se aflã ºi Decizia nr. 160 din
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
10
noiembrie
1998, publicatã în Monitorul Oficial al
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
României,
Partea
I, nr. 472 din 9 decembrie 1998.
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a
Deoarece
nu
au
intervenit elemente noi care sã deterfost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
mine
modificarea
jurisprudenþei
Curþii Constituþionale, soluexcepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Excepþia se referã la art. 6 alin. 1 din Ordonanþa þia îºi menþine valabilitatea ºi în cauza de faþã, astfel încât
Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar- excepþia urmeazã a fi respinsã ca inadmisibilã.
Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1, 2, 3,
al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
C U R T E A,

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca inadmisibilã excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, aprobatã, cu modificãri, prin Legea nr. 131/1996, modificatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 88/1998, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Anghel MarinÒ Ñ S.N.C. din Buzãu în
Dosarul nr. 2.209/1998 al Tribunalului Buzãu Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 2 martie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 36
din 9 martie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanþului contabil special ºi regularizarea unor credite
ºi dobânzi clasificate în categoria ”pierdereÒ la Banca Agricolã Ñ S.A.,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 166/1998
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanþului contabil
special ºi regularizarea unor credite ºi dobânzi clasificate în
categoria ”pierdereÒ la Banca Agricolã Ñ S.A., excepþie
ridicatã de Societatea Comercialã ”IntensivÒ Ñ S.A. Iteºti
din comuna Bereºti-Bistriþa în Dosarul nr. 1.038/1998 al
Judecãtoriei Buhuºi, judeþul Bacãu.
La apelul nominal, se constatã lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare a fost legal îndeplinitã: Societatea
Comercialã ”IntensivÒ Ñ S.A. Iteºti ºi Banca Agricolã Ñ
S.A. Bacãu.
Cauza fiind în stare de judecatã, se dã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, ca neîntemeiatã.
Acesta apreciazã cã prin recunoaºterea caracterului de titlu
executoriu al contractului de credit se urmãreºte recuperarea mai eficientã a creditelor. Considerã cã Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 43/1997 nu are caracter retroactiv,
deoarece la data apariþiei acesteia contractele de credit,
cãrora ea li se aplicã, erau în derulare.
C U R T E A,
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calcul al acestora, iar recunoaºterea caracterului executor
al contractelor nu afecteazã raporturile obligaþionale stabilite
prin convenþia pãrþilor, ci doar faza executãrii; împrejurarea
cã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997 se
stabileºte caracterul executor al contractelor de credit
încheiate anterior datei de 31 decembrie 1996 nu afecteazã
drepturile ºi obligaþiile pãrþilor, aºa cum au fost ele stabilite
la încheierea contractelor, ci permite doar o mai rapidã
executare a lor.
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de
vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al preºedintelui Senatului se apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate ridicatã ”nu este
valabilã în cazul prezentatÒ pentru urmãtoarele considerente: deºi contractele de împrumut au fost încheiate anterior apariþiei ordonanþei, efectele lor se produc ºi dupã
aceastã datã; potrivit clauzelor contractuale de împrumut,
sucursalele Bãncii Agricole Ñ S.A. trebuie sã recupereze
împrumutul acordat, scadent ºi nerambursat de cãtre debitori; neretroactivitatea presupune ca legea nouã sã nu opereze pentru acþiunile stinse la apariþia legii; ordonanþa se
referã la proceduri ºi la formalitãþi care trebuie sã fie executate potrivit reglementãrilor în vigoare la data îndeplinirii
lor ºi nu pe baza actelor normative în vigoare la data
încheierii contractelor de împrumut; acþiunile în justiþie ale
Bãncii Agricole Ñ S.A. reprezintã ”o mãsurã proceduralã ºi
de imediatã aplicare pentru stingerea efectelor valabile la
data apariþiei ordonanþeiÒ.
În punctul sãu de vedere Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât: prin
consacrarea caracterului de titlu executoriu al contractelor
de credit se urmãreºte recuperarea rapidã ºi eficientã a
creditelor acordate; mãsurile luate prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 43/1997 sunt mãsuri administrative în definitivarea unor fapte juridice deja existente, pentru
evitarea recurgerii repetate la instanþele judecãtoreºti în
vederea obþinerii unui titlu executoriu ºi pentru descongestionarea activitãþii instanþelor; prin Legea bancarã
nr. 58/1998 s-a conferit calitatea de titlu executoriu tuturor
contractelor de credit bancar, precum ºi garanþiilor reale ºi
personale constituite în scopul garantãrii creditului bancar.
Preºedintele Camerei Deputaþilor nu a comunicat punctul
sãu de vedere.

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 18 septembrie 1998, Judecãtoria
Buhuºi a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanþului contabil special ºi regularizarea unor credite ºi dobânzi
clasificate în categoria ”pierdereÒ la Banca Agricolã Ñ S.A.,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 166/1998. Excepþia a
fost ridicatã de Societatea Comercialã ”IntensivÒ Ñ S.A.
Iteºti din comuna Bereºti-Bistriþa, care în susþinerea acesteia aratã cã: prin recunoaºterea caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit încheiate de Banca Agricolã Ñ
S.A. în perioada anterioarã intrãrii în vigoare a ordonanþei
se încalcã principiul neretroactivitãþii legii prevãzut de
art. 15 alin. (2) din Constituþie; recunoaºterea caracterului
de titlu executoriu al contractelor de credite atât în ceea ce
priveºte creditele propriu-zise, cât ºi în ceea ce priveºte
dobânzile, lipseºte debitorul de dreptul de a cere ca o
instanþã sã statueze asupra cuantumului dobânzilor; practic,
dispoziþiile art. 5 din ordonanþã modificã o situaþie juridicã
nãscutã sub imperiul unei legi anterioare, fiind în contradicþie cu principiul neretroactivitãþii.
C U R T E A,
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
prevederile art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
nr. 43/1997 sunt constituþionale. Se aratã cã: prin recu- preºedintelui Senatului ºi Guvernului, raportul judecãtoruluinoaºterea caracterului de titlu executoriu al contractelor de raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate,
credit încheiate de Banca Agricolã Ñ S.A. cu clienþii sãi raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii nr. 47/1992,
anterior datei de 31 decembrie 1996, atât pentru creditul reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
propriu-zis, cât ºi pentru dobânzi, nu se încalcã prevederile
art. 15 alin. (2) din Constituþie, întrucât invocarea acestui Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a
caracter este posibilã numai în situaþiile juridice ulterioare fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
adoptãrii Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997, excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Excepþia se referã la art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a
cum este ºi cauza de faþã, iar nu ºi în privinþa celor anterioare; prin consacrarea caracterului executor al contractelor Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanþului contabil
de credit atât pentru credite, cât ºi pentru accesorii, s-a special ºi regularizarea unor credite ºi dobânzi clasificate în
urmãrit recuperarea mai eficientã ºi mai rapidã a creditelor categoria ”pierdereÒ la Banca Agricolã Ñ S.A., aprobatã ºi
acordate de Banca Agricolã Ñ S.A. clienþilor sãi, evi- modificatã prin Legea nr. 166/1998, care prevede:
tându-se astfel recurgerea repetatã la instanþele judecãto- ”Contractele de credit încheiate între Banca Agricolã Ñ S.A. ºi
reºti pentru obþinerea unor titluri executorii privitoare la împrumutaþii sãi pentru creditele ºi dobânzile ce intrã sub incidobânzi; debitorii care nu sunt de acord cu respectivul denþa prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã constituie
cuantum al dobânzilor stabilit prin procedura executãrii au titluri executorii.Ò
În legãturã cu acest text legal, autorul excepþiei de
deschisã calea unei contestaþii la executare, situaþie în care
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caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit
încheiate de Banca Agricolã Ñ S.A. în perioada anterioarã
intrãrii în vigoare a ordonanþei, se încalcã principiul neretroactivitãþii legii, prevãzut de art. 15 alin. (2) din
Constituþie, potrivit cãruia ”Legea dispune numai pentru viitor,
cu excepþia legii penale mai favorabileÒ.
Curtea Constituþionalã a mai exercitat controlul de constituþionalitate asupra prevederilor art. 5 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 43/1997, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 166/1998, ºi a stabilit cã acestea sunt constituþionale. Astfel, prin Decizia nr. 3 din 2 februarie 1999,
nepublicatã la data pronunþãrii prezentei soluþii, s-a reþinut
cã textul criticat nu conþine în sine nici o dispoziþie cu
caracter retroactiv ºi deci nu contravine art. 15 alin. (2) din
Constituþie. Dispoziþia legalã criticatã face aplicaþia unui
principiu consacrat de art. 372 din Codul de procedurã
civilã, în sensul cã executarea silitã se poate face nu
numai pe baza unei hotãrâri judecãtoreºti învestite cu formulã executorie, ci ºi ”în virtutea unui titlu executoriuÒ, prevãzut de lege. S-a reþinut, de asemenea, cã ulterior
adoptãrii actului normativ criticat, prin Legea bancarã
nr. 58/1998 s-a acordat, în mod general, pentru toate
bãncile calitatea de titluri executorii contractelor de credit

bancar, precum ºi garanþiilor reale ºi personale constituite
în scopul garantãrii creditului bancar.
Ca ºi în cauza de faþã, nici în dosarul în care a fost
pronunþatã Decizia nr. 3/1999 excepþia de neconstituþionalitate nu viza, în realitate, constituþionalitatea textului criticat,
ci aplicarea în timp a prevederilor sale, adicã stabilirea, în
urma interpretãrii, dacã acestea sunt aplicabile sau nu ºi
contractelor de credit încheiate anterior intrãrii în vigoare a
ordonanþei, care nu conþine dispoziþii tranzitorii sau alte
reglementãri privind aplicarea în timp a art. 5. Cu privire la
acest aspect, prin decizia menþionatã s-a reþinut cã jurisprudenþa Curþii Constituþionale a stabilit în mod constant cã
nu intrã în competenþa Curþii controlul aplicãrii dispoziþiilor
unei legi sub raportul acþiunii lor în timp, ci numai constatarea dacã aceste dispoziþii sunt în concordanþã cu
Constituþia.
Având în vedere cã nu au intervenit elemente noi care
sã determine schimbarea soluþiei pronunþate, care îºi menþine valabilitatea ºi în prezenta cauzã, excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 43/1997, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 166/1998, urmeazã a fi respinsã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1, 2, 3, al art. 13
alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997
pentru întocmirea bilanþului contabil special ºi regularizarea unor credite ºi dobânzi clasificate în categoria ”pierdereÒ la
Banca Agricolã Ñ S.A., aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 166/1998, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”IntensivÒ Ñ S.A. Iteºti din comuna Bereºti-Bistriþa în Dosarul nr. 1.038/1998 al Judecãtoriei Buhuºi, judeþul Bacãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 9 martie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
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