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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 169
din 2 noiembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 9 alineatul ultim
din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaþiei juridice a unor imobile
cu destinaþia de locuinþe, trecute în proprietatea statului
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 9 alineatul ultim din Legea
nr. 112/1995 pentru reglementarea situaþiei juridice a unor
imobile cu destinaþia de locuinþe, trecute în proprietatea

statului, excepþie ridicatã de Horaþiu Moldoveanu în Dosarul
nr. 915/1999 al Tribunalului Braºov.
La apelul nominal rãspund avocat George Echim, pentru
Horaþiu Moldoveanu, ºi avocat Livia Vãtafu, pentru Maro
Antal.
Cauza fiind în stare de judecatã, avocatul autorului
excepþiei solicitã admiterea acesteia, arãtând cã prin deciziile nr. 73/1995 ºi nr. 485/1997 Curtea Constituþionalã s-a
pronunþat asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 9 alin. 1
din Legea nr. 112/1995, ceea ce nu poate duce la concluzia cã, în mod implicit, Curtea s-a pronunþat ºi asupra dispoziþiilor alineatului ultim al acestui articol. Prin dispoziþiile
art. 9 alineatul ultim din Legea nr. 112/1995 se aduce atingere exerciþiului tuturor atributelor dreptului de proprietate,
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care este garantat de Constituþie prin art. 41 alin. (1) teza
întâi. De asemenea, se precizeazã cã excepþia de neconstituþionalitate este motivatã atât în raport cu art. 41
alin. (1), cât ºi în raport cu alin. (2) al aceluiaºi articol,
potrivit cãruia ”Proprietatea privatã este ocrotitã în mod egal
de lege, indiferent de titularÒ. În continuare se mai aratã cã
prin Decizia nr. 485/1997 a fost soluþionatã excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 9 numai cu privire la
modul de dobândire, la conþinutul ºi la limitele dobândirii
dreptului de proprietate, fãrã nici o referire la limitarea
exercitãrii acestui drept.
Avocatul reprezentant al pãrþii Maro Antal solicitã respingerea excepþiei, cu susþinerea cã prin Decizia
nr. 485/1997 Curtea Constituþionalã a statuat cã textul
art. 9 este constituþional. De asemenea, apreciazã cã prin
aceastã decizie Curtea Constituþionalã s-a pronunþat asupra
întregului articol, astfel cã o soluþie contrarã nu s-ar justifica. Considerente economice, morale ºi sociale au determinat stabilirea conþinutului ºi, mai ales, a limitelor dreptului
de proprietate astfel dobândit.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, arãtând cã prin
deciziile nr. 73/1995 ºi nr. 485/1997 Curtea Constituþionalã
a statuat cã dispoziþiile art. 9 sunt constituþionale. Aºa fiind,
nici un motiv nu justificã modificarea jurisprudenþei Curþii
Constituþionale. Interdicþia de înstrãinare prevãzutã la alineatul ultim al art. 9 este un caz de inalienabilitate legalã,
care nu contravine garantãrii dreptului de proprietate. Acest
text nu are ca scop limitarea exercitãrii dreptului de
proprietate, astfel de interdicþii de înstrãinare nefiind singulare; de exemplu ºi art. 32 din Legea nr. 18/1991 prevede
o asemenea interdicþie.

la pricina judecatã ºi prin urmare autoritatea de lucru judecat fiind relativã priveºte numai pãrþile aflate în proces,
legea pãstrându-ºi valabilitatea ºi valoarea pentru toate celelalte procese, cazuri, întrucât nu poate fi consideratã abrogatãÒ. În final instanþa judecãtoreascã mai aratã cã, de altfel,
prin Decizia nr. 485/1997 a Curþii Constituþionale nu s-a procedat la controlul constituþionalitãþii ºi a alineatului ultim al
art. 9, ci numai a celui dintâi alineat al acestui articol.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru
a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 9 alineatul ultim din Legea nr. 112/1995, în raport cu prevederile
art. 41 alin. (1) din Constituþie, este neîntemeiatã, astfel
cum a statuat Curtea Constituþionalã prin Decizia
nr. 73/1995 ºi prin Decizia nr. 485/1997, stabilind cã prevederile art. 9 din Legea nr. 112/1995 sunt constituþionale.
Prin aceste decizii Curtea s-a pronunþat deci ºi asupra alineatului ultim al art. 9 din Legea nr. 112/1995. Art. 41
alin. (1) din Constituþie prevede cã dreptul de proprietate,
precum ºi creanþele asupra statului sunt garantate, iar
conþinutul ºi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
Se precizeazã, de asemenea, cã interdicþia de înstrãinare
prevãzutã la alineatul ultim al art. 9 din Legea
nr. 112/1995 este un caz de inalienabilitate legalã care nu
contravine principiului garantãrii dreptului de proprietate.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, susþinerile
pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi Legea
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 ridicatã.
Excepþia de neconstituþionalitate priveºte dispoziþiile
art. 9 alineatul ultim din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaþiei juridice a unor imobile cu destinaþia de
locuinþe, trecute în proprietatea statului, potrivit cãrora
”Apartamentele dobândite în condiþiile alin. 1 nu pot fi
înstrãinate 10 ani de la data cumpãrãriiÒ.
Potrivit alin. 1 al art. 9 din Legea nr. 112/1995, ”Chiriaºii
titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în naturã
foºtilor proprietari sau moºtenitorilor acestora pot opta, dupã
expirarea termenului prevãzut la art. 14, pentru cumpãrarea
acestor apartamente cu plata integralã sau în rate a preþuluiÒ.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã prevederile art. 9 alineatul ultim din Legea nr. 112/1995
încalcã dispoziþiile art. 41 alin. (1) teza întâi din Constituþie,
conform cãrora ”Dreptul de proprietate, precum ºi creanþele
asupra statului sunt garantateÒ; în ceea ce priveºte
dispoziþiile tezei a doua a art. 41 alin. (1) din Constituþie,
potrivit cãrora ”Conþinutul ºi limitele acestor drepturi sunt stabilite prin legeÒ, acestea ar fi aplicabile numai în cazurile
prevãzute la art. 9 alin. 1 din lege, iar nu ºi în cele
prevãzute la alineatul ultim al acestui articol.
I. Examinând aceste susþineri ºi procedând la verificarea propriei jurisprudenþe, Curtea reþine cã prin Decizia
nr. 73 din 19 iulie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 177 din 8 august 1995, în cadrul
controlului de constituþionalitate anterior promulgãrii legii,
realizat conform art. 144 lit. a) din Constituþie, Curtea
Constituþionalã a stabilit cã prevederile art. 9 alin. 1 din
Legea nr. 112/1995 sunt constituþionale în raport cu dispoziþiile art. 41 alin. (1)Ð(5) ºi (7), precum ºi cu cele ale
art. 135 alin. (6) din legea fundamentalã. Spre a se ajunge
la aceastã concluzie, la pct. 4 din considerentele menþionatei decizii s-a arãtat, în esenþã, cã necesitatea reglementãrii

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Tribunalul Braºov a sesizat Curtea Constituþionalã, prin
Încheierea din 5 mai 1999, cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 9 alineatul ultim din Legea
nr. 112/1995 pentru reglementarea situaþiei juridice a unor
imobile cu destinaþia de locuinþe, trecute în proprietatea
statului, excepþie ridicatã de Horaþiu Moldoveanu.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate s-a
susþinut cã dispoziþiile art. 9 alineatul ultim din Legea
nr. 112/1995 sunt neconstituþionale, deoarece aduc atingere
exerciþiului dreptului de proprietate garantat prin dispoziþiile
art. 41 alin. (1) teza întâi din Constituþie. În ceea ce
priveºte dispoziþiile tezei a doua a art. 41 alin. (1) din
Constituþie, acestea ar fi aplicabile numai în cazurile
prevãzute la art. 9 alin. 1 din lege, iar nu ºi în cele
prevãzute la alineatul ultim al acestui articol.
Tribunalul Braºov, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor alineatului
ultim al art. 9 din Legea nr. 112/1995 este întemeiatã, textul atacat fiind neconstituþional, deoarece limiteazã liberul
exerciþiu al atributelor dreptului de proprietate, ºi anume
prerogativa dispoziþiei, ceea ce reprezintã încãlcarea prevederilor art. 41 alin. (1) din Constituþie. În ceea ce priveºte
Decizia Curþii Constituþionale nr. 485 din 2 decembrie 1997,
prin care s-a respins excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 9 din Legea nr. 112/1995, instanþa
judecãtorescã aratã cã ”Efectul principal al hotãrârilor pronunþate în materia excepþiilor de neconstituþionalitate îl constituie puterea de lucru judecat, ceea ce înseamnã cã nici
una din pãrþile din proces nu mai poate pune în discuþie
dreptul consfinþit printr-o astfel de hotãrâre, dupã
rãmânerea ei definitivã. Aceasta priveºte numai pãrþile în
cauza în care Curtea Constituþionalã a examinat excepþia
de neconstituþionalitate, neputând fi opusã în alte cauze în
care Curtea Constituþionalã n-a fost sesizatã spre a se
pronunþa asupra neconstituþionalitãþii unei prevederi legale.
Efectul principal deci nu constã în desfiinþarea actului normativ supus controlului judecãtoresc al constituþionalitãþii, ci
numai în înlãturarea aplicãrii lui în speþa dedusã judecãþii.
Ca atare, declararea neconstituþionalitãþii se limiteazã numai
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prin Legea nr. 112/1995 a cumpãrãrii de cãtre chiriaºi a
locuinþelor nerestituite în naturã ”nu are nici o legãturã cu
cauzele de utilitate publicã avute în vedere de Constituþie
cu referire la condiþiile exproprierii [art. 41 alin. (3)], dat
fiind cã obiectul legii este cu totul altul decât expropriereaÒ.
De asemenea, în cadrul controlului de constituþionalitate
posterior promulgãrii legii, realizat potrivit art. 144 lit. c) din
Constituþie, Curtea Constituþionalã a stabilit prin Decizia
nr. 485 din 2 decembrie 1997, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 143 din 8 aprilie 1998, cã prin
dispoziþiile art. 9 din Legea nr. 112/1995 nu sunt înfrânte
nici prevederile art. 41 alin. (2) din Constituþie, referitoare
la ocrotirea în mod egal a proprietãþii private (reþinându-se
în acest sens aplicabilitatea în cauzã a considerentelor
cuprinse în Decizia nr. 73/1995) ºi nici prevederile art. 16
alin. (1) din legea fundamentalã, referitoare la egalitatea
cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, ”deoarece
prin art. 9 din Legea nr. 112/1995 se acordã posibilitatea
tuturor chiriaºilor titulari ai unor contracte de închiriere a
apartamentelor în care locuiesc de a opta între a cumpãra
aceste apartamente, dupã expirarea termenului prevãzut la
art. 14 din lege, sau de a rãmâne în continuare chiriaºiÒ.
Aºa fiind, Curtea Constituþionalã observã cã dispoziþiile
alineatului ultim al art. 9 din Legea nr. 112/1995 nu au
mai fãcut, în sine, obiectul controlului de neconstituþionalitate prin raportare, astfel cum solicitã autorul excepþiei
soluþionate prin prezenta decizie, la prevederile art. 41
alin. (1) teza întâi din legea fundamentalã, conform cãrora
”Dreptul de proprietate, precum ºi creanþele asupra statului
sunt garantateÒ.
De aceea Curtea va proceda la examinarea pe fond a
excepþiei de neconstituþionalitate, astfel cum aceasta a fost
formulatã în prezenta cauzã.
Sub acest aspect Curtea Constituþionalã constatã cã
interdicþia stabilitã prin art. 9 alineatul ultim din Legea
nr. 112/1995, de a nu se înstrãina timp de 10 ani de la
data cumpãrãrii locuinþele cumpãrate de chiriaºi în condiþiile
alin. 1 al textului menþionat, nu înfrânge prevederile art. 41
alin. (1) teza întâi din Constituþie. Într-adevãr, prevederile
tezei întâi din textul constituþional menþionat nu pot fi disociate de prevederile imediat urmãtoare ale tezei a doua,
potrivit cãrora conþinutul ºi limitele dreptului de proprietate
sunt stabilite prin lege. Aºa fiind, intrã în puterea
Parlamentului, ca ”unicã autoritate legiuitoare a þãriiÒ [conform
art. 58 alin. (1) din Constituþie], dreptul de a decide instituirea unei asemenea interdicþii temporare de înstrãinare,
interdicþie care, de altfel, era cunoscutã de autorul excepþiei
încã din momentul în care acesta a optat pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinþei deþinute pânã
în acel moment în calitate de chiriaº.
În consecinþã, excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 9 alineatul ultim din Legea nr. 112/1995, în
raport cu dispoziþiile art. 41 alin. (1) teza întâi din
Constituþie, este neîntemeiatã, urmând sã fie respinsã.
II. În ceea ce priveºte consideraþiile instanþei
judecãtoreºti în faþa cãreia a fost ridicatã excepþia de
neconstituþionalitate ce face obiectul prezentei decizii, cu
privire la gradul de opozabilitate a efectelor deciziilor pronunþate de Curtea Constituþionalã în soluþionarea, potrivit
art. 144 lit. c) din legea fundamentalã, a excepþiilor de
neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceste consideraþii
sunt lipsite nu numai de relevanþã în cadrul prezentei
cauze, dar ºi de temeinicie.
Într-adevãr, obligativitatea deciziilor Curþii Constituþionale,
pronunþate în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, în
cadrul soluþionãrii excepþiilor ridicate în faþa instanþelor
judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea legilor ºi a ordonanþelor, trebuie conturatã în lumina prevederilor art. 23
alin. (3) teza a doua ºi alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187
din 7 august 1997. Conform alin. (3) ”Nu pot face obiectul
excepþiei prevederile legale a cãror constituþionalitate a fost
stabilitã potrivit art. 145 alin. (1) din Constituþie sau prevederile
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constatate ca fiind neconstituþionale printr-o decizie anterioarã
a Curþii ConstituþionaleÒ, iar alin. (6) al art. 23 dispune:
”Dacã excepþia este inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor
alin. [...] (3), instanþa o respinge, printr-o încheiere motivatã,
fãrã a mai sesiza Curtea ConstituþionalãÒ.
Rezultã de aici cã instanþa judecãtoreascã în faþa cãreia
se ridicã o excepþie de neconstituþionalitate referitoare la o
lege sau la o ordonanþã (ori la una sau mai multe dispoziþii dintr-o lege ori ordonanþã), a cãrei neconstituþionalitate fusese constatatã de Curtea Constituþionalã printr-o
decizie publicatã anterior ridicãrii excepþiei de
neconstituþionalitate, are obligaþia de a face aplicarea acelei
decizii anterioare a Curþii Constituþionale inclusiv în cazul
în care acea decizie fusese pronunþatã în temeiul art. 144
lit. c) din Constituþie.
În consecinþã, deciziile pronunþate în cadrul soluþionãrii
excepþiilor de neconstituþionalitate nu produc doar efecte
relative, inter partes, în cadrul procesului în care a fost ridicatã excepþia de neconstituþionalitate, ci produc efecte
absolute, erga omnes.
Dispoziþiile art. 23 alin. (3) ºi (6) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale,
republicatã, îºi au reazemul constituþional în mai multe dispoziþii constituþionale, dupã cum urmeazã:
a) Conform art. 145 alin. (2) fraza întâi, teza întâi,
”Deciziile Curþii Constituþionale sunt obligatorii [...]Ò. Întrucât
aceste prevederi nu disting, rezultã cã ele se aplicã ºi deciziilor pronunþate în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie.
b) Potrivit art. 16 alin. (1), ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii
ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi discriminãriÒ, iar conform art. 51, ”Respectarea Constituþiei, a supremaþiei sale ºi a
legilor este obligatorieÒ. În lumina acestor douã texte constituþionale trebuie observat cã, în mãsura în care deciziile
Curþii Constituþionale nu ar produce efecte erga omnes, s-ar
putea ajunge la situaþia ca una ºi aceeaºi dispoziþie legalã Ñ
a cãrei neconstituþionalitate, prin ipotezã, a fost declaratã
printr-o decizie anterioarã a Curþii Constituþionale Ñ sã nu
se aplice în procesul în cadrul cãruia excepþia a fost ridicatã, dar, pe de altã parte, sã se aplice nestingherit în orice
alt proces sau în orice altã împrejurare în care nu se pune
problema unui proces în faþa unei instanþe judecãtoreºti.
Este însã evident cã asemenea consecinþe ar fi contrare:
Ñ egalitãþii cetãþenilor ”în faþa legii ºi a autoritãþilor
publiceÒ [art. 16 alin. (1) din Constituþie], fiindcã ar
însemna: sub cel dintâi aspect, ca o lege declaratã neconstituþionalã prin decizia Curþii Constituþionale sã nu se
aplice faþã de unele subiecte de drept (cele implicate în
procesul care a prilejuit pronunþarea acelei decizii a Curþii
Constituþionale), dar sã se aplice faþã de alte subiecte de
drept; iar sub cel de-al doilea aspect, ca autoritãþile publice
sã aplice legea diferit faþã de unele sau altele dintre
subiectele de drept, dupã cum acestea au fost ori nu au
fost pãrþi în procesul în cadrul cãruia a fost ridicatã
excepþia de neconstituþionalitate;
Ñ asigurãrii ”respectãrii ConstituþieiÒ ºi a ”supremaþieiÒ
acesteia (art. 51 din legea fundamentalã).
De altminteri, Curtea Constituþionalã reþine cã, indiferent
de orice argumente care, într-un fel sau altul, ar tinde la
concluzia cã deciziile Curþii Constituþionale, pronunþate în
cadrul soluþionãrii excepþiilor de neconstituþionalitate, nu ar
produce efecte erga omnes fac abstracþie de imposibilitatea
ca o prevedere legalã a cãrei neconstituþionalitate a fost
stabilitã Ñ în mod definitiv, pe cãile ºi de cãtre autoritatea
prevãzute de Constituþie Ñ sã se mai aplice încã.
În ceea ce priveºte conturarea sferei obligativitãþii erga
omnes a deciziilor pronunþate în temeiul art. 144 lit. c) din
Constituþie, mai trebuie adãugat cã, astfel cum rezultã indirect din cuprinsul art. 23 alin. (3) ºi (6) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, republicatã, nu produc efecte erga omnes,
ci doar inter partes (efecte relative) acele decizii ale Curþii
Constituþionale prin care au fost respinse excepþiile de
neconstituþionalitate. Desigur, aceleaºi pãrþi ºi pentru aceleaºi motive nu pot reitera excepþia de neconstituþionalitate,
întrucât s-ar încãlca autoritatea lucrului judecat. Dar într-un
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alt proces excepþia poate fi reiteratã, dându-se astfel posibilitatea reanalizãrii de cãtre Curtea Constituþionalã a aceleiaºi probleme de neconstituþionalitate, ca urmare a
invocãrii unor temeiuri noi ori a intervenirii altor elemente
noi, care sã determine modificarea jurisprudenþei Curþii.
Ca o consecinþã a caracterului obligatoriu erga omnes al
deciziilor Curþii Constituþionale, pronunþate în baza art. 144
lit. c) din Constituþie, prin care se constatã neconstituþionalitatea unei legi sau a unei ordonanþe, prevederea normativã a cãrei neconstituþionalitate a fost constatatã nu mai
poate fi aplicatã de nici un subiect de drept (cu atât mai
puþin de autoritãþile ºi instituþiile publice), încetându-ºi de
drept efectele pentru viitor, ºi anume de la data publicãrii
deciziei Curþii Constituþionale în Monitorul Oficial al
României, potrivit tezei a doua din fraza întâi a art. 145
alin. (1) din Constituþie. Fãrã îndoialã cã în urma pronunþãrii unei decizii prin care Curtea Constituþionalã constatã neconstituþionalitatea unei legi sau a unei ordonanþe
Parlamentul sau, dupã caz, Guvernul are obligaþia de a
interveni în sensul modificãrii sau abrogãrii actului normativ
declarat ca fiind neconstituþional. Dar aceasta nu înseamnã
cã, în situaþia în care o asemenea intervenþie nu s-ar produce ori ar întârzia, decizia Curþii Constituþionale ºi-ar înceta
efectele. Dimpotrivã, aceste efecte se produc în continuare,
fiind opozabile erga omnes, în vederea asigurãrii supremaþiei
Constituþiei, potrivit art. 51 din aceasta.

Caracterul obligatoriu erga omnes al deciziilor Curþii
Constituþionale, prin care se constatã neconstituþionalitatea
unei legi sau a unei ordonanþe, implicã existenþa rãspunderii juridice în cazul nerespectãrii acestor decizii. Sub
acest aspect existã echivalenþã cu situaþia în care nu este
respectatã o lege adoptatã de Parlament ori o ordonanþã
emisã de Guvern. Sau, în termeni mai generali, este vorba
despre problema identificãrii rãspunderii juridice atunci când
una dintre autoritãþile statului refuzã sã punã în aplicare
mãsurile stabilite, în limitele competenþelor atribuite prin
Constituþie, de cãtre o altã autoritate a statului. Într-o asemenea situaþie identificarea rãspunderii juridice decurge din
caracterul imperativ al dispoziþiilor art. 1 alin. (3) din
Constituþie, potrivit cãrora ”România este stat de drept [...]Ò.
Altfel s-ar ajunge la înlãturarea de cãtre una dintre puterile
statului a acestui principiu constituþional fundamental, ceea
ce este inadmisibil. De asemenea, în lumina dispoziþiilor
art. 11 ºi 20 din Constituþie, rãspunderea juridicã pentru
nerespectarea unei decizii a Curþii Constituþionale poate consta, în mãsura în care sunt îndeplinite condiþiile prevãzute
de Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, în pronunþarea unei hotãrâri a Curþii
Europene a Drepturilor Omului împotriva statului român.

Faþã de cele de mai sus, 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 alin. (1) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 9 alineatul ultim din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaþiei juridice a unor imobile cu destinaþia de locuinþe, trecute în proprietatea statului, excepþie ridicatã de
Horaþiu Moldoveanu în Dosarul nr. 915/1999 al Tribunalului Braºov.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 2 noiembrie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Convenþiei dintre Guvernul României ºi Guvernul Federaþiei Ruse
privind cooperarea ºi schimbul de informaþii în domeniul combaterii încãlcãrii legislaþiei fiscale,
semnatã la Moscova la 25 noiembrie 1999
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Convenþia dintre Guvernul
României ºi Guvernul Federaþiei Ruse privind cooperarea
ºi schimbul de informaþii în domeniul combaterii încãlcãrii

legislaþiei fiscale, semnatã la Moscova la 25 noiembrie
1999.
Art. 2. Ñ Garda financiarã este autorizatã sã aducã la
îndeplinire prevederile prezentei convenþii.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat

p. Ministru de interne,
Mircea Mureºan,
secretar de stat
Ministru de stat, preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 10 aprilie 2000.
Nr. 248.
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CONVENÞIE
între Guvernul României ºi Guvernul Federaþiei Ruse privind cooperarea ºi schimbul de informaþii
în domeniul combaterii încãlcãrii legislaþiei fiscale
Guvernul României ºi Guvernul Federaþiei Ruse, denumite în continuare pãrþi,
conducându-se dupã legislaþia naþionalã ºi dupã obligaþiile internaþionale ale statelor lor,
pornind de la interesul reciproc în soluþionarea eficientã a sarcinilor legate de prevenirea, identificarea ºi combaterea încãlcãrilor legislaþiei fiscale ºi în asigurarea securitãþii economice a statelor lor,
acordând o mare importanþã utilizãrii în aceste scopuri a tuturor posibilitãþilor legale,
au convenit asupra urmãtoarelor:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 4

Obiectul convenþiei

Schimbul de informaþii privind încãlcãrile legislaþiei fiscale

1. Obiectul prezentei convenþii îl reprezintã colaborarea
dintre organele competente ale pãrþilor în scopul organizãrii
luptei eficiente împotriva încãlcãrilor legislaþiei fiscale.
2. Prezenta convenþie nu afecteazã drepturile ºi
obligaþiile pãrþilor, rezultate din înþelegerile internaþionale
referitoare la acordarea asistenþei juridice în cazuri civile ºi
penale, la care sunt pãrþi România ºi Federaþia Rusã.

1. Schimbul de informaþii privind încãlcãrile legislaþiei fiscale se va referi la:
Ñ sustragerea de la impozitare a veniturilor persoanelor
juridice ºi fizice, cu indicarea mijloacelor utilizate în cazul
încãlcãrilor legislaþiei fiscale;
Ñ deschiderea conturilor în bãnci cu capital privat ºi de
stat de cãtre persoanele juridice ºi fizice, dacã existã o
bazã sã se presupunã cã în aceste conturi se aflã sume
sustrase de la impozitare;
Ñ determinarea cuantumului bazei de impozitare ºi a
sumelor ce urmeazã sã fie impuse persoanelor juridice ºi
fizice care încalcã legislaþia fiscalã; precum ºi
Ñ alte probleme legate de prevenirea, identificarea ºi
combaterea încãlcãrilor legislaþiei fiscale.
2. Informaþiile prevãzute la pct. 1 vor fi prezentate de
autoritatea competentã a unei pãrþi, la solicitarea autoritãþii
competente a celeilalte pãrþi, în condiþiile în care informaþiile
prezentate nu contravin legislaþiei naþionale ºi intereselor de
stat ale pãrþii cãtre care s-a îndreptat solicitarea.
Dacã autoritatea competentã a uneia dintre pãrþi considerã cã deþine informaþii care prezintã interes pentru autoritatea competentã a celeilalte pãrþi, ea poate prezenta
aceste informaþii din proprie iniþiativã.

ARTICOLUL 2
Terminologie

Pentru scopurile acestei convenþii, termenii folosiþi
înseamnã:
Ñ autoritatea competentã:
¥ din partea românã Ñ Garda financiarã;
¥ din partea rusã Ñ Serviciul Federal al Poliþiei Fiscale
a Federaþiei Ruse.
În cazul schimbãrii denumirii oficiale a autoritãþilor competente, pãrþile îºi vor notifica imediat aceastã schimbare;
Ñ încãlcãri ale legislaþiei fiscale Ñ infracþiuni ºi/sau contravenþii în sfera legislaþiei fiscale, a cãror combatere intrã
în atribuþiile autoritãþilor competente ale pãrþilor.
ARTICOLUL 3
Forme de cooperare

1. În cadrul prezentei convenþii pãrþile utilizeazã
urmãtoarele forme de cooperare:
Ñ schimbul de informaþii privind încãlcarea legislaþiei fiscale de cãtre persoane juridice ºi fizice;
Ñ cooperarea în implementarea mãsurilor îndreptate
spre prevenirea, identificarea ºi combaterea încãlcãrilor
legislaþiei fiscale;
Ñ prezentarea de copii de pe documentele în baza
cãrora se realizeazã impunerea persoanelor juridice ºi
fizice;
Ñ schimbul de informaþii cu privire la sistemele fiscale
naþionale, la modificãrile ºi completãrile legislaþiei fiscale,
precum ºi la recomandãrile metodologice privind organizarea luptei împotriva încãlcãrilor legislaþiei fiscale;
Ñ schimbul de experienþã privind crearea ºi funcþionarea sistemelor informaþionale utilizate în lupta împotriva
încãlcãrilor legislaþiei fiscale;
Ñ coordonarea acþiunilor privind problemele apãrute în
procesul de colaborare, inclusiv înfiinþarea de grupe de
lucru ºi schimbul de reprezentanþi;
Ñ acordarea de sprijin în pregãtirea ºi reciclarea cadrelor;
Ñ desfãºurarea de conferinþe ºi seminarii cu caracter
ºtiinþific ºi practic, pe probleme ale combaterii încãlcãrilor
legislaþiei fiscale.
Prezenta convenþie nu împiedicã pãrþile sã elaboreze ºi
sã dezvolte ºi alte forme reciproc acceptabile de cooperare.
2. În problemele legate de aplicarea prevederilor prezentei convenþii autoritãþile competente ale pãrþilor vor
colabora direct.

ARTICOLUL 5
Desfãºurarea acþiunilor

Cooperarea dintre autoritãþile competente ale pãrþilor
pentru aplicarea mãsurilor privind prevenirea, identificarea ºi
combaterea încãlcãrilor legislaþiei fiscale, în legãturã cu persoanele care sãvârºesc sau sunt suspecte de astfel de
încãlcãri ale legislaþiei fiscale, va include planuri comune,
coordonarea folosirii de forþe ºi mijloace, schimbul de
informaþii cu privire la stadiul ºi rezultatele desfãºurãrii
acestor mãsuri.
ARTICOLUL 6
Prezentarea de copii de pe documente

Autoritãþile competente ale pãrþilor îºi vor prezenta una
alteia, la cerere, copii de pe documentele privind impunerea diferitelor persoane juridice ºi fizice (chitanþe, scrisori
de trãsurã, contracte, certificate ºi alte documente), precum
ºi de pe documentele pe probleme care au legãturã cu
încãlcarea legislaþiei fiscale.
ARTICOLUL 7
Schimbul de materiale cu caracter juridic

Autoritãþile competente ale pãrþilor vor realiza schimb de
informaþii cu privire la sistemele fiscale naþionale, bazele
legale privind lupta împotriva încãlcãrilor legislaþiei fiscale ºi
se vor informa reciproc despre modificãrile legislaþiei fiscale
dupã adoptarea actelor normative noi sau dupã introducerea
de modificãri ºi completãri în acte normative în vigoare.
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ARTICOLUL 8
Cooperarea în domeniul asigurãrii informaþionale

Autoritãþile competente ale pãrþilor vor realiza schimb de
experienþã, de metodologii ºi materiale ºtiinþifice în domeniul creãrii ºi funcþionãrii sistemelor informaþionale utilizate
în organizarea combaterii încãlcãrilor legislaþiei fiscale.
ARTICOLUL 9
Schimbul de experienþã ºi acordarea de sprijin
în pregãtirea cadrelor

Autoritãþii competente a pãrþii solicitante i se vor notifica
motivele refuzului executãrii solicitãrii.
ARTICOLUL 12
Limbile de lucru

Atât solicitarea de informaþii, cât ºi rãspunsul la aceasta
se vor întocmi în limba convenitã de autoritãþile competente ale pãrþilor.
ARTICOLUL 13
Utilizarea informaþiilor

Autoritãþile competente ale pãrþilor vor colabora pentru
pregãtirea ºi reciclarea personalului, desfãºurarea de cercetãri ºtiinþifice comune, conferinþe ºi seminarii ºtiinþifico-practice pe probleme actuale ale combaterii încãlcãrilor legislaþiei
fiscale ºi, de asemenea, vor efectua schimburi de specialiºti.
Formele concrete de realizare a colaborãrii respective
ºi, în special, finanþarea acesteia se stabilesc prin acorduri
corespunzãtoare încheiate între autoritãþile competente ale
pãrþilor.

Autoritãþile competente ale pãrþilor garanteazã
confidenþialitatea informaþiilor referitoare la problemele
legate de prevenirea, identificarea ºi combaterea încãlcãrilor
legislaþiei fiscale.
Informaþia obþinutã în cadrul acestei convenþii nu poate
fi predatã unei terþe pãrþi fãrã acordul scris al autoritãþii
competente furnizoare a acestei informaþii.

ARTICOLUL 10

Cheltuieli

Forma ºi conþinutul solicitãrii

1. Solicitarea de informaþii trebuie trasmisã în formã
scrisã sau prin utilizarea mijloacelor tehnice de transmitere
a textelor.
În cazuri urgente poate fi acceptatã ºi o solicitare verbalã transmisã telefonic, dar care trebuie imediat confirmatã
în formã scrisã.
În cazul utilizãrii mijloacelor tehnice de transmitere a
textelor, precum ºi atunci când apar îndoieli cu privire la
autenticitatea sau conþinutul solicitãrii primite, autoritatea
competentã solicitatã poate cere o confirmare în formã
scrisã.
2. Solicitarea de informaþii trebuie sã cuprindã:
Ñ numele autoritãþii competente solicitante;
Ñ numele autoritãþii competente solicitate;
Ñ rezumatul solicitãrii ºi fundamentarea acesteia;
Ñ alte date necesare pentru îndeplinirea solicitãrii.
Pentru cazurile penale, pe lângã acestea se indicã:
Ñ scurta descriere a circumstanþelor actuale ale cazului;
Ñ calificarea infracþiunii în conformitate cu legislaþia statului pãrþii solicitante;
Ñ mãrimea prejudiciului cauzat.

ARTICOLUL 14

1. Autoritãþile competente ale pãrþilor suportã cheltuielile
legate de îndeplinirea solicitãrilor pe teritoriul propriului stat.
2. La întâlnirile planificate, dacã nu se convine în scris
altfel, autoritatea competentã a pãrþii primitoare asigurã
toate cheltuielile legate de ºederea delegaþiei autoritãþii
competente a celeilalte pãrþi pe teritoriul propriului stat, iar
autoritatea competentã trimiþãtoare suportã cheltuielile privind plata transportului.
Pentru desfãºurarea întâlnirilor extraordinare toate cheltuielile sunt suportate de autoritatea competentã a pãrþii
care este iniþiatoare a acþiunii.
3. Deplasãrile reprezentanþilor autoritãþii competente a
pãrþii care transmite solicitarea se efectueazã cu acordul
preliminar al autoritãþii competente a pãrþii solicitate.
ARTICOLUL 15
Soluþionarea divergenþelor

Toate divergenþele care apar în cursul aplicãrii prezentei
convenþii vor fi soluþionate pe calea negocierilor între autoritãþile competente ale pãrþilor.
ARTICOLUL 16
Intrarea în vigoare ºi încetarea valabilitãþii convenþiei

ARTICOLUL 11
Executarea solicitãrii

1. Solicitarea va fi datã în lucru fãrã întârziere.
Autoritatea competentã solicitatã poate cere clarificãri, date
suplimentare, dacã acestea îi sunt necesare pentru executarea solicitãrii.
2. Dacã este imposibilã executarea solicitãrii, autoritatea
competentã solicitatã va notifica neîntârziat despre aceasta
autoritatea competentã care a formulat cererea.
3. Dacã executarea solicitãrii poate aduce prejudicii
suveranitãþii sau securitãþii statului ori contravine legislaþiei
statului pãrþii cãtre care s-a îndreptat solicitarea, aceasta
va fi refuzatã.
Pentru Guvernul României,
Ion Tomescu,
comisar general al Gãrzii financiare

1. Pãrþile îºi notificã reciproc, pe canale diplomatice,
îndeplinirea tuturor procedurilor interne necesare pentru
intrarea în vigoare a prezentei convenþii.
Prezenta convenþie intrã în vigoare în a 15-a zi dupã
primirea ultimei notificãri.
2. Fiecare parte poate sã înceteze valabilitatea prezentei
convenþii prin remiterea pe canale diplomatice a unei notificãri scrise despre aceasta, cu cel puþin 6 luni înainte de
sfârºitul oricãrui an calendaristic, începând cu al 5-lea an
urmãtor celui în care prezenta convenþie a intrat în vigoare.
Semnatã la Moscova la 25 noiembrie 1999, în douã
exemplare, fiecare în limbile românã ºi rusã, ambele texte
fiind egal autentice.
Pentru Guvernul Federaþiei Ruse,
V. F. Soltaganov,
director general al Serviciului Federal
al Poliþiei Fiscale a Federaþiei Ruse
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind reflectarea în contabilitate a unor operaþiuni
Ministrul finanþelor,
în baza atribuþiilor prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor mãsuri de executare a Legii contabilitãþii nr. 82/1991, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (6) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În contabilitate prevederile art. 2 alin. (6) din
Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, referitoare la
anularea de datorii sau preluarea pierderilor agenþilor economici, precum ºi la stingerea acestora în conformitate cu
dispoziþiile legale privind executarea creanþelor bugetare,
vor fi reflectate în creditul contului 1068 ”Alte rezerveÒ analitic distinct ”Rezerve pentru acoperirea pierderilor, precum
ºi pentru majorarea surselor proprii de finanþareÒ. Aceste
rezerve nu pot fi utilizate în alte scopuri.

Art. 2. Ñ Persoanele juridice care beneficiazã de aceste
prevederi vor efectua înregistrãrile în contabilitate la termenele
prevãzute în hotãrârile Guvernului privind executarea creanþelor
bugetare, care constituie, potrivit legii, acte de gestiune
sãvârºite de stat pentru administrarea patrimoniului acestora.
Art. 3. Ñ Direcþia monitorizarea contribuabililor mari va
lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 4 aprilie 2000.
Nr. 504.

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie la purtãtor cu dobândã
pentru populaþie, cod 1027
În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 66/1994 privind
formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, Ministerul Finanþelor
lanseazã emisiunea aniversarã de certificate de trezorerie la purtãtor cu dobândã pentru populaþie prin trezoreria statului
la data de 20 aprilie 2000.
Prin acest sistem statul protejeazã economiile populaþiei de riscurile inflaþiei ºi ale pieþei bancare ºi contribuie la
consolidarea încrederii în moneda naþionalã, garantând rambursarea la scadenþã ºi plata dobânzilor aferente.
Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populaþie, scop în care
ministrul finanþelor emite urmãtorul ordin:
ARTICOLUL 1
Forma ºi codul emisiunii

Certificatele de trezorerie la purtãtor cu dobândã pentru
populaþie se emit în formã materializatã ºi cuprind cuponul
(matca) ºi certificatul de trezorerie la purtãtor propriu-zis.
Codul emisiunii este 1027.
ARTICOLUL 2
Data emisiunii

Certificatele de trezorerie la purtãtor cu dobândã pentru
populaþie se pun în vânzare în numerar ºi prin virament
din conturile personale deschise la bãnci ºi la Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni, pe o perioadã de 90 de zile,
cu subscripþie în data de 20 aprilie 2000. Termenul de
rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este la data de
19 iulie 2000.

ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie la purtãtor cu
dobândã pentru populaþie reprezintã suma încasatã în data
de 20 aprilie 2000.
ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie la purtãtor
cu dobândã pentru populaþie

Emisiunea de certificate de trezorerie la purtãtor cu
dobândã pentru populaþie se efectueazã prin certificate de trezorerie la purtãtor, cu o valoare nominalã de 5.000.000 lei.
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ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie la purtãtor
cu dobândã pentru populaþie este de 55% pe an, pentru o
perioadã de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:
D =

VN x 55 x 90
,
360 x 100

în care:
D
= suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.
ARTICOLUL 6
Data scadenþei

Scadenþa emisiunii de certificate de trezorerie la purtãtor
cu dobândã pentru populaþie se stabileºte începând cu
ziua încasãrii contravalorii acestora ºi pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.
ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

Operaþiunea de închidere a emisiunii de certificate de
trezorerie la purtãtor cu dobândã pentru populaþie are loc
la data de 20 aprilie 2000.
ARTICOLUL 8
Condiþiile de rãscumpãrare ºi de platã a dobânzii

Rãscumpãrarea este operaþiunea prin care unitãþile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea
nominalã a certificatelor de trezorerie la purtãtor prezentate
de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie la purtãtor cu dobândã pentru
populaþie la aceeaºi unitate a trezoreriei statului.
O datã cu rãscumpãrarea la scadenþã a certificatelor de
trezorerie la purtãtor cu dobândã pentru populaþie unitãþile
trezoreriei statului plãtesc persoanelor respective ºi
dobânzile aferente.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie la purtãtor cu
dobândã pentru populaþie se poate efectua ºi prin subscrierea de cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu
posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau de a o
subscrie pe certificate de trezorerie, dupã caz.
Operaþiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie la purtãtor cu dobândã pentru populaþie ºi plata dobânzilor
se efectueazã prin ghiºeele casieriilor trezoreriei statului. Data
rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie la purtãtor cu dobândã

pentru populaþie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a
90 de zile calendaristice inclusiv.
Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie la purtãtor
cu dobândã pentru populaþie în vederea rãscumpãrãrii ºi
înaintea datei de rãscumpãrare, situaþie în care pentru perioada de subscriere care se calculeazã din ziua încasãrii
sumei ºi pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare
exclusiv se acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
Certificatele de trezorerie la purtãtor cu dobândã pentru
populaþie, neprezentate de titulari pentru rãscumpãrare în
ziua stabilitã (ziua scadenþei), se transformã în depozite la
trezoreria statului ºi se rãscumpãrã de trezoreria statului în
ziua prezentãrii lor la ghiºeele acesteia, astfel:
a) Certificatele de trezorerie la purtãtor cu dobândã pentru populaþie prezentate trezoreriei statului în maximum
30 de zile de la data scadenþei (titularul se prezintã în
a 31-a zi, iar certificatele de trezorerie rãmân în depozit la
vedere maximum 30 de zile) vor fi rãscumpãrate astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie la
purtãtor cu dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din
ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua
prezentãrii la ghiºeul casieriei trezoreriei statului exclusiv,
se plãteºte pentru suma subscrisã dobânda la vedere de
10% pe an.
b) Certificatele de trezorerie la purtãtor cu dobândã pentru populaþie, prezentate în termen de peste 30 de zile de
la data scadenþei (titularul se prezintã în a 32-a zi, iar certificatele de trezorerie rãmân în depozit la termen 31 de
zile), vor fi rãscumpãrate cu dobândã capitalizatã astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie la
purtãtor cu dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada în care certificatele de trezorerie la
purtãtor cu dobândã pentru populaþie sunt în depozit, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în
ziua prezentãrii titularului la ghiºeul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãtesc dobânda calculatã prin aplicarea
procentului de dobândã la termen, comunicat de Ministerul
Finanþelor, asupra sumei rezultate din valoarea nominalã ºi
dobânda aferentã perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

Dobânzile încasate de populaþie din subscrierea la certificatele de trezorerie la purtãtor cu dobândã pentru
populaþie nu sunt supuse impozitãrii.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 10 aprilie 2000.
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