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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 8
din 24 ianuarie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 322 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, modificatã ºi completatã
prin Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 322 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor
comerciale, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 99/1999
privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, excepþie ridicatã de Societatea de Investiþii Financiare
Transilvania Ñ S.A. din Braºov în Dosarul nr. 308/1999 al
Tribunalului Braºov.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa din data de
14 decembrie 1999. Concluziile pãrþilor au fost consemnate
în încheierea din aceeaºi datã, pronunþarea fiind amânatã
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la 27 decembrie 1999 ºi apoi la 20 ianuarie 2000 ºi la
data de 24 ianuarie 2000.

timp cât art. 322 alin. (3) din lege vizeazã situaþii juridice
anterioare intrãrii sale în vigoare.

C U R T E A,

Tribunalul Braºov, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, pentru
urmãtoarele motive:

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 22 septembrie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 308/1999, Tribunalul Braºov a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 322 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, excepþie ridicatã de Societatea de Investiþii
Financiare Transilvania Ñ S.A. din Braºov.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate s-a
susþinut cã dispoziþiile art. 322 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997, astfel cum a fost modificatã prin
Legea nr. 99/1999, încalcã prevederile art. 41, 49 ºi 78 din
Constituþie, afectându-se profund activitatea ºi drepturile
legitime ale societãþilor comerciale private sau parþial privatizate. Autorul îºi întemeiazã critica de neconstituþionalitate
pe urmãtoarele motive:
1. Prin aceste dispoziþii se produce o imixtiune flagrantã
a legiuitorului în atribuþiile rezervate, prin Legea nr. 31/1990
privind societãþile comerciale, exclusiv acþionarilor
societãþilor comerciale.
Prin art. 32 2 alin. (5) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, modificatã
ºi completatã prin Legea nr. 99/1999, legiuitorul intervine ºi
sugereazã acþionarilor facultatea de a converti acþiunile
ordinare rezultate din majorarea capitalului social cu valoarea terenului în acþiuni prioritare. Or, voinþa acþionarilor nu
trebuie canalizatã, ci manifestatã în mod liber, fãrã sugestii
sau recomandãri legislative. Prin modul în care legiuitorul
intervine în atribuþiile acþionarilor se încalcã dispoziþiile
art. 49 din Constituþie.
2. Prin dispoziþia legalã inseratã în art. 322 alin. (2) al
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, modificatã
ºi completatã prin Legea nr. 99/1999, se încalcã dreptul de
proprietate al acþionarilor unei societãþi comerciale asupra
bunurilor societãþii comerciale la care sunt acþionari, drept
rezultat din deþinerea unei cote-pãrþi ideale din patrimoniul
societãþii, prin declararea terenurilor ca fiind aport în naturã
al statului, terenuri pentru care s-a eliberat certificatul de
atestare a dreptului de proprietate pe numele societãþii, iar
nu pe numele statului, prin autoritatea publicã naþionalã
sau localã. Drepturile acþionarilor asupra patrimoniului
societãþii comerciale derivã din deþinerea unei cote din
acþiunile emise de cãtre societate, ºtiut fiind cã fiecare
acþiune conferã titularului ei un drept de proprietate pe
cote-pãrþi ideale din universalitatea patrimoniului societãþii.
Prin aceastã soluþie legislativã se violeazã dispoziþiile
cuprinse în art. 41 al Constituþiei, text prin care se consacrã protecþia proprietãþii private.
3. Art. 32 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, modificatã prin Legea nr. 99/1999, încalcã ºi
dispoziþiile art. 78 din Constituþie, prin care se prevede cã
legea intrã în vigoare de la data publicãrii acesteia sau de
la o datã prevãzutã în textul ei ºi nu retroactiveazã, atâta

1. Dispoziþiile art. 322 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin
Legea nr. 99/1999, prevãd majorarea de drept a capitalului
social al societãþilor comerciale cu valoarea terenurilor
menþionate în certificatul de atestare a dreptului de proprietate. Aceste dispoziþii legale reprezintã o completare a
actelor normative care reglementeazã privatizarea
societãþilor comerciale. Astfel, conform art. 3 din Legea
nr. 58/1991, privatizarea societãþilor comerciale se realizeazã prin transferul gratuit al unei pãrþi din acþiunile statului ºi prin vânzarea acþiunilor. Actele normative adoptate
de-a lungul timpului, începând cu Legea nr. 15/1990 ºi
Legea nr. 31/1990, au creat cadrul constituirii societãþilor
comerciale ºi deci al transmiterii dreptului de proprietate
asupra bunurilor. ”Asociaþii acþionari au achiesat la aceste
reglementãri prin acceptarea sau cumpãrarea acþiunilor. De
altfel, includerea terenului în capitalul social al societãþii
realizeazã reglementarea juridicã a situaþiei acestui bun,
care oricum se aflã în folosinþa de fapt a societãþii, fiind
indispensabil realizãrii obiectului de activitate. Cu alte
cuvinte, majorarea capitalului social cu valoarea terenului
profitã chiar societãþii comercialeÒ. Este adevãrat cã majorarea capitalului social implicã modificarea actului constitutiv, conform art. 199 din Legea nr. 31/1990, însã, potrivit
pct. 5 1 ºi 19 din Normele metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, valoarea
terenurilor se prezintã adunãrii generale extraordinare a
acþionarilor în vederea constatãrii majorãrii de drept a capitalului social ºi a dobândirii de drept, de cãtre instituþia
publicã implicatã, a acþiunilor nou-emise. Rezultã, deci, cã
procedura majorãrii capitalului social este supusã hotãrârii
adunãrii generale a acþionarilor, ceea ce implicã ºi exprimarea dreptului de vot.
2. Dispoziþiile art. 322 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin
Legea nr. 99/1999, prevãd considerarea valorii terenului ca
fiind aport în naturã al statului sau al unei unitãþi administrativ-teritoriale, dupã caz, în schimbul cãruia se vor emite
acþiuni suplimentare ce vor reveni de drept instituþiei implicate. Este greºit punctul de vedere exprimat de intervenientã ºi de pârâtã privind încãlcarea dreptului de proprietate
al acþionarilor unei societãþi comerciale prin atribuirea
acþiunilor în urma majorãrii capitalului social cãtre un singur
acþionar, apãrare motivatã în fapt pe considerentul cã fiecare acþiune conferã titularului ei un drept de proprietate
pe cote-pãrþi ideale în universalitatea patrimoniului societãþii.
Punctul de vedere este bazat pe ideea cã atât patrimoniul
societãþii comerciale, cât ºi capitalul social sunt douã concepte strâns legate între ele, dar care nu se confundã.
Astfel, capitalul social reprezintã expresia valoricã a totalitãþii aporturilor, iar patrimoniul, totalitatea drepturilor ºi
obligaþiilor cu valoare economicã aparþinând societãþii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 366/7.VIII.2000
Terenul menþionat în cuprinsul certificatului de atestare a
dreptului de proprietate constituie aport în naturã. Aportul
se realizeazã prin transferarea drepturilor corespunzãtoare
ºi predarea efectivã a bunurilor cãtre societate. Conform
art. 65 din Legea nr. 31/1990, bunurile aduse ca aport
devin proprietatea societãþii. Astfel, asupra terenului doar
societatea comercialã, iar nu ºi acþionarul, are un drept
real. Este ºi motivul pentru care certificatul de atestare a
dreptului de proprietate se emite pe numele societãþii
comerciale.
Conform art. 8 din Legea nr. 31/1990, capitalul social
este divizat în acþiuni, iar asociaþii dobândesc, în schimbul
aportului, un numãr de acþiuni corespunzãtor valorii aportului fiecãruia. Acþiunile conferã asociaþilor dreptul de a participa la luarea hotãrârilor în organele societãþii comerciale,
precum ºi dreptul de a primi dividende, iar în caz de retragere sau de excludere, precum ºi în cazul dizolvãrii sau al
lichidãrii societãþii, dreptul la contravaloarea aportului lor.
Astfel, acþiunile conferã titularului un drept de creanþã ºi nu
un drept de proprietate pe toate pãrþile ideale din universalitatea patrimoniului societãþii comerciale, cum greºit a considerat intervenienta.
3. Cu privire la aplicarea în timp a Legii nr. 99/1999,
din economia prevederilor art. 322 rezultã cã legea nouã
se aplicã de la data intrãrii ei în vigoare, fãrã a fi retroactivã, nu numai situaþiilor juridice care se vor naºte, modifica
ori stinge, dar ºi situaþiilor juridice în curs de formare,
modificare sau stingere la data intrãrii ei în vigoare.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a Curþii Constituþionale a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele lor
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de
vedere, considerã cã excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 322 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, este nefondatã, pentru urmãtoarele motive:
1. Prin textul art. 32 2 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 99/1999, nu au fost încãlcate dispoziþiile art. 49 din
Constituþie, neexistând o restrângere a exerciþiului unor
drepturi. Este adevãrat cã ansamblul drepturilor pe care le
au acþionarii unei societãþi comerciale Ñ în mod individual
sau în cadrul adunãrii generale Ñ este amplu reglementat
în Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale. Cu
toate acestea, nimic nu împiedicã instituirea unor derogãri
în aceastã materie, mai cu seamã în contextul legiferãrii
procesului de privatizare. Astfel, în speþã, nu este vorba de
o restrângere a exerciþiului drepturilor aferente calitãþii de
acþionar, ci de modul în care este rezolvatã situaþia juridicã
a unor imobile deþinute de societãþile comerciale care fac
obiectul privatizãrii. Realizarea unui asemenea demers presupune, în anumite condiþii, determinate tocmai de specificul operaþiunilor privitoare la terenuri, activarea, într-un
anumit mod, a atributelor adunãrii generale a acþionarilor.
Acest lucru nu se produce însã în scopul lezãrii drepturilor
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ºi intereselor acþionarilor, ci în vederea consolidãrii capitalului social al societãþilor comerciale supuse privatizãrii.
Dupã cum este cunoscut, procesul de privatizare prezintã o
componentã esenþialã a Programului de guvernare acceptat
de Parlament, în condiþiile art. 101 alin. (1) din Constituþie.
În lumina acestei realitãþi Guvernul trebuie sã stabileascã
modalitãþile juridice ºi instituþionale de înfãptuire a privatizãrii, care reprezintã o dimensiune esenþialã a economiei
de piaþã. Or, prin reglementarea care face obiectul
excepþiei de neconstituþionalitate, Guvernul ºi, respectiv,
Parlamentul se subordoneazã prevederilor art. 134 alin. (1)
din Constituþie, potrivit cãrora economia României este economie de piaþã, fãrã a fi vorba despre aplicarea prevederilor art. 49 din Legea fundamentalã.
2. În motivarea excepþiei se afirmã cã reglementarea în
cauzã ar încãlca dreptul de proprietate al acþionarilor asupra bunurilor din patrimoniul societãþii comerciale. Însã, în
conformitate cu dispoziþiile art. 41 alin. (1) teza a doua din
Constituþie, conþinutul ºi limitele dreptului de proprietate
sunt stabilite de lege. Dispoziþiile legale criticate nu fac
decât sã stabileascã conþinutul acestui drept, dar numai în
scopul realizãrii procesului de privatizare.
3. Se apreciazã, totodatã, cã dispoziþiile art. 32 2
alin. (3) din ordonanþã ar retroactiva. Acest lucru nu corespunde însã realitãþii. Prin faptul cã în conþinutul textului se
fac referiri la fapte juridice care s-au petrecut în trecut, nu
se produce o aplicare retroactivã a legii. Invocarea acelor
situaþii trecute se impune tocmai pentru reglementarea
efectelor lor care nu mai subzistã ºi în prezent. În felul
acesta legea acþioneazã nu cu privire la trecut, ci asupra
unor realitãþi juridice care existã ºi astãzi, pretinzând o
reglementare realã, adecvatã ºi subsumatã obiectului privatizãrii.
4. Excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã ºi cu
privire la critica adusã dreptului de a emite acþiuni preferenþiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot, consacratã
de art. 322 alin. (5) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 99/1999. Mai întâi, este de reþinut cã emiterea acestor
acþiuni constituie o facultate ºi nicidecum o obligaþie pentru
adunarea generalã. Apoi, categoria juridicã a acþiunilor preferenþiale, cu dividend prioritar, fãrã drept de vot, este
recunoscutã în legislaþia de drept comercial a statelor cu
economie de piaþã ca un instrument financiar deseori utilizat ºi care genereazã importante avantaje patrimoniale.
Inexistenþa dreptului de vot este astfel compensatã de
vocaþia la un dividend prioritar, ceea ce ºi determinã caracterul preferenþial al acestor acþiuni. În speþã, recursul la un
asemenea instrument juridic nu îi lipseºte pe acþionarii
beneficiari decât de dreptul de vot aferent acþiunilor respective ºi care fac parte dintr-un stoc afectat majorãrii
capitalului social. Cu privire la celelalte acþiuni (cu caracter
ordinar) pe care le deþin, acþionarii vor avea în continuare
drept de vot. Prin urmare, textul criticat nu urmãreºte privarea acþionarilor de drepturile consacrate de lege.
5. Problematica speþei se aseamãnã, în bunã mãsurã,
cu o cauzã soluþionatã recent de Curtea Constituþionalã
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prin Decizia nr. 109 din 6 iulie 1999, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 19 octombrie
1999. Cu acel prilej excepþia care viza prevederile art. 4
alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 32/1998
privind privatizarea societãþilor comerciale din turism, Curtea
a statuat cã reglementarea exprimã opþiunea legiuitorului cu
privire la privatizarea unei anumite categorii de societãþi
comerciale, în sensul cã pachetul de acþiuni aferent
majorãrii capitalului social revine în întregime Fondului
Proprietãþii de Stat. O asemenea opþiune legislativã nu este
aptã sã intre în coliziune cu dispoziþiile art. 41 din
Constituþie, întrucât bunul constituit ca aport în naturã, respectiv terenurile fiind ale statului, în calitatea sa de
acþionar, numai el îºi poate manifesta, în calitate de
proprietar al terenului, acordul de a vinde sau de a ceda
în alt mod o parte din aceste acþiuni celorlalþi acþionari.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã prevederile art. 322 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 99/1999, sunt constituþionale, întrucât societãþile comerciale, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, sunt
proprietarele tuturor bunurilor din patrimoniul lor, inclusiv
asupra terenurilor, iar potrivit art. 98 alin. (1) ºi (2) din
Legea nr. 31/1990 acþionarii sunt proprietari numai ai
acþiunilor. Se mai aratã cã acþionarii sunt creditorii speciali
ai societãþii, pentru sumele depuse ca aport, care, faþã de
creditorii obiºnuiþi, au dreptul, constituiþi în adunarea generalã, sã participe la conducerea societãþii. Astfel, prin
art. 32 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, modificatã prin Legea nr. 99/1999, se dispune
mãrirea capitalului social al societãþii comerciale cu valoarea terenurilor nou-dobândite nu sunt lezate drepturile
acþionarilor. Aºa fiind, textul de lege nu contravine dispoziþiilor art. 41, 49 ºi 78 din Constituþie.
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, concluziile procurorului,
susþinerile autorului excepþiei ºi ale pãrþilor prezente, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi
23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Excepþia de neconstituþionalitate priveºte dispoziþiile
art. 32 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale
(publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 381 din 29 decembrie 1997), modificatã ºi completatã
prin pct. 43 al art. I din titlul I al Legii nr. 99/1999 privind
unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice

(publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 236 din 27 mai 1999), text potrivit cãruia:
”(1) Capitalul social al societãþilor comerciale cãrora li s-a
eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majoreazã de drept cu valoarea terenurilor
menþionate în certificat.
(2) Administratorii sunt obligaþi sã înregistreze majorarea
capitalului social la registrul comerþului în termen de 60 de zile
de la data emiterii certificatului, societatea comercialã fiind scutitã de plata taxelor ºi a oricãror alte obligaþii legate de aceastã
operaþiune.
(3) În cazul în care eliberarea certificatului de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmatã,
anterior privatizãrii, de majorarea corespunzãtoare a capitalului social sau dacã certificatul se elibereazã dupã privatizare,
capitalul social se majoreazã de drept cu valoarea terenurilor,
care va fi consideratã aport în naturã al statului sau al unei
unitãþi administrativ-teritoriale, dupã caz, în schimbul cãruia se
vor emite acþiuni suplimentare ce vor reveni de drept instituþiei
publice implicate. Cumpãrãtorul are un drept de opþiune la
cumpãrarea de la instituþia publicã implicatã, la un preþ convenit în contractul iniþial de vânzare a acþiunilor ori, în lipsa unei
clauze în acest sens, la preþul plãtit de cumpãrãtor pentru
pachetul iniþial de acþiuni, reactualizat în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea acestei ordonanþe de urgenþã, a unui numãr de acþiuni suplimentare
reprezentând un procent din acþiunile nou-emise egal cu cota
de participare a cumpãrãtorului la capitalul social la data când
s-a emis certificatul sau la data achiziþionãrii pachetului iniþial
de acþiuni, dupã caz. Cumpãrãtorul îºi poate exercita aceastã
opþiune în termen de douã luni de la data înregistrãrii majorãrii
capitalului social. Transferul dreptului de proprietate asupra
acþiunilor nou-emise are loc în momentul plãþii integrale a
acþiunilor.
(4) Pânã la expirarea termenului de exercitare a drepturilor
de opþiune, drepturile de vot conferite de acþiunile emise în
conformitate cu prevederile alin. (3) sunt suspendate.
(5) Adunarea generalã care decide emiterea acþiunilor suplimentare corespunzãtoare valorii terenului poate sã hotãrascã
convertirea automatã a acestora în acþiuni preferenþiale, cu
dividend prioritar, fãrã drept de vot, pe data expirãrii termenului
de exercitare a dreptului de opþiune ori, dupã caz, la data
rezoluþiunii contractului de vânzare-cumpãrare a acþiunilor.Ò
Textele constituþionale a cãror încãlcare este susþinutã
de autorul excepþiei au urmãtorul cuprins:
Ñ art. 41 alin. (2), teza întâi: ”Proprietatea privatã este
ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular;Ò
Ñ art. 49 alin. (1) ºi (2): ”Exerciþiul unor drepturi sau al
unor libertãþi poate fi restrâns numai prin lege ºi numai dacã se
impune, dupã caz, pentru: apãrarea siguranþei naþionale, a
ordinii, a sãnãtãþii ori a moralei publice, a drepturilor ºi
libertãþilor cetãþenilor; desfãºurarea instrucþiei penale; prevenirea consecinþelor unei calamitãþi naturale ori ale unui sinistru
deosebit de grav.
(2) Restrângerea trebuie sã fie proporþionalã cu situaþia
care a determinat-o ºi nu poate atinge existenþa dreptului sau
a libertãþii;Ò
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Ñ art. 78: ”Legea se publicã în Monitorul Oficial al
României ºi intrã în vigoare la data publicãrii sau la data
prevãzutã în textul ei.Ò
Excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 322
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societãþilor comerciale, modificatã ºi completatã,
a fost formulatã de Societatea de Investiþii Financiare
Transilvania Ñ S.A. din Braºov, în calitate de intervenient
principal, în menþionatul proces în care Fondul Proprietãþii
de Stat a solicitat anularea hotãrârii adunãrii generale a
acþionarilor din Societatea Comercialã ”ComatÒ Ñ S.A.
Braºov de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor deþinute de aceastã societate, terenuri prevãzute în
certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra
acestor terenuri. În cererea sa, adresatã Tribunalului
Braºov, Fondul Proprietãþii de Stat criticã hotãrârea adunãrii
generale a acþionarilor, deoarece aceasta a decis împotriva
legii, ca acþiunile aferente valorii majorate a capitalului
social sã se atribuie proporþional cu cota deþinutã de fiecare acþionar, iar nu în conformitate cu dispoziþiile art. 5
lit. b) din Hotãrârea Guvernului nr. 55/1998, completatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 361/1998.
Societatea de Investiþii Financiare Transilvania Ñ S.A.
Braºov a solicitat menþinerea hotãrârii adunãrii generale a
acþionarilor de la Societatea Comercialã ”ComatÒ Ñ S.A.
Braºov, indicând în motivare ilegalitatea Hotãrârii
Guvernului nr. 361/1998 ºi neconstituþionalitatea prevederilor
art. 32 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, astfel cum a fost modificatã prin Legea
nr. 99/1999.
Examinând art. 32 2 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor
comerciale, modificatã ºi completatã, Curtea constatã cã
acest text de lege se referã la procedura de majorare a
capitalului social al societãþilor comerciale cu valoarea terenurilor deþinute de acestea pentru desfãºurarea activitãþii în
conformitate cu obiectul lor de activitate, iar nu la atribuirea
acþiunilor aferente majorãrii capitalului social cu valoarea
terenurilor care se realizeazã într-o etapã ulterioarã. Este
adevãrat cã majorarea capitalului social se face cu aprobarea adunãrii generale a acþionarilor, dar, în speþã,
acþionarii nu au contestat majorarea capitalului social cu
valoarea terenurilor, ci numai modalitatea de atribuire a
acþiunilor aferente, care, dupã opinia lor, trebuia sã se facã
în conformitate cu cota deþinutã de fiecare acþionar, aºa
cum de fapt s-a ºi procedat, iar nu în conformitate cu dispoziþiile art. 5 lit. b) din Hotãrârea Guvernului nr. 55/1998,
completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 361/1998 referitoare la modul de atribuire a acþiunilor aferente majorãrii
capitalului social cu valoarea terenurilor, cum susþine
Fondul Proprietãþii de Stat.
Art. 32 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale,
modificatã ºi completatã prin Legea nr. 99/1999, se referã la
situaþia unor imobile deþinute de societãþile comerciale care
fac obiectul privatizãrii. În art. 321 din aceeaºi ordonanþã
se prevede cã societãþile comerciale care deþin terenuri ce
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sunt necesare pentru desfãºurarea activitãþii în conformitate
cu obiectul lor de activitate ºi al cãror regim juridic
urmeazã sã fie clarificat vor continua sã foloseascã aceste
terenuri pânã la clarificarea regimului lor juridic, privatizarea acestor societãþi urmând sã se facã fãrã a se include
în capitalul social valoarea terenului aferent. Dupã clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca aparþinând
domeniului public al statului ori al unitãþilor administrativteritoriale, dupã caz, rãmân în folosinþa societãþilor comerciale privatizate sau care urmeazã sã fie privatizate, pe baza
unei concesiuni acordate de autoritatea competentã pentru
perioada maximã prevãzutã de lege. Terenurile clasificate
ca aparþinând domeniului privat al statului ori unitãþilor
administrativ-teritoriale, dupã caz, pot fi concesionate în
condiþiile arãtate de lege, închiriate sau oferite societãþii
comerciale pentru a fi cumpãrate. Potrivit art. 322 alin. (1)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 99/1999, capitalul social
al societãþilor comerciale cãrora li s-a eliberat certificatul de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se
majoreazã de drept cu valoarea terenurilor menþionate în
certificat, care va fi consideratã ca aport în naturã al statului sau al unei unitãþi administrativ-teritoriale, dupã caz, la
capitalul social al societãþii comerciale, în schimbul cãruia
se vor emite acþiuni suplimentare ce vor reveni de drept
instituþiei publice implicate [alin. (3) al art. 322 ].
Cumpãrãtorul are un drept de opþiune la cumpãrarea de la
instituþia publicã implicatã, la un preþ convenit în contractul
iniþial de vânzare a acþiunilor ori, în lipsa unei clauze în
acest sens, la preþul plãtit de cumpãrãtor pentru pachetul
iniþial de acþiuni, reactualizat, a unui numãr de acþiuni suplimentare, reprezentând un procent din acþiunile nou-emise
egal cu cota de participare a cumpãrãtorului la capitalul
social la data când s-a emis certificatul sau la data
achiziþionãrii pachetului iniþial de acþiuni, dupã caz.
Prin urmare, titularul dreptului de proprietate asupra
terenurilor este statul sau unitãþile administrativ-teritoriale,
denumite în lege ”instituþiile publice implicateÒ. Societatea
comercialã care deþine acest teren pentru desfãºurarea
activitãþii sale are numai un drept de folosinþã, în conformitate cu dispoziþiile art. 322 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997, modificatã ºi completatã. Dacã
terenurile respective constituie un aport al statului sau al
unitãþilor sale administrativ-teritoriale, în condiþiile art. 8
lit. e) din Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale,
numai statul sau unitãþile administrativ-teritoriale, în calitate
de acþionari, au dreptul la un numãr de acþiuni, în condiþiile
dispoziþiilor art. 210 alin. (4) din Legea nr. 31/1990.
Conform art. 65 din Legea nr. 31/1990, numai în lipsã
de stipulaþie contrarã bunurile constituite aport în societãþile
comerciale devin proprietatea acestora. Terenurile aferente
constituie un aport pentru care acþiunile ce se emit revin
de drept instituþiei publice implicate, situaþie în care este
evident cã nici autorul excepþiei ºi nici alþi acþionari nu pot
pretinde vreun drept asupra acþiunilor acordate în schimbul
terenurilor. În acest sens, într-un caz asemãnãtor care viza
constituþionalitatea art. 4 alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã
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a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societãþilor
comerciale din turism, Curtea Constituþionalã, prin Decizia
nr. 109 din 6 iulie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 506 din 19 octombrie 1999, a decis
cã reglementarea prin care se atribuie în întregime statului
sau unitãþii administrativ-teritoriale pachetul de acþiuni aferent majorãrii capitalului social cu valoarea terenurilor
deþinute de societatea comercialã nu contravine dispoziþiilor
art. 41 din Constituþie, întrucât bunul constituit ca aport în
naturã, respectiv terenurile, fiind ale statului, în calitatea sa
de acþionar, numai acesta îºi poate manifesta acordul, în
calitate de proprietar al terenului, de a vinde sau de a
ceda în alt mod o parte din aceste acþiuni celorlalþi
acþionari, care nu au decât un drept de opþiune la
cumpãrarea de acþiuni.
Autorul excepþiei, Societatea de Investiþii Financiare
Transilvania Ñ S.A. Braºov, astfel cum rezultã din dispoziþiile Legii nr. 133/1996, nu a dobândit la data înfiinþãrii
sale decât un drept de administrare ºi gestionare a acþiunilor societãþilor comerciale pentru care s-au emis acþiuni
proprii, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare,
iar nu ºi un drept de proprietate asupra terenurilor din folosinþa societãþilor comerciale necesare pentru desfãºurarea
activitãþii lor. Acþionarii sunt numai titulari ai acþiunilor, în
conformitate cu art. 98 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 31/1990 privind societãþile comerciale. Totodatã ei sunt
creditori speciali ai societãþilor comerciale pentru sume
egale cu valoarea aportului lor la capitalul social.
Art. 32 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, modificatã ºi completatã, nu lezeazã drepturile
Societãþii de Investiþii Financiare Transilvania Ñ S.A.
Braºov ºi nici ale celorlalþi acþionari ale cãror acþiuni le
administreazã ºi le gestioneazã, ci se limiteazã sã reglementeze pentru viitor efectele emiterii unor acþiuni suplimentare corespunzãtoare valorii terenului, constituite aport

în naturã, fãrã sã prejudicieze în vreun mod drepturile persoanelor asociate care rezultã din calitatea de asociat.
Dispoziþiile art. 32 2 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 99/1999, nu contravin nici prevederilor art. 78 din
Constituþie, ele aplicându-se de la producerea situaþiilor
juridice intervenite dupã aceastã datã. Dispoziþiile art. 35
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 Ñ
care reglementau majorarea capitalului social cu valoarea
terenurilor deþinute de societãþile comerciale ce se privatizeazã ºi atribuirea acþiunilor cãtre Fondul Proprietãþii de
Stat ºi ceilalþi acþionari, dupã caz, în funcþie de momentul
în care terenurile au fost înscrise în cartea funciarã ºi
momentul dobândirii calitãþii de acþionar Ñ, cu privire la
constituþionalitatea cãrora Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25
februarie 1998, au fost abrogate în mod expres prin Legea
nr. 99/1999. Dar aceasta este o problemã de aplicare în
timp a legilor, care intrã în competenþa instanþei sesizate
sã soluþioneze fondul cauzei, iar nu o problemã de constituþionalitate a legilor.
În ceea ce priveºte susþinerea cã prin dispoziþia criticatã
”legiuitorul a intervenit ºi a sugerat acþionarilor facultatea
de a hotãrî convertirea automatã a acþiunilor suplimentare
corespunzãtoare valorii terenurilor în acþiuni preferenþiale,
cu dividend prioritar, fãrã drept de vot, pe data expirãrii
termenului de exercitare a dreptului de opþiune ori, dupã
caz, la data rezoluþiunii contractului de vânzare-cumpãrare
a acþiunilorÒ, aceasta este o normã de recomandare pe
care acþionarii o pot aplica sau nu, având deplina libertate
de a decide prin hotãrârea ce o iau în adunarea generalã
a acþionarilor societãþii comerciale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al
art. 1Ð3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 32 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 99/1999 privind unele
mãsuri pentru accelerarea reformei economice, excepþie ridicatã de Societatea de Investiþii Financiare Transilvania Ñ S.A.
din Braºov în Dosarul nr. 308/1999 al Tribunalului Braºov.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 20 ianuarie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Laurenþiu Cristescu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 53
din 21 martie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã ºi modificatã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent ºef

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã ºi modificatã,
excepþie ridicatã de Petre Petriºor în Dosarul nr. 972/1998
al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia penalã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
7 martie 2000 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 14 martie
2000 ºi apoi pentru data de 21 martie 2000.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 6 mai 1999, Curtea Supremã de
Justiþie Ñ Secþia penalã a sesizat Curtea Constituþionalã
cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 91
alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, republicatã ºi modificatã, excepþie ridicatã
de Petre Petriºor în Dosarul nr. 972/1998, aflat pe rolul
acelei instanþe. Obiectul cauzei îl constituie infracþiunea de
favorizare a infractorului în formã continuatã, reþinutã în
sarcina lui Petre Petriºor, care în momentul sãvârºirii faptei
avea calitatea de judecãtor. Ministrul justiþiei, la data de 6
iunie 1997, a avizat cercetarea sa penalã, în temeiul dispoziþiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã ºi modificatã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine, în esenþã, cã dispoziþiile legale cuprinse în art. 91
alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicatã, nu sunt în concordanþã cu statutul judecãtorilor, consacrat prin art. 124
din Constituþie, potrivit cãruia judecãtorii numiþi de Preºedintele României sunt inamovibili, iar promovarea, transferarea
ºi sancþionarea lor pot fi dispuse numai de Consiliul
Superior al Magistraturii, în condiþiile legii. Întrucât prin
art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicatã, se prevede cã magistraþii nu pot fi cercetaþi, reþinuþi, arestaþi, percheziþionaþi sau trimiºi în judecatã fãrã avizul ministrului
justiþiei, autorul excepþiei considerã cã se încalcã

”dispoziþiile constituþionale care garanteazã independenþa
magistraþilor ºi inamovibilitatea lor faþã de puterea politicã
ºi celelalte autoritãþi de statÒ. ”Consiliul Superior al
Magistraturii este o autoritate judecãtoreascã distinctã [...]
care nu aparþine executivului ºi nu este condus de ministrul
justiþiei. Acesta, la lucrãrile ºi pentru adoptarea deciziilor
Consiliului, nu are drept de vot. Potrivit Constituþiei,
sancþionarea judecãtorilor poate fi dispusã numai de
Consiliul Superior al Magistraturii.Ò Faþã de prevederile
art. 10 lit. f) din Codul de procedurã penalã, avizul ministrului justiþiei este o condiþie legalã necesarã pentru punerea în miºcare a acþiunii penale, având rol determinant atât
pentru punerea în miºcare, cât ºi pentru exercitarea acesteia. Raportând dispoziþiile art. 10 lit. f) din Codul de procedurã penalã la cele ale art. 11 pct. 1 lit. c) din acelaºi
cod, lipsa avizului ministrului justiþiei duce la soluþia de
încetare a urmãririi penale. Se aratã, în continuare, cã prevederile constituþionale ale art. 37 alin. (3) interzic magistraþilor sã facã parte din partide politice, iar cele ale
art. 35 alin. (1) interzic asocierea lor în partide politice; cu
toate acestea, deºi magistraþii sunt inamovibili, totuºi avizul
pentru cercetarea ºi trimiterea lor în judecatã este emis de
”ministrul justiþiei, membru al Guvernului, om politic plasat
în afara autoritãþii judecãtoreºtiÒ.
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia penalã,
exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã, întrucât nu existã nici o contradicþie între, pe de o parte, dispoziþiile constituþionale
cuprinse în art. 124 ºi 133 ºi, pe de altã parte, prevederile
art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992, republicatã, ºi cele
cuprinse în Regulamentul de funcþionare a Consiliului
Superior al Magistraturii. Instanþa apreciazã cã, întrucât
art. 91 din Legea nr. 92/1992, republicatã, este plasat în
titlul VI referitor la drepturile ºi îndatoririle magistraþilor,
aceste prevederi reprezintã mãsuri de protecþie a magistraþilor, care nu sunt de naturã sã încalce drepturile conferite acestora prin Constituþie. Reprezentantul Ministerului
Public, prin concluziile puse în faþa instanþei unde a fost
ridicatã excepþia de neconstituþionalitate, opineazã în sensul
cã aceasta nu este întemeiatã.
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a Curþii
Constituþionale a fost comunicatã preºedinþilor celor douã
Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi putea
exprima punctele de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia nu este întemeiatã, precizând cã este de acord cu
argumentele prezentate în opinia instanþei de judecatã.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul judecãtorului-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã este competentã, potrivit
dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie ºi ale art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 91 alin. 2
din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã,
republicatã, având urmãtorul cuprins: ”Magistraþii nu pot fi
cercetaþi, reþinuþi, arestaþi, percheziþionaþi sau trimiºi în judecatã fãrã avizul ministrului justiþiei.Ò
Autorul excepþiei susþine cã aceastã dispoziþie legalã
încalcã prevederile art. 124 alin. (1) din Constituþie. Din
motivarea cuprinsã în cererea formulatã în susþinerea
excepþiei rezultã cã este vizatã teza finalã a art. 124
alin. (1) din Constituþie, care prevede: ”Promovarea, transferarea ºi sancþionarea judecãtorilor pot fi dispuse numai de
Consiliul Superior al Magistraturii, în condiþiile legii.Ò
Examinând legalitatea sesizãrii, Curtea reþine cã, potrivit
dispoziþiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, ”Curtea Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate
în faþa instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea
unei legi sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau
dintr-o ordonanþã în vigoare, de care depinde soluþionarea
cauzeiÒ.
Din motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, ca ºi
din actele ºi lucrãrile dosarului aflat pe rolul instanþei de
judecatã rezultã cã obiectul cauzei penale îl constituie
infracþiunea de favorizare a infractorului în formã continuatã, reþinutã în sarcina autorului excepþiei, care avea
calitatea de judecãtor în momentul sãvârºirii faptei. În
speþã, acþiunea penalã a fost pusã în miºcare existând
avizul ministrului justiþiei din data de 6 iunie 1997, aviz
emis în temeiul art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã.

Prin dispoziþiile ce fac obiectul excepþiei de
neconstituþionalitate legiuitorul a prevãzut existenþa acestui
aviz ca o mãsurã de protecþie a magistraþilor. Într-adevãr,
aceste dispoziþii legale se coreleazã cu cele ale art. 10
lit. f) din Codul de procedurã penalã, articol care reglementeazã cazurile când punerea în miºcare sau exercitarea
acþiunii penale este împiedicatã ºi care are urmãtorul
cuprins: ”Acþiunea penalã nu poate fi pusã în miºcare, iar când
a fost pusã în miºcare nu mai poate fi exercitatã dacã: [...]
f) lipseºte plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori altã condiþie
prevãzutã de lege, necesarã pentru punerea în miºcare a
acþiunii penale;Ò
Curtea constatã, pe de o parte, cã avizul ministrului
justiþiei are natura juridicã a unui act-condiþie pentru punerea în miºcare a acþiunii penale ºi, pe de altã parte, cã, în
ipoteza în care dispoziþiile art. 91 alin. 2 din Legea
nr. 92/1992, republicatã, ar fi declarate neconstituþionale,
consecinþa ar fi aceea cã ele ar deveni inaplicabile. Într-o
asemenea situaþie exercitarea acþiunii penale împotriva
magistraþilor nu ar mai fi condiþionatã de avizul ministrului
justiþiei. În speþã însã o asemenea decizie a Curþii nu ar
produce nici un efect, întrucât constatarea neconstituþionalitãþii dispoziþiilor legale criticate nu ar constitui un impediment pentru continuarea acþiunii penale, în cazul autorului
excepþiei ce face obiectul prezentei decizii, deoarece
instanþa, o datã sesizatã, va exercita în continuare acþiunea
penalã, existenþa sau inexistenþa avizului ministrului justiþiei
fiind lipsitã de orice relevanþã.
Se constatã, aºadar, cã în speþã nu este îndeplinitã
condiþia de admisibilitate a excepþiei de neconstituþionalitate
prevãzutã de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, deoarece soluþionarea cauzei de cãtre instanþa de
judecatã nu depinde, în stadiul în care se aflã procesul
penal, de dispoziþiile legale criticate.
În consecinþã, rezultã cã excepþia de neconstituþionalitate
urmeazã sã fie respinsã ca inadmisibilã, în temeiul alin. (6)
al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã.

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 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã ºi modificatã, excepþie ridicatã de Petre Petriºor în Dosarul nr. 972/1998 al
Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia penalã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 martie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
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SEPARATÃ
ministrul justiþiei poate ºi trebuie sã cunoascã modul în
care aceºtia îºi îndeplinesc îndatoririle. Nu se poate concepe ca el sã fie indiferent sau sã ignore cazurile în care
magistraþii au sãvârºit ori sunt suspecþi cã au sãvârºit fapte
prevãzute de legea penalã. Ca unul care rãspunde de activitatea judecãtorilor, de modul cum se înfãptuieºte justiþia
ºi implicit de prestigiul de care judecãtorii se bucurã, ministrul justiþiei este interesat ºi este cel mai indicat sã verifice
ºi sã sesizeze, dacã este cazul, punerea sub urmãrire
penalã a unui magistrat. Este evident cã orice caz în care
un magistrat se dovedeºte cã a încãlcat legea penalã
aruncã o umbrã asupra prestigiului întregii magistraturi.
Tocmai de aceea singurul chemat sã avizeze urmãrirea
penalã a unui magistrat este ministrul justiþiei, iar acest
drept de aviz implicã angajarea rãspunderii sale personale,
persoana interesatã având dreptul de a-l acþiona în justiþie
pentru avizarea sau refuzul de a aviza urmãrirea penalã a
unui magistrat pe care îl considerã vinovat sau, dimpotrivã,
nevinovat de sãvârºirea unei fapte prevãzute de legea
penalã, lucru mai greu, dacã nu imposibil de realizat în
cazul unui eventual aviz al Consiliului Suprem al
Magistraturii.
Sub aspect procesual, avizul ministrului justiþiei reprezintã o condiþie necesarã pentru punerea în miºcare a
acþiunii penale, iar potrivit art. 10 alin. 1 lit. f) din Codul de
procedurã penalã, lipsa acestui aviz este o cauzã care
împiedicã punerea în miºcare ºi exercitarea acþiunii penale.
Dacã ministrul justiþiei a dat avizul prevãzut de lege ºi s-a
pornit procesul penal împotriva magistratului, acesta poate
ridica excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor legale
care prevãd dreptul ministrului justiþiei de a da avizul, care
a stat la baza trimiterii sale în judecatã, iar excepþia astfel
ridicatã nu poate fi consideratã ca fiind inadmisibilã ºi
urmeazã sã fie examinatã în fond.

Excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 91
alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã este neîntemeiatã ºi ar trebui sã fie respinsã ca atare. Dispoziþiile legale criticate nu sunt contrare
prevederilor art. 124 din Constituþie, referitoare la statutul
magistraþilor, ºi nici celor ale art. 133, referitoare la
atribuþiile Consiliului Suprem al Magistraturii. Faptul cã,
potrivit dispoziþiilor legale în discuþie, magistraþii, procurorii
sau judecãtorii nu pot fi cercetaþi, reþinuþi, arestaþi, percheziþionaþi sau trimiºi în judecatã fãrã avizul ministrului
justiþiei nu poate fi considerat ca o încãlcare a statutului
magistraþilor, a independenþei acestora în activitatea judiciarã, ci, dimpotrivã, ca un mijloc de apãrare a acestui statut ºi a prestigiului magistraturii împotriva unor acþiuni
nejustificate sau abuzive ale organelor de urmãrire penalã.
Dispoziþiile art. 91 alin. 2 sunt incluse în titlul VI al Legii
nr. 92/1992, referitor la drepturile ºi îndatoririle magistraþilor,
de unde rezultã natura lor juridicã de mãsuri de protecþie a
magistraþilor. S-ar putea discuta, desigur, cu privire la necesitatea instituirii unei astfel de mãsuri de protecþie în favoarea magistraþilor, însã nu poate fi pusã la îndoialã natura
sa juridicã.
În speþã, autorul excepþiei de neconstituþionalitate nu
contestã necesitatea condiþionãrii efectuãrii oricãror acte de
urmãrire penalã împotriva unui magistrat de un aviz al unei
autoritãþi, însã considerã cã aceastã autoritate trebuie sã
fie Consiliul Superior al Magistraturii, iar nu ministrul justiþiei
care, aflându-se în structura guvernamentalã, aduce atingere, prin exercitarea acestui drept, inviolabilitãþii ºi independenþei judecãtorului. Aceastã criticã este însã
neîntemeiatã. Potrivit legii, ministrul justiþiei are un rol foarte
important în selecþionarea, pregãtirea ºi verificarea
cunoºtinþelor viitorilor magistraþi, în vederea admiterii acestora în magistraturã. Fãrã sã intervinã în activitatea judiciarã a magistraþilor, care sunt independenþi ºi inamovibili,

Judecãtor,
prof. univ. dr. Costicã Bulai
«
OPINIE

SEPARATÃ

Prin Decizia nr. 53 din 21 martie 2000, decizie prezentatã mai înainte, Curtea Constituþionalã, cu votul majoritãþii
judecãtorilor, a respins, ca fiind inadmisibilã, excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 91 alin. 2 din Legea
nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã.
Faþã de aceastã decizie, pentru motivele pe care le
vom expune, ne îngãduim sã formulãm o opinie separatã.
I. Consideraþii prealabile
1. Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã
a fost supusã unor modificãri succesive.
Se constatã însã cã aceste modificãri nu au privit ºi
art. 91 alin. 2, ale cãrui dispoziþii formeazã obiectul
excepþiei de neconstituþionalitate, conþinutul sãu fiind acelaºi
ca la momentul adoptãrii legii.
2. Ministerul Justiþiei, în temeiul acestui text de lege, a
avizat la 6 iunie 1997 cercetarea penalã a unui judecãtor.
3. În faþa Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia penalã
s-a ridicat excepþia de neconstituþionalitate a art. 91 alin. 2,

iar suprema instanþã, considerând-o ca nefondatã, în sensul
cã nu existã nici o contradicþie între dispoziþiile art. 124 ºi
133 din Constituþie ºi dispoziþiile legale criticate, a sesizat
Curtea Constituþionalã. În opinia noastrã aceastã poziþie a
Curþii Supreme de Justiþie, cea mai înaltã instanþã
judecãtoreascã ºi unde profesionalismul ºi competenþa sunt
la ele acasã, este plinã de semnificaþii juridice. Din faptul
cã a fost sesizatã Curtea Constituþionalã rezultã neîndoielnic cã suprema instanþã judecãtoreascã, aplicând dispoziþiile
art. 23 din Legea nr. 47/1992, a constatat cã, procedural,
excepþia este admisibilã ºi nu suntem deci în prezenþa
cazurilor de inadmisibilitate acolo prezentate. Singura interpretare corectã a Încheierii de sesizare este în sensul cã
excepþia este admisibilã procedural, pentru cã altfel chiar
Curtea Supremã de Justiþie ar fi fãcut aplicaþiunea alin. (6)
din art. 23 potrivit cãruia: ”Dacã excepþia este inadmisibilã,
fiind contrarã prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanþa o
respinge printr-o încheiere motivatã, fãrã a mai sesiza
Curtea Constituþionalã.Ò
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4. Avizul ministrului justiþiei, prevãzut de art. 91 alin. 2
din Legea nr. 92/1992, este o condiþie legalã necesarã
pentru punerea în miºcare a acþiunii penale. Efectele sale
juridice rezultã foarte clar din art. 10 lit. f) al Codului de
procedurã penalã, în sensul cãruia acþiunea penalã nu
poate fi pusã în miºcare, iar când a fost pusã în miºcare
nu mai poate fi exercitatã dacã ”lipseºte plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori altã condiþie prevãzutã de lege,
necesarã pentru punerea în miºcare a acþiunii penaleÒ.
Aceste dispoziþii trebuie coroborate cu art. 11 lit. c) din
acelaºi cod, în sensul cãruia se decide încetarea urmãririi
penale dacã acest aviz lipseºte.
Fãrã îndoialã acest aviz nu este o simplã apreciere,
efectele sale juridice apropiindu-l, evident, de avizul conform. El asigurã ministrului justiþiei o anumitã ”putereÒ în
raporturile sale cu judecãtorii ºi excede dimensiunilor activitãþii administrative.
II. Privitor la decizia de respingere, ca inadmisibilã, a
excepþiei
1. Art. 23 din Legea nr. 47/1992 cuprinde atât dispoziþii
de competenþã, cât ºi de procedurã. În sensul dispoziþiilor
acestuia o excepþie de neconstituþionalitate este admisibilã,
procedural, dacã: este ridicatã în faþa instanþelor
judecãtoreºti; priveºte legi sau ordonanþe ori dispoziþii din
acestea, în vigoare, de care depinde soluþionarea cauzei;
este ridicatã de pãrþi sau de cãtre instanþa de judecatã;
constituþionalitatea dispoziþiilor legale nu a fost stabilitã
potrivit art. 145 alin. (1) din Constituþie; prevederile legale
nu au fost constatate ca fiind neconstituþionale printr-o
decizie anterioarã a Curþii Constituþionale.
Curtea Supremã de Justiþie nu a identificat nici o cauzã
de inadmisibilitate proceduralã ºi deci, în consecinþã, a
sesizat Curtea Constituþionalã.
2. Prin decizia sa Curtea Constituþionalã considerã cã
excepþia este inadmisibilã, în principal pentru cã: dispoziþia
legalã criticatã are valoare de mãsurã legalã de protecþie a
magistraþilor; dacã dispoziþia legalã ar fi declaratã neconstituþionalã ea ar deveni inaplicabilã; ca atare, în viitor,
exercitarea acþiunii penale împotriva magistraþilor nu ar mai
fi condiþionatã de avizul ministrului justiþiei; în speþã decizia
Curþii nu ar avea nici un efect, întrucât constatarea neconstituþionalitãþii dispoziþiilor legale criticate nu ar constitui un
impediment pentru continuarea acþiunii penale, deoarece
instanþa, deja sesizatã, o va exercita în continuare; în
speþã nu este îndeplinitã condiþia de admisibilitate
prevãzutã de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
întrucât soluþionarea cauzei de cãtre instanþa de judecatã
nu depinde de dispoziþiile legale criticate.
3. Nu putem face abstracþie de dificultãþile evidente în
identificarea ”veninului neconstituþionalÒ al dispoziþiei legale
în cauzã. Mai ales cã, apreciatã ca mãsurã de protecþie a
judecãtorilor, dispoziþia legalã este consideratã ca neconstituþionalã tocmai de un subiect de drept ”protejatÒ astfel.
Dar, ºi acest lucru intereseazã aici, trebuia ca excepþia de
neconstituþionalitate sã fie apreciatã ca admisibilã procedural. Numai astfel se putea trece la pasul urmãtor, ºi anume
la identificarea unei soluþii pe fondul excepþiei, aºa cum
corect a procedat Curtea Supremã de Justiþie.
4. În raport cu cele mai înainte expuse, considerãm cã
excepþia nu trebuia respinsã în temeiul art. 23 alin. (6) din
Legea nr. 47/1992.
În opinia noastrã, în speþã suntem în situaþia unei dispoziþii legale ”de care depinde soluþionarea cauzeiÒ. S-ar
putea reproºa excepþiei ”inutilitateaÒ, deoarece procesul
penal o datã pornit continuã, dar ”inutilitateaÒ nu este nomi-

nalizatã în conþinutul art. 23. Este dificil de motivat cã de o
dispoziþie legalã, cuprinsã în Codul de procedurã penalã în
art. 9 ºi urm. (Acþiunea penalã), nu depinde judecarea
cazului în care se contestã tocmai situaþii legale privind
declanºarea acþiunii penale. Mai mult, trebuiau aplicate în
speþã dispoziþiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992
potrivit cãrora Curtea se pronunþã numai asupra problemelor de drept ºi numai asupra înþelesului contrar Constituþiei
al dispoziþiilor legale. Or, Curtea a mers mai departe, spre
concretul situaþiei de fapt, spre oportunitate. Dacã ducem
mai departe raþionamentul din decizie, putem sã ajungem,
fãrã a exagera, la o concluzie care iese din spiritul
instituþiei controlului de constituþionalitate, ºi anume cã
art. 91 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 nu poate forma niciodatã obiect al controlului.
ªi aceasta pentru cã excepþiile de neconstituþionalitate
ar fi mereu inadmisibile procedural ºi totdeauna ar fi evitatã discuþia de fond. Într-o asemenea situaþie s-ar putea
interpreta cã art. 144 lit. c) din Constituþie permite ca unele
dispoziþii legale sã nu poatã fi supuse controlului de constituþionalitate pe calea excepþiilor.
5. Cât priveºte interpretarea dispoziþiilor art. 23 din
Legea nr. 47/1992, aceasta trebuie sã susþinã întotdeauna
litera ºi spiritul Constituþiei privind supremaþia acesteia, privind funcþiile Curþii Constituþionale, privind marile principii de
organizare a democraþiei constituþionale. De aceea cazurile
de inadmisibilitate acolo nominalizate trebuie interpretate ca
urmãrind sã asigure excepþiilor de neconstituþionalitate îndeplinirea unor rigori juridice ºi nu ca procedee de ocolire a
justiþiei constituþionale.
Într-o asemenea viziune am considerat cã excepþia de
neconstituþionalitate era admisibilã procedural, Curtea oferindu-ºi astfel calea spre efortul de a examina în fond constituþionalitatea dispoziþiei legale criticate.
III. Privitor la constituþionalitatea dispoziþiilor art. 91
alin. 2 din Legea nr. 92/1992
Subliniind încã o datã dificultatea identificãrii ”veninului
neconstituþionalÒ al dispoziþiilor legale criticate, considerãm
cã aceastã dispoziþie are un înþeles contrar Constituþiei.
1. Atribuþia ministrului justiþiei de a aviza cercetarea,
reþinerea, arestarea, percheziþionarea sau trimiterea în judecatã a magistraþilor contravine dispoziþiilor constituþionale
care reglementeazã raporturile dintre puterile publice ºi
echilibrul acestora. Acest text de lege dã în competenþa
ministrului justiþiei, autoritate executivã, o atribuþie care
priveºte puterea judecãtoreascã, implicându-l mai mult
decât permite Constituþia în sfera acesteia.
2. Constituþia realizeazã, cât priveºte autoritatea
judecãtoreascã, o simetrie între independenþa judecãtorilor,
inamovibilitate ºi rãspunderea lor juridicã. Implicarea ministrului justiþiei în conþinutul acestor dimensiuni constituþionale
este contrarã literei ºi spiritului Constituþiei.
3. Poziþia politicã a ministrului justiþiei, care nu este
magistrat în sensul Constituþiei, justificã de ce atribuþiile
sale nu pot privi regulile aplicabile judecãtorilor, deoarece
aceºtia sunt independenþi ºi se supun numai legii.
4. Deºi avizul este o excepþie, el nu poate fi o protecþie
juridicã pentru judecãtori, iar faptul cã în speþã tocmai o
asemenea ipostazã este pusã în discuþie are semnificaþii
multiple.
5. Textul de lege este criticabil ºi pentru faptul cã prin
Constituþie s-a creat Consiliul Superior al Magistraturii,
autoritate publicã care prin funcþiile sale intermediazã ºi
mediazã raporturile constituþionale dintre puterea
judecãtoreascã ºi executiv. Într-o interpretare corectã a dispoziþiilor constituþionale, implicãrile dintre justiþie ºi executiv
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trebuie sã se realizeze numai prin aceastã autoritate
publicã.
6. Din moment ce rãspunderea disciplinarã a judecãtorilor este datã prin Constituþie Consiliului Superior al
Magistraturii, acesta având rolul de consiliu disciplinar, este
dificil de argumentat cã ministrului justiþiei îi este îngãduit
sã se implice, chiar ºi prin avize, în rãspunderea penalã a
acestora. De altfel art. 124 alin. (1) teza a doua din
Constituþie prevede cã ”Promovarea, transferarea ºi
sancþionarea judecãtorilor pot fi dispuse numai de Consiliul
Superior al Magistraturii, în condiþiile legii.Ò Acest text trebuie interpretat în cel mai larg sens posibil, ºi anume de
protecþie a judecãtorilor. Legea poate detalia dispoziþia constituþionalã, dar nu poate exclude dreptul de decizie al
Consiliului Superior al Magistraturii.
7. În stabilirea concordanþei dintre textul de lege criticat
ºi Constituþie trebuie avute în vedere dispoziþiile
constituþionale (art. 133) în sensul cãrora ministrul poate
prezida Consiliul Superior al Magistraturii în cazul discutãrii
propunerilor de numire în funcþie, dar fãrã drept de vot.
Aceste dispoziþii exprimã foarte clar poziþia constituþionalã
a ministrului justiþiei în asigurarea funcþionãrii întregului sistem al justiþiei.
8. Raporturile constituþionale dintre judecãtori ºi ministrul
justiþiei au un alt conþinut decât cele dintre acesta ºi procurori, deoarece, cât îi priveºte pe aceºtia din urmã,
Constituþia stabileºte, prin art. 131 alin. (1), cã îºi
desfãºoarã activitatea sub autoritatea ministrului justiþiei.
Mai mult, potrivit aceluiaºi text constituþional, procurorii îºi
desfãºoarã activitatea potrivit altor principii decât judecãtorii.
Deºi ºi judecãtorii ºi procurorii sunt magistraþi în sensul
constituþional, particularitãþile ºi distincþiile dintre aceste
douã categorii sunt clar stabilite prin Constituþie.
9. În stabilirea raporturilor constituþionale dintre autoritãþile publice Constituþia impune o simetrie juridicã a
situaþiilor ce pot interveni.
Astfel, cât priveºte rãspunderea, Constituþia ºi legile, în
principiu, permit declanºarea procedurilor prin tehnici care
sã nu rupã legãturile fireºti rezultate din constituirea auto-
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ritãþilor ºi din natura lor juridicã. Reamintim: regulile privind
imunitatea parlamentarã unde se cere încuviinþarea
Camerei; regulile privind judecãtorii Curþii Supreme de
Justiþie potrivit cãrora aceºtia nu pot fi urmãriþi penal sau
contravenþional ori trimiºi în judecatã fãrã autorizarea
Preºedintelui României; regulile privind judecãtorii Curþii
Constituþionale potrivit cãrora aceºtia nu pot fi arestaþi sau
trimiºi în judecatã penalã ori contravenþionalã decât cu
aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputaþilor, al
Senatului sau a Preºedintelui României.
Rezultã cã în declanºarea unor asemenea proceduri
rolul de a aviza revine autoritãþii care a desemnat în
funcþie demnitarul sau funcþionarul public.
Evident, textul legal criticat se abate de la sistemul
acestor tehnici constituþionale ºi legale. Mãsura, consideratã
de protecþie procesualã, ar fi trebuit sã fie în competenþa
fie a unei autoritãþi care numeºte magistraþii, fie în cea a
Consiliului Superior al Magistraturii.
10. Nu poate rãmâne în afara discuþiei, ipotetic, ceea
ce s-ar produce prin declararea acestui text de lege ca
neconstituþional.
O primã consecinþã s-ar apropia de crearea unui vid
legislativ privind acþiunea penalã referitoare la judecãtori,
alþii desigur decât cei de la Curtea Supremã de Justiþie. O
asemenea ipotezã trebuie privitã cu rezerve, deoarece s-ar
aplica ºi judecãtorilor regimul juridic general aplicabil
cetãþenilor. De altfel principiul constituþional al egalitãþii
implicã restrângerea unor privilegii procedurale chiar dacã
acestea sunt mijloace de protecþie.
Dar aici existã ºi un remediu legal foarte clar. Potrivit
art. 25 din Legea nr. 47/1992 decizia prin care se constatã
neconstituþionalitatea unei prevederi legale se comunicã
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
Evident, dispoziþia menþionatã asigurã nu numai informarea
autoritãþilor nominalizate cu situaþia creatã, ci ºi posibilitatea
acestora de a interveni cu reglementãri noi în domeniul
vizat. Aceasta este însã problema Guvernului ºi, desigur, a
Parlamentului.

Judecãtor,
prof. univ. dr. Ioan Muraru
«

OPINIE

SEPARATÃ

1. Nu împãrtãºesc soluþia respingerii excepþiei, ca fiind
inadmisibilã. Personal, opinez cã se impunea examinarea
acesteia pe fond, cu concluzia ce s-ar fi degajat în urma
unei atare examinãri.
2. Pe fond, consider excepþia ca fiind întemeiatã.
Constituþia României consacrã principiul independenþei
judecãtorului. Art. 123 alin. (2) prevede: ”Judecãtorii sunt
independenþi ºi se supun numai legii.Ò Sunt de esenþa oricãrei
organizãri judecãtoreºti, într-o societate democraticã, asigurarea ºi garantarea efectivã a independenþei judecãtorilor.
Inamovibilitatea acestora, prevãzutã, de asemenea, în
Constituþie, reprezintã de fapt o garanþie constituþionalã,
dezvoltatã într-o normã legalã, a bunei administrãri a
justiþiei ºi o mãsurã de protecþie în faþa oricãrei ingerinþe.
Inamovibilitatea reprezintã o situaþie pe care o creeazã
legea de organizare judecãtoreascã, în temeiul principiului
constituþional, în baza cãreia judecãtorii nu pot fi mutaþi,

înaintaþi, sancþionaþi decât cu paza unor garanþii înscrise în
lege. Atât independenþa judecãtorilor, cât ºi inamovibilitatea
acestora (împreunã cu alte garanþii, cum ar fi, spre exemplu, o retribuþie decentã), sunt condiþii ale bunei funcþionãri
a justiþiei. În mod deosebit, datoritã faptului cã judecãtorul
este independent ºi inamovibil, poziþia lui se deosebeºte de
cea a organului administrativ. De aceea, în spiritul acestui
principiu, judecãtorul trebuie sã fie la adãpost, în mod real,
în faþa oricãrei ingerinþe politice sau administrative. Acesta
este, de altfel, ºi spiritul soluþiilor promovate de Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului, care, în numeroase cauze,
a subliniat nevoia existenþei unor suficiente garanþii de
independenþã a judecãtorului faþã de executiv.
Cetãþeanul care se adreseazã justiþiei ºi care are dreptul
constituþional la un proces echitabil trebuie sã aibã convingerea cã soluþionarea acþiunii sale va fi realizatã de o
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instanþã independentã ºi imparþialã. Chiar ºi aparenþa unei
eventuale ingerinþe trebuie eliminatã.
De altfel, instituind o structurã nouã, Consiliul Superior
al Magistraturii, plasatã în interiorul autoritãþii judecãtoreºti,
legiuitorul constituant a urmãrit în fapt înfiinþarea unui organism care sã se interpunã între puterea executivã ºi cea
judecãtoreascã, în scopul fundamental al asigurãrii independenþei justiþiei. Atât în Constituþie, cât ºi în legea de
organizare judecãtoreascã sunt prevãzute drepturi, dar ºi
obligaþii pentru judecãtori, iar organul specific, abilitat pentru
a constata abateri de la statutul deontologic al profesiei ºi
a adopta mãsuri în consecinþã, este Consiliul Superior al
Magistraturii, în conformitate cu art. 124 din Constituþie,
care prevede: ”Promovarea, transferarea ºi sancþionarea
judecãtorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior al
MagistraturiiÒ. La lucrãrile Consiliului, atunci când îndeplineºte rolul de instanþã disciplinarã, ministrul justiþiei nu

participã la dezbateri. Între mãsurile ce pot fi promovate de
Consiliu se numãrã ºi aceea, extrem de gravã, a
îndepãrtãrii din justiþie. Personal, nu pot observa nici un
impediment ca acest organism, din moment ce poate promova chiar o mãsurã atât de severã, sã nu poatã fi abilitat
legal sã emitã avizul pentru cercetarea, reþinerea, arestarea, percheziþionarea sau trimiterea în judecatã a magistratului. Se pot imagina, desigur, ºi alte soluþii legislative care
sã evite implicarea ministrului justiþiei în acest proces.
Necesitatea avizului, prevãzutã de art. 91 alin. 2 din
Legea nr. 92/1992, reprezintã, aºa cum bine reþine instanþa
de judecatã, o importantã garanþie legalã, numai cã paza
acestei garanþii nu trebuie, în opinia noastrã, sã se afle în
sarcina unei autoritãþi administrative (ministrul justiþiei), ci în
aceea a unei structuri aflate în sfera autoritãþii
judecãtoreºti.

Judecãtor,
Nicolae Popa
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 55
din 22 martie 2000
referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 alin. (1) ºi (2)
din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945,
precum ºi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 alin. (1) ºi (2) din Decretul-lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu
începere de la 6 martie 1945, precum ºi celor deportate în
strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, excepþie
ridicatã de Laurenþiu Dumitrescu, Ifrim Bãlescu, Vasile
Buhoiu, Ion Sarion, Diogene Dumitrescu, Mihai Cozma ºi
Gheorghe Popescu în Dosarul nr. 4.194/1999 al Curþii de
Apel Ploieºti Ñ Secþia de contencios administrativ ºi
comercial.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
7 martie 2000 ºi au fost consemnate în încheirea din
aceeaºi datã, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunþarea la 14 martie 2000 ºi
apoi la 21 martie 2000 ºi la 22 martie 2000.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Curtea de Apel Ploieºti Ñ Secþia de contencios
administrativ ºi comercial, prin Încheierea din 23 noiem-

brie 1999, pronunþatã în Dosarul nr. 4.194/1999, a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 13 alin. (1) ºi (2) din Decretul-lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu
începere de la 6 martie 1945, precum ºi celor deportate în
strãinãtate ori constituite în prizonieri, modificat ºi completat prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 41/1997,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 55/1998. Excepþia a
fost ridicatã de Laurenþiu Dumitrescu, Ifrim Bãlescu, Vasile
Buhoiu, Ion Sarion, Diogene Dumitrescu, Mihai Cozma ºi
Gheorghe Popescu în Dosarul nr. 4.194/1999 cu ocazia
judecãrii acþiunii formulate împotriva Direcþiei generale de
muncã ºi protecþie socialã, potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 29/1990, pentru anularea deciziilor de revizuire a drepturilor acordate în baza dispoziþiilor Decretuluilege nr. 118/1990.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile legale criticate au caracter retroactiv,
înfrângând astfel principiul neretroactivitãþii legii, consfinþit
prin art. 15 alin. (2) din Constituþie. Potrivit art. 13 alin. (1)
ºi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, direcþiile
generale de muncã ºi protecþie socialã pot revizui, la sesizare sau din proprie iniþiativã, drepturile stabilite prin
hotãrâri definitive ale comisiilor pentru aplicarea Decretuluilege nr. 118/1990, emise anterior datei de 14 iulie 1997.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã
cã excepþia este întemeiatã, deoarece dispoziþiile legale criticate ”încalcã principiul neretroactivitãþii legii civile, aºa cum
acesta este definit prin art. 15 alin. (2) din Constituþie, în
sensul cã Çdã dreptul sã se revinã asupra unor situaþii sau
drepturi stabilite definitiv sub imperiul legii în vigoare, la
data emiterii deciziilor de cãtre comisie.ÈÒ
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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 putea exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã, susþinând
cã, deºi în textul de lege criticat se foloseºte termenul
”revizuireÒ, în realitate legiuitorul a avut în vedere termenul
”revocareÒ. ”Astfel, se dã posibilitatea unui organ administrativ de a reveni asupra propriilor acte, emise însã cu
nerespectarea prevederilor legale, în concordanþã cu principiul revocabilitãþii actelor administrative. Acest principiu
apare ca un efect firesc al trãsãturilor administraþiei publice
care trebuie sã dea dovadã de elasticitate ºi nu de birocratizare în activitatea pe care o desfãºoarã.Ò De asemenea, se aratã cã, deoarece nu se poate ”invoca principiul
neretroactivitãþii legii pentru pãstrarea unor drepturi
dobândite cu încãlcarea dispoziþiilor legale, în sistemul
românesc actual, s-a admis în mod constant, principiul
revocabilitãþii actelor administrative, sub condiþia existenþei
posibilitãþii acþiunii în contencios administrativ, condiþie realizatã prin alin. (3) al art. 13 din Decretul-lege
nr. 118/1990Ò.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi
Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
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.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
art. 13 alin. (1) ºi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instauratã cu începere de la
6 martie 1945, precum ºi celor deportate în strãinãtate ori
constituite în prizonieri, decret-lege republicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998,
în temeiul art. III din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 41/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 55/1998, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 107 din 9 martie 1998, dându-se
textelor o nouã numerotare.
Dispoziþiile legale criticate au în prezent urmãtoarea
redactare: ”(1) Direcþiile generale de muncã ºi protecþie
socialã, atunci când sunt sesizate sau din proprie iniþiativã, vor
verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege pânã la data publicãrii Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 41/1997 în Monitorul Oficial al României.
(2) În cazul în care se constatã încãlcãri ale prevederilor
legale, se va emite decizie de revizuire.Ò
Conform alin. (3) al aceluiaºi articol, ”Împotriva deciziei
de revizuire emise în condiþiile alin. (1) ºi (2) persoana interesatã poate introduce contestaþie, în condiþiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990Ò.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea constatã cã aceste texte de lege au rezultat în
urma modificãrii Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 41/1997 prin Legea nr. 55/1998.
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Textul art. 141, introdus prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 41/1997, devenit dupã renumerotare art. 13,
avea urmãtoarea formulare: ”Direcþiile de muncã ºi protecþie
socialã, prin oficiile juridice proprii, sunt obligate ca, atunci
când sunt sesizate sau din proprie iniþiativã, sã verifice drepturile acordate, pânã la data intrãrii în vigoare a Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 41/1997, beneficiarilor Decretului-lege
nr. 118/1990.Ò
Iniþial Decretul-lege nr. 118/1990 a prevãzut constituirea
unor comisii speciale pentru aplicarea prevederilor sale.
Aceastã reglementare a fost menþinutã ºi dupã modificãrile
ulterioare. Astfel, decretul-lege, republicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 3 septembrie
1996, prevedea la art. 8 alin. (1) ºi (2) ºi la art. 9 alin. (3)
ºi (4):
Ñ Art. 8: ”(1) Pentru stabilirea situaþiilor prevãzute la art. 1
se înfiinþeazã în fiecare judeþ ºi în municipiul Bucureºti câte o
comisie alcãtuitã din preºedinte ºi cel mult 6 membri.
(2) Preºedintele trebuie sã fie jurist. Din comisie fac parte
2 reprezentanþi ai direcþiilor de muncã ºi protecþie socialã ºi cel
mult 4 reprezentanþi ai Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici ºi
Victime ale Dictaturii din România.Ò;
Ñ Art. 9: ”(3) Împotriva hotãrârii (comisiei) persoana interesatã sau direcþiile de muncã ºi protecþie socialã pot face contestaþie la tribunalul judeþean sau al municipiului Bucureºti în
termen de 15 zile de la comunicarea hotãrârii cãtre aceºtia.
(4) Hotãrârea tribunalului este definitivã.Ò
Activitatea comisiilor special constituite a încetat însã
dupã modificarea ºi completarea Decretului-lege
nr. 118/1990 prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 41/1997, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 55/1998.
Astfel, decretul-lege republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998 dispune la
art. 8 alin. (2) ºi (3): ”(2) Prevederile art. 1Ð7 se aplicã, dupã
caz, de cãtre conducerile unitãþilor la care sunt încadraþi cei în
cauzã, de cãtre direcþiile generale de muncã ºi protecþie
socialã sau de cãtre consiliile locale, pe baza hotãrârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, emise
pânã la data de 31 iulie 1997.
(3) Dupã data prevãzutã la alin. (2), cererile pentru stabilirea drepturilor prevãzute de prezentul decret-lege se depun la
direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã.Ò
Rezultã din aceste texte de lege cã verificarea ºi revizuirea prevãzute în art. 13 alin. (1) ºi (2) din Decretul-lege
nr. 118/1990, republicat, privesc exclusiv drepturi stabilite
prin hotãrâri ale comisiilor pentru aplicarea acestui decretlege. Aceste hotãrâri sunt acte administrative, însã au
caracter jurisdicþional, datorat îndeosebi faptului cã soluþiile
sunt adoptate în cadrul unei activitãþi jurisdicþionale
speciale.
De altfel, avându-se în vedere modul de constituire ºi
componenþa comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege
nr. 118/1990, rezultã cã acestea nu erau organe ale
administraþiei publice. Direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã, ca organe ale administraþiei publice, aveau,
pânã la data de 14 iulie 1997, dreptul de a contesta la tribunale hotãrârile pronunþate de comisii, în termen de
15 zile de la comunicare, precum ºi obligaþia de a aplica
hotãrârile respective, dacã au devenit definitive. Aceste
organe ale administraþiei publice au dobândit doar dupã
data de 31 iulie 1997 însãrcinarea de a primi ºi de a
soluþiona în primã instanþã cererile pentru acordarea drepturilor prevãzute de Decretul-lege nr. 118/1990.
Aºadar, hotãrârile de stabilire a drepturilor, emise anterior datei de 31 iulie 1997, sunt acte administrative cu
caracter jurisdicþional, care nu pot fi revocate. De aceea,
dispoziþiile legale criticate, dispunând revizuirea drepturilor
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acordate prin acte emise anterior intrãrii în vigoare a acestor dispoziþii, revizuire ce poate duce la anularea sau la
modificarea drepturilor respective, au un caracter evident
retroactiv, dispunând pentru trecut, ºi încalcã astfel prevederile art. 15 alin. (2) din Constituþie, potrivit cãrora
”Legea dispune numai pentru viitor, cu excepþia legii penale
mai favorabileÒ.
Deoarece verificarea legalitãþii drepturilor acordate ºi
revizuirea acestora înseamnã, practic, revizuirea unor
hotãrâri judecãtoreºti, se încalcã, pe de o parte, principiul
separaþiei puterilor în stat, iar pe de altã parte, sunt
înfrânte prevederile constituþionale ale art. 125 privind

înfãptuirea justiþiei, precum ºi ale art. 128 referitoare la
exercitarea cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti.
Este adevãrat cã spiritul de justiþie nu permite perpetuarea beneficiului unor drepturi obþinute prin încãlcarea dispoziþiilor legale, dar declararea nulitãþii sau anularea actelor
prin care au fost acordate drepturile nu se poate face
decât de cãtre autoritatea competentã sã stabileascã, de
asemenea, responsabilitãþile pentru încãlcarea legii, autoritate care nu poate fi alta decât autoritatea judecãtoreascã.
Altfel, s-ar afecta grav stabilitatea raporturilor juridice.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al
art. 1Ð3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Admite excepþia de neconstituþionalitate ridicatã de Laurenþiu Dumitrescu, Ifrim Bãlescu, Vasile Buhoiu, Ion
Sarion, Diogene Dumitrescu, Mihai Cozma ºi Gheorghe Popescu în Dosarul nr. 4.194/1999 al Curþii de Apel Ploieºti Ñ
Secþia de contencios administrativ ºi comercial ºi constatã cã dispoziþiile art. 13 alin. (1) ºi (2) din Decretul-lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum ºi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, sunt neconstituþionale.
Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 22 martie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

OPINIE

SEPARATÃ

Soluþia de admitere a excepþiei de neconstituþionalitate
ce face obiectul prezentei cauze este corectã, întrucât dispoziþiile art. 13 alin. (1) ºi (2) din Decretul-lege
nr. 118/1990, republicat, sunt neconstituþionale.
Spre deosebire însã de opinia majoritãþii Curþii
Constituþionale, considerãm cã temeiul admiterii excepþiei de
neconstituþionalitate nu rezidã în încãlcarea dispoziþiilor constituþionale ale art. 15 alin. (2), privind neretroactivitatea
legii, ale art. 125, privind înfãptuirea justiþiei sau ale
art. 128, privind folosirea cãilor de atac, dupã cum nici
principiul constituþional al separaþiei puterilor în stat nu a
fost încãlcat. Argumentarea acestei poziþii este cuprinsã în
considerentele de sub pct. I de mai jos.
Dupã pãrerea noastrã, în lumina dispoziþiilor art. 11
[conform cãrora ”(1) Statul român se obligã sã îndeplineascã
întocmai ºi cu bunã-credinþã obligaþiile ce-i revin din tratatele la
care este parte. (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit
legii, fac parte din dreptul intern.Ò] ºi a dispoziþiilor art. 20
alin. (2) din Constituþie (conform cãrora ”Dacã existã neconcordanþe între pactele ºi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, ºi legile
interne, au prioritate reglementãrile internaþionale.Ò ), prevede-

rile art. 13 alin. (1) ºi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990,
republicat, contravin dispoziþiilor art. 6 paragraful 1 fraza
întâi din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, dispoziþii interpretate în concordanþã cu preambulul acestei convenþii. Argumentarea acestei opinii este cuprinsã în considerentele de sub pct. II de
mai jos.
I. Prevederile art. 13 alin. (1) ºi (2) din Decretul-lege
nr. 118/1990, republicat, reglementeazã dreptul direcþiilor
generale pentru muncã ºi protecþie socialã ca Ñ atunci
când sunt sesizate sau din oficiu Ñ sã procedeze la ”revizuireaÒ hotãrârilor emise de comisiile speciale înfiinþate prin
prevederile art. 8 din acest act normativ, în redactarea pe
care aceste prevederi au avut-o anterior modificãrii
Decretului-lege nr. 118/1990 prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 41/1997 (publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997), astfel cum
aceastã ordonanþã de urgenþã a fost aprobatã prin Legea
nr. 55/1998 (publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 107 din 9 martie 1998). Prin aceste din urmã
acte normative activitatea comisiilor speciale a încetat, iar
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atribuþiile lor au fost preluate de alte organisme (în principal, de direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã).
Hotãrârile emise de comisiile speciale erau supuse controlului judecãtoresc în condiþiile art. 9 alin. (3) ºi (4) din
Decretul-lege nr. 118/1990, text care, în redactarea existentã la 3 septembrie 1996, când acest act normativ a fost
republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 209, avea urmãtorul conþinut: ”Împotriva hotãrârii [comisiei speciale] persoana interesatã sau direcþiile de muncã ºi
protecþie socialã pot face contestaþie la tribunalul judeþean sau
al municipiului Bucureºti în termen de 15 zile de la comunicarea hotãrârii cãtre aceºtia.
Hotãrârea tribunalului este definitivã.Ò Rezultã aºadar cã
procedura reglementatã pentru recunoaºterea drepturilor
beneficiarilor prevãzuþi de Decretul-lege nr. 118/1990 includea ºi posibilitatea parcurgerii unei etape judecãtoreºti.
Dupã modificãrile dispuse prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 41/1997, astfel cum a fost aprobatã prin
Legea nr. 55/1998, procedura de recunoaºtere a drepturilor
beneficiarilor ºi-a pãstrat aceastã caracteristicã, deºi activitatea comisiilor speciale a fost înlocuitã cu cea a direcþiilor
generale de muncã ºi protecþie socialã.
De aceea se poate considera cã nu existã deosebiri de
esenþã între procedura existentã anterior Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 41/1997, astfel cum aceasta a
fost aprobatã prin Legea nr. 55/1998, ºi procedura introdusã prin aceste noi acte normative.
Mai mult decât atât, procedura de ”revizuireÒ instituitã
prin dispoziþiile art. 13 din Decretului-lege nr. 118/1990,
republicat, include Ñ ºi ea Ñ posibilitatea parcurgerii unei
etape judecãtoreºti, fiindcã, pentru ipoteza când direcþia
generalã de muncã ºi protecþie socialã emite o decizie de
revizuire a unei hotãrâri emise de fostele comisii speciale,
alin. (3) al art. 13 prevede: ”Împotriva deciziei de revizuire
emise în condiþiile alin. (1) ºi (2) persoana interesatã poate
introduce contestaþie, în condiþiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.Ò
Din cele de mai sus rezultã urmãtoarele patru consecinþe, sub aspectul temeiurilor de neconstituþionalitate
reþinute prin considerentele deciziei la care se referã prezenta opinie separatã:
a) Astfel, din cele de mai sus rezultã cã prin dispoziþiile
art. 13 alin. (1) ºi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, nu este înfrânt principiul constituþional al separaþiei
puterilor în stat, fiindcã atunci când, prin ipotezã, ”revizuireaÒ ar avea ca obiect drepturi recunoscute de fostele
comisii speciale ºi confirmate prin hotãrâre a tribunalului,
cel mai adesea aceastã ”revizuireÒ nu se produce prin
decizia emisã de direcþia generalã de muncã ºi protecþie
socialã, ci prin pronunþarea unei hotãrâri judecãtoreºti potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Aceastã
consecinþã rãmâne, desigur, valabilã ºi în eventualitatea în
care persoanele interesate decid sã nu îºi exercite dreptul
de a formula contestaþie la instanþa de judecatã competentã.
b) În al doilea rând, mai rezultã cã dispoziþiile art. 13
alin. (1) ºi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, nu
înfrâng nici prevederile art. 125 din Constituþie, referitoare
la înfãptuirea justiþiei numai prin instanþele judecãtoreºti,
fiindcã alin. (3) al art. 13 deschide accesul liber în justiþie,
astfel încât soluþia definitivã nu va fi pronunþatã de puterea
executivã, ci de cãtre o instanþã judecãtoreascã.
Consecinþa enunþatã rãmâne, de asemenea, valabilã ºi în
eventualitatea în care persoanele interesate decid sã nu îºi
exercite dreptul de a formula contestaþie la instanþa de
judecatã competentã.
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c) Tot astfel mai rezultã cã dispoziþiile legale menþionate
nu sunt contrare nici prevederilor constituþionale ale art. 128
(”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi
Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiþiile legii.Ò),
întrucât procedura de ”revizuireÒ a cãrei constituþionalitate
face obiectul controlului acestei Curþi permite, ”în condiþiile
legiiÒ, exercitarea cãii de atac a contestaþiei (prevãzute de
Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990) împotriva
hotãrârii fostei comisii speciale sau, dupã caz, împotriva
hotãrârii tribunalului de respingere a contestaþiei la
hotãrârea fostei comisii speciale; în plus, hotãrârea prin
care instanþa judecãtoreascã se pronunþã asupra acestei
contestaþii este supusã, ea însãºi, cãilor legale de atac.
d) În sfârºit, rezultã cã dispoziþiile art. 13 alin. (1) ºi (2)
din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, nu au caracter
retroactiv Ñ interzis prin prevederile art. 15 alin. (2) din
Constituþie Ñ, deoarece legiuitorul (în limitele puterilor ce
îi sunt conferite prin prevederile constituþionale ale art. 128,
referitoare la folosirea cãilor de atac) a instituit posibilitatea
”revizuiriiÒ hotãrârilor emise anterior adoptãrii Legii
nr. 55/1998 (prin care a fost aprobatã ºi modificatã
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 41/1997). O asemenea ”revizuireÒ are ca obiect, prin natura lucrurilor,
raporturi juridice ”soluþionateÒ prin acte jurisdicþionale anterioare, ceea ce însã nu constituie retroactivitate a normelor
juridice care instituie aceastã cale de atac. În realitate,
aceste norme juridice dispun ”numai pentru viitorÒ Ñ astfel
cum statueazã art. 15 alin. (2) din Constituþie Ñ, întrucât
simpla existenþã a reglementãrii unei asemenea cãi de atac
a ”revizuiriiÒ nu desfiinþeazã, de plano, valabilitatea procedurilor desfãºurate conform reglementãrilor anterioare ºi,
deci, nu se dispune pentru trecut.
II. Astfel cum am subliniat în preambulul acestei opinii
separate, considerãm totuºi cã prevederile art. 13 alin. (1)
ºi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, sunt
neconstituþionale, întrucât, în lumina dispoziþiilor art. 11 ºi
ale art. 20 alin. (2) din Constituþie, acestea contravin dispoziþiilor art. 6 paragraful 1 fraza întâi din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
potrivit cãrora: ”Orice persoanã are dreptul la judecarea în
mod echitabil, în mod public ºi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de cãtre o instanþã independentã ºi imparþialã, instituitã de lege, care va hotãrî fie asupra încãlcãrii drepturilor ºi
obligaþiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricãrei
acuzaþii în materie penalã îndreptate împotriva sa. [É]Ò.
În aplicarea acestor dispoziþii Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului, prin hotãrârea pronunþatã în cazul
”Brumãrescu contra RomânieiÒ, 1999, a statuat: ”61. Dreptul
la un proces echitabil în faþa unei instanþe, garantat de
art. 6 paragraful 1 din Convenþie, trebuie interpretat în
lumina preambulului convenþiei, care enunþã preeminenþa
dreptului ca element de patrimoniu comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentale ale preeminenþei dreptului este principiul securitãþii raporturilor juridice,
care susþine, între altele, cã soluþia definitivã a oricãrui litigiu nu trebuie repusã în cauzã.
62. În speþã, Curtea observã cã în perioada în care
au avut loc evenimentele procurorul general al României Ñ
care nu era parte la procedurã Ñ dispunea, în virtutea
art. 330 din Codul de procedurã civilã, de autoritatea de a
ataca o hotãrâre definitivã printr-un recurs în anulare.
Curtea observã cã, în exerciþiul autoritãþii sale, procurorului
general nu i se impunea nici un termen, astfel cã
hotãrârile puteau fi repuse în cauzã la nesfârºit.
Curtea subliniazã cã, admiþând recursul în anulare introdus în virtutea autoritãþii mai sus menþionate, Curtea
Supremã de Justiþie a înlãturat efectele unei proceduri
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judiciare care dusese, în termenii Curþii Supreme de
Justiþie, la o hotãrâre judecãtoreascã ”irevocabilãÒ,
dobândind deci autoritatea lucrului judecat ºi fiind, în plus,
executatã.
Aplicând în acest mod dispoziþiile art. 330 mai sus citat,
Curtea Supremã de Justiþie a încãlcat principiul securitãþii
raporturilor juridice. În speþã, ºi în virtutea acestui fapt,
dreptul reclamantului la un proces echitabil în sensul art. 6
paragraful 1 din convenþie a fost ignorat.
A existat deci o încãlcare a articolului mai sus
menþionat.Ò
În opinia noastrã, aceste considerente ale Curþii
Europene a Drepturilor Omului sunt pe deplin aplicabile ºi
în privinþa prevederilor art. 13 alin. (1) ºi (2) din Decretullege nr. 118/1990, republicat. Într-adevãr, ºi în ipoteza
reglementatã prin aceste prevederi legale existã un act
jurisdicþional care a recunoscut definitiv ºi irevocabil anumite drepturi în folosul unor beneficiari prevãzuþi de lege.
Principiul securitãþii raporturilor juridice pune la adãpost
aceºti beneficiari de posibilitatea înlãturãrii efectelor actelor
jurisdicþionale anterior pronunþate. Cu toate acestea, prevederile art. 13 alin. (1) ºi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990

permit ca, fãrã nici o limitare în timp, aceste efecte sã
poatã fi înlãturate prin intermediul unei cãi speciale de
atac, intitulatã ”revizuireÒ, ceea ce contravine principiului
securitãþii raporturilor juridice ºi, deci, conceptului de ”proces echitabilÒ impus de dispoziþiile art. 6 paragraful 1 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, dispoziþii coroborate cu cele din preambulul
convenþiei.
Simpla instituire a unei cãi speciale de atac, având ca
obiect o hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã, nu
este, prin sine însãºi, neconstituþionalã; dar absenþa unui
termen limitã, având o duratã rezonabilã, termen înãuntrul
cãruia sã poatã fi exercitatã calea specialã de atac, face ca
aceastã procedurã jurisdicþionalã sã nu mai corespundã
exigenþelor principiului securitãþii raporturilor juridice, ca
element component al ”procesului echitabilÒ prevãzut de
dispoziþiile art. 6 paragraful 1 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
dispoziþii coroborate cu cele din preambulul convenþiei, în
condiþiile în care, prin mecanismul art. 11 ºi ale art. 20
alin. (2) din Constituþie, aceste exigenþe îi sunt opozabile
ºi legiuitorului român.

Preºedintele Curþii Constituþionale,
Lucian Mihai
Judecãtor,
Constantin Doldur
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