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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 91
din 9 mai 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
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Paula C. Pantea
Maria Bratu

Ñ procuror
Ñ magistrat-asistent

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, excepþie ridicatã de Societatea de Investiþii
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Financiare ”TransilvaniaÒ Ñ S.A. în Dosarul nr. 5.931/1999
al Tribunalului Sibiu.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor: Societatea
de Investiþii Financiare ”TransilvaniaÒ Ñ S.A., Societatea
Comercialã ”IndependenþaÒ Ñ S.A. ºi Fondul Proprietãþii de
Stat Ñ Direcþia teritorialã Sibiu, faþã de care procedura de
citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei, ca fiind inadmisibilã, deoarece a fost
formulatã într-o cauzã privind cererea de radiere a
menþiunii referitoare la majorarea de drept a capitalului
social. Or, textul de lege ce formeazã obiectul excepþiei de
neconstituþionalitate nu priveºte procedura de radiere a
unei menþiuni din registrul comerþului, ci fondul dreptului de
a solicita înscrierea unei mãsuri în registrul comerþului.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 17 februarie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 5.931/1999, Tribunalul Sibiu a sesizat Curtea
Constituþionalã cu 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,
excepþie ridicatã de Societatea de Investiþii Financiare
”TransilvaniaÒ Ñ S.A. din Sibiu.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 322 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997, aºa cum a fost modificatã prin
Legea nr. 99/1999, contravin urmãtoarelor prevederi constituþionale:
Ñ art. 15 alin. (1), întrucât este încãlcat dreptul acþionarilor de a dispune cu privire la mãsurile majore care se iau
în societatea comercialã;
Ñ art. 15 alin. (2), deoarece mãsurile privind privatizarea societãþilor comerciale, aºa cum sunt prevãzute de
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, se aplicã
ºi societãþilor total sau parþial privatizate, privatizare care
s-a efectuat cu mult înaintea apariþiei Legii nr. 99/1999;
Ñ art. 21, întrucât atât drepturile, cât ºi interesele
societãþii comerciale, în calitate de acþionar, în ceea ce
priveºte dreptul de administrare ºi de dispoziþie, reglementate de Legea nr. 31/1990, sunt ”total anulate prin excluderea cãilor de apãrare în justiþie a acestor drepturiÒ;
Ñ art. 41 alin. (2), ca urmare a introducerii de drept a
terenurilor în capitalul social al societãþii peste voinþa ºi
interesul acþionarilor, cu valori impuse, care în majoritatea
cazurilor sunt nereale.
De asemenea, conchide autorul excepþiei, soluþia adoptatã de Legea nr. 99/1999 modificã prevederile art. 35 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, text care
a fost declarat constituþional de cãtre Curtea Constituþionalã
prin Decizia nr. 34/1998. Se ajunge, astfel, ca o prevedere
legalã declaratã constituþionalã sã fie modificatã printr-o
normã care este neconstituþionalã.

Tribunalul Sibiu, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât
nu poate exista o interdicþie pentru acþionarul majoritar sã
îºi sporeascã participarea la capitalul social, pentru cã în
caz contrar s-ar încãlca principiul libertãþii de voinþã.
Potrivit art. 24 alin. (3) 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.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este neîntemeiatã,
deoarece majorarea de drept a capitalului social cu valoarea terenului pentru care s-a eliberat certificatul de atestare
a dreptului de proprietate nu poate fi consideratã neconstituþionalã, atâta timp cât nu are drept consecinþã încãlcarea principiului ocrotirii egale, indiferent de titular, a
proprietãþii private.
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 întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, 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), ale 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, cu
modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea nr. 99/1999,
care au urmãtorul cuprins: ”(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
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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 dreptului
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
Autorul excepþiei considerã cã sunt neconstituþionale dispoziþiile art. 322 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, astfel cum au fost modificate ºi completate
prin Legea nr. 99/1999, prin care se majoreazã de drept
capitalul social al societãþilor comerciale supuse privatizãrii
cu valoarea terenurilor pentru care s-a eliberat certificatul
de atestare a dreptului de proprietate asupra acestor terenuri, constituite ca aport în naturã al statului, deoarece
încalcã dispoziþiile constituþionale ale art. 15 privind neretroactivitatea legii, ale art. 21 privind accesul liber la justiþie
ºi ale art. 41 alin. (2) privind ocrotirea proprietãþii private.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
Constituþionalã constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi
urmeazã sã fie respinsã.
I. O primã criticã formulatã de autorul excepþiei constã
în aceea cã dispoziþiile art. 322 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin
Legea nr. 99/1999, încalcã prevederile art. 15 din
Constituþie, care prevãd: ”(1) Cetãþenii beneficiazã de drepturile ºi libertãþile consacrate prin Constituþie ºi prin alte legi ºi au
obligaþiile prevãzute de acestea.
(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepþia legii
penale mai favorabile.Ò
Se considerã cã dispoziþiile legale criticate încalcã dreptul acþionarilor de a dispune cu privire la mãsurile majore
ce se iau în societate ºi totodatã au un caracter retroactiv,
deoarece se aplicã ºi societãþilor parþial sau total privatizate înainte de intrarea în vigoare a legii.
Curtea Constituþionalã constatã cã aceste motive de
neconstituþionalitate nu pot fi reþinute. Într-adevãr,
dispoziþiile art. 322 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 99/1999, nu încalcã prevederile art. 15 alin. (1) din
Constituþie, deoarece sunt respectate drepturile acþionarilor
de a hotãrî asupra activitãþii societãþilor, întrucât hotãrârea
de majorare a capitalului social cu valoarea terenurilor
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pentru care s-a eliberat certificat de atestare a dreptului de
proprietate s-a luat în adunarea generalã extraordinarã a
societãþii, în speþã, Societatea Comercialã ”IndependenþaÒ Ñ
S.A. Sibiu.
În ceea ce priveºte critica privind caracterul retroactiv al
acestor dispoziþii, Curtea constatã cã acestea nu conþin în
sine nici o dispoziþie cu caracter retroactiv, aplicându-se,
potrivit art. 2 din aceastã ordonanþã: ”a) vânzãrii de acþiuni la
societãþile comerciale la care statul sau o autoritate a administraþiei publice locale este acþionar, indiferent de numãrul
acþiunilor pe care le deþine, inclusiv la societãþile naþionale,
companiile naþionale ºi celelalte societãþi comerciale rezultate
din reorganizarea regiilor autonome de interes naþional sau
local;
b) vânzãrii de active ale regiilor autonome ºi ale societãþilor
comerciale la care statul sau o autoritate a administraþiei
publice locale este acþionar majoritar, inclusiv ale companiilor
naþionale ºi ale societãþilor naþionale ori ale celorlalte societãþi
comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de
interes naþional sau local.Ò
II. Cea de-a doua criticã formulatã constã în aceea cã
dispoziþiile art. 322 din aceastã ordonanþã încalcã dreptul
fundamental al accesului liber la justiþie, înscris în art. 21
din Constituþie, text potrivit cãruia: ”(1) Orice persoanã se
poate adresa justiþiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor
ºi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
Se considerã cã prin dispoziþiile legale criticate atât dreptul
de administrare, cât ºi cel de dispoziþie, reglementate de
Legea nr. 31/1990, ”sunt anulate prin imposibilitatea folosirii tuturor cãilor de apãrare în justiþie a acestor drepturiÒ.
Curtea constatã cã nici acest motiv de neconstituþionalitate nu poate fi reþinut, deoarece art. 3229 din actul normativ criticat cuprinde cãi de atac în justiþie Ñ cererea de
anulare ºi opoziþia Ñ a cãror soluþionare este de competenþa curþii de apel.
III. A treia criticã se referã la încãlcarea prevederilor
art. 41 alin. (2) din Constituþie, potrivit cãrora: ”Proprietatea
privatã este ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular.
Cetãþenii strãini ºi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilorÒ. Se considerã cã dispoziþiile criticate
creeazã o discriminare nejustificatã între proprietatea
privatã a statului ºi proprietatea privatã a persoanelor fizice
ºi juridice.
Analizând aceastã criticã se constatã cã, 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. Prin urmare,
titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor poate fi
statul sau unitãþile administrativ-teritoriale, denumite în lege
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instituþiile publice implicate. Pe de altã parte, societatea
comercialã care deþine acest teren pentru desfãºurarea
activitãþii sale are numai drept de folosinþã.
IV. În sfârºit, cu privire la susþinerea autorului excepþiei,
potrivit cãreia soluþia adoptatã de Legea nr. 99/1999 modificã prevederile art. 35 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997, Curtea observã cã nici aceasta nu
poate fi primitã. Într-adevãr, dispoziþiile art. 35 din

Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale Ñ care reglementeazã
majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor deþinute
de societãþile comerciale ce se privatizeazã ºi atribuirea
acþiunilor cãtre Fondul Proprietãþii de Stat ºi ceilalþi
acþionari

Ñ

au

fost

abrogate

expres

prin

Legea

nr. 99/1999.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), 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 ”TransilvaniaÒ Ñ
S.A. în Dosarul nr. 5.931/1999 al Tribunalului Sibiu.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 9 mai 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 95
din 11 mai 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 15 alin. 2
din Ordonanþa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru þigarete,
produse din tutun ºi bãuturi alcoolice, prevederi modificate ºi completate
prin Ordonanþa Guvernului nr. 86/1998
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
Florentina Geangu

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. 15 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru
þigarete, produse din tutun ºi bãuturi alcoolice, prevederi
modificate ºi completate prin Ordonanþa Guvernului
nr. 86/1998, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã

”Caraiman ComÒ Ñ S.R.L. din Cristeºti, judeþul Mureº, în
Dosarul nr. 6.141/1999 al Judecãtoriei Târgu Mureº.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor: Societatea
Comercialã ”Caraiman ComÒ Ñ S.R.L. din Cristeºti, judeþul
Mureº, ºi Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat Mureº. Procedura este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, se dã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicitã respingerea
excepþiei ca neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 4 februarie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 6.141/1999, Judecãtoria Târgu Mureº a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. I pct. 8 din Ordonanþa Guvernului nr.
86/1998, prin care a fost modificat ºi completat art. 15
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alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 23/1995. Excepþia a
fost ridicatã într-o cauzã civilã privind soluþionarea plângerii
introduse de Societatea Comercialã ”Caraiman ComÒ Ñ
S.R.L. din Cristeºti, judeþul Mureº, împotriva procesului-verbal de constatare ºi sancþionare a contravenþiei, încheiat
de comisarii Gãrzii financiare, prin care reclamanta a fost
sancþionatã cu amendã ºi confiscarea unor bunuri ca
urmare a comercializãrii de bunuri cu timbre de marcare
false.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã modificarea adusã art. 15 alin. 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 23/1995 prin art. I pct. 8 din Ordonanþa
Guvernului nr. 86/1998 este neconstituþionalã, deoarece
aceasta s-a fãcut printr-o ordonanþã, iar nu prin lege,
încãlcându-se astfel dispoziþiile art. 41 alin. (8) ºi ale
art. 114 alin. (5) din Constituþie. Se mai aratã cã, în consecinþã, aceastã modificare, efectuatã în condiþii de neconstituþionalitate, este de naturã sã extindã aria mãsurilor
sancþionãrii aplicate pentru nemarcarea sau marcarea necorespunzãtoare a produselor ce cad sub incidenþa ordonanþei.
Judecãtoria Târgu Mureº, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã
ºi îºi motiveazã punctul de vedere invocând instituþia
delegãrii legislative. De asemenea, instanþa de judecatã
considerã cã art. I pct. 8 din Ordonanþa Guvernului
nr. 86/1998 nu contravine prevederilor art. 41 alin. (8) din
Constituþie.
În conformitate cu dispoziþiile 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 de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã de Societatea
Comercialã ”Caraiman ComÒ Ñ S.R.L. din Cristeºti, judeþul
Mureº, este neîntemeiatã, întrucât sancþionarea
contravenþiilor, inclusiv confiscarea bunurilor, nu încalcã
prevederile constituþionale ale art. 41 alin. (8), text care
stabileºte cã ”Bunurile destinate, folosite sau rezultate din
infracþiuni ori contravenþii pot fi confiscate numai în condiþiile
legiiÒ. Se menþioneazã cã Ordonanþa Guvernului
nr. 86/1998 a fost adoptatã în baza Legii nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe. Prin
aceastã ordonanþã Guvernul a instituit o normã cu putere
de lege, aceasta fiind sensul delegãrii legislative, conform
art. 114 din Constituþie.
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, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
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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 are ca obiect dispoziþiile
art. 15 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru þigarete, produse din tutun ºi bãuturi alcoolice, astfel cum au fost
modificate ºi completate prin art. I pct. 8 din Ordonanþa
Guvernului nr. 86/1998, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998, text care
prevede: ”Contravenþia prevãzutã la alin. 1 lit. a) se
sancþioneazã cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000
lei, confiscarea produselor nemarcate sau marcate necorespunzãtor ºi, dupã caz, anularea, de cãtre autoritatea emitentã,
a licenþei de atestare a dreptului de marcare.Ò
Autorul excepþiei susþine cã prin dispoziþiile referitoare la
confiscare sunt încalcate dispoziþiile constituþionale ale
art. 41 alin. (8) ºi ale art. 114 alin. (5), care au urmãtorul
conþinut:
Ñ art. 41 alin. (8): ”Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracþiuni ori contravenþii pot fi confiscate numai în
condiþiile legii.Ò;
Ñ art. 114 alin. (5): ”Aprobarea sau respingerea ordonanþelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse ºi ordonanþele ale cãror efecte au încetat potrivit alineatului (3).Ò
I. Examinând susþinerea referitoare la încãlcarea dispoziþiilor constituþionale ale art. 41 alin. (8), Curtea
Constituþionalã constatã cã aplicarea ºi executarea unei
sancþiuni pecuniare, precum ºi mãsura confiscãrii unor
bunuri sau valori, deºi determinã în mod direct diminuarea
patrimoniului celui sancþionat, nu constituie totuºi o
încãlcare a dispoziþiilor constituþionale privind ocrotirea proprietãþii private. Într-adevãr, conform art. 41 alin. (8) din
Constituþie, confiscarea bunurilor trebuie prevãzutã de legea
care calificã o faptã, dupã caz, ca infracþiune ori contravenþie. Aceastã cerinþã este îndeplinitã prin Ordonanþa
Guvernului nr. 23/1995. Astfel, art. 16 din ordonanþã dispune cã ”Prevederile prezentei ordonanþe se completeazã cu
dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu excepþia art. 25Ñ27Ò. Or, art. 8 alin. 1 din
Legea nr. 32/1968 prevede: ”Sunt supuse confiscãrii, dacã
confiscarea este prevãzutã expres în actul normativ de stabilire
ºi sancþionare a contravenþiei:
a) lucrurile produse din contravenþie;
b) lucrurile care au servit la sãvârºirea contravenþiei, dacã
sunt ale contravenientului;
c) lucrurile dobândite prin sãvârºirea contravenþiei, dacã nu
sunt restituite persoanei vãtãmateÒ.
Desigur cã împrejurarea dacã bunurile a cãror confiscare s-a dispus de organul constatator au fost sau nu produse din contravenþie, au servit sau nu la sãvârºirea
contravenþiei, au fost dobândite sau nu prin sãvârºirea contravenþiei, precum ºi existenþa ori inexistenþa vinovãþiei
fãptuitorului constituie elemente ale stãrii de fapt, a cãror
stabilire, prin mijloacele legale de probã, cade în compe-
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tenþa exclusivã a instanþei de judecatã, învestitã cu
soluþionarea litigiului, iar nu în competenþa Curþii
Constituþionale, astfel cum rezultã din art. 2 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, republicatã.
De altfel, asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 15
alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 23/1995, în raport cu
prevederile constituþionale cuprinse în art. 41 alin. (8),
Curtea Constituþionalã s-a mai pronunþat prin Decizia nr. 56
din 13 aprilie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999, stabilind cã
acest text de lege este, sub acest aspect, constituþional.
Aceastã soluþie îºi pãstreazã valabilitatea ºi în cauza
de faþã, neexistând raþiuni pentru modificarea jurisprudenþei
Curþii Constituþionale, astfel cã excepþia de neconstituþionalitate urmeazã sã fie respinsã sub acest aspect.
II. Referitor la critica de neconstituþionalitate ce se
aduce dispoziþiilor art. I pct. 8 din Ordonanþa Guvernului
nr. 86/1998, sub aspectul încãlcãrii prevederilor art. 114
alin. (5) din Constituþie, întrucât confiscarea a fost dispusã
prin ordonanþã, iar nu prin lege, Curtea constatã cã nici
aceastã criticã nu poate fi primitã.

Într-adevãr, Guvernul a emis Ordonanþa nr. 86/1998 în
baza Legii nr. 148/1998, prin care a fost abilitat sã emitã
ordonanþe cu putere de lege. Aceastã lege, prin art. 1
pct. 4 lit. d), a prevãzut posibilitatea emiterii de ordonanþe
pentru ”modificarea ºi completarea unor prevederi legale privind instituirea sistemului de marcare pentru þigarete, produse
de tutun ºi bãuturi alcooliceÒ. Abilitarea a fost conferitã de
Parlament în temeiul art. 114 alin. (1) din Constituþie, care
se referã la delegarea legislativã, iar conþinutul acestei abilitãri, precum ºi conþinutul ordonanþei criticate nu privesc
domeniul legilor organice.
Curtea Constituþionalã reþine, de asemenea, cã, potrivit
art. 114 alin. (4) din Constituþie, ordonanþa intrã în vigoare
dupã depunerea ei spre aprobare la Parlament. Or,
aceastã obligaþie a fost îndeplinitã de Guvern, nefiind necesar, pentru ca ordonanþa sã fie aplicatã, aprobarea conþinutului sãu prin lege. În sensul art. 114 alin. (5) din
Constituþie este necesar ca, ulterior, ordonanþa sã fie aprobatã prin lege, caz în care continuã sã se aplice sau,
dacã este respinsã, efectele sale înceteazã de la data
adoptãrii legii de respingere.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3, al art. 13 alin. (1)
lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru þigarete, produse din tutun ºi bãuturi alcoolice, dispoziþii modificate ºi completate prin Ordonanþa Guvernului nr. 86/1998, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Caraiman ComÒ Ñ S.R.L. din
Cristeºti, judeþul Mureº, în Dosarul nr. 6.141/1999 al Judecãtoriei Târgu Mureº.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 11 mai 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 96
din 11 mai 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 59 alin. (4) ºi (5)
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Romul Petru Vonica

Ñ judecãtor

Paula C. Pantea

Ñ procuror

Mihai Paul Cotta

Ñ magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 59 alin. (4) ºi (5) din Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a
falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea
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Comercialã ”Daewoo Electronics RomâniaÒ Ñ S.R.L. din
Bucureºti în Dosarul nr. 3.412/1999 al Curþii de Apel
Bucureºti Ñ Secþia comercialã, având ca pãrþi: autorul
excepþiei, Societatea Comercialã ”UnireaÒ Ñ S.A. din
Bucureºti ºi Societatea Comercialã ”FracomÒ Ñ S.R.L. din
Bucureºti.
La apelul nominal se prezintã Societatea Comercialã
”FracomÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti prin reprezentant, lipsind
celelalte pãrþi.
Magistratul-asistent învedereazã Curþii Constituþionale cã,
astfel cum rezultã din dovada de citare, Societatea
Comercialã ”Daewoo Electronics RomâniaÒ Ñ S.R.L. din
Bucureºti ºi-a schimbat sediul din bd Iancu de Hunedoara
nr. 8, et. 1, sectorul 1, fapt necomunicat nici Curþii
Constituþionale ºi nici Curþii de Apel Bucureºti. Aºa fiind, în
conformitate cu prevederile art. 98 din Codul de procedurã
civilã, Curtea constatã cã procedura este legal îndeplinitã
faþã de toate pãrþile din dosar.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Societãþii Comerciale ”FracomÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti
pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, deoarece în urma modificãrii Legii
nr. 64/1995 art. 59 este formulat în aºa fel încât procedura
falimentului sã se poatã desfãºura cu celeritate. Or, autorul
excepþiei, prin excepþia ridicatã, urmãreºte tergiversarea
desfãºurãrii procedurii de faliment.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind inadmisibilã, a excepþiei ridicate, deoarece
soluþionarea cauzei la instanþa de judecatã nu depinde de
prevederile legale criticate de autorul excepþiei.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 6 decembrie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 3.412/1999, Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia
comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 59 alin. (4) ºi (5) din
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare
ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Daewoo Electronics RomâniaÒ Ñ S.R.L.
într-o cauzã civilã având ca obiect judecarea recursului
declarat de autorul excepþiei împotriva unei încheieri
pronunþate de Tribunalul Bucureºti.
În motivarea excepþiei se susþine cã prevederile art. 55
alin. (4) ºi (5) din Legea nr. 64/1995, modificatã prin
Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea
reformei economice, contravin dispoziþiilor art. 134 alin. (2)
lit. a), precum ºi ale art. 135 alin. (1), (2), (3) ºi (6) din
Constituþie, deoarece, stabilind acelaºi termen pentru depunerea, în cadrul procedurii reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, a unui eventual plan care prevede fie
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reorganizarea ºi continuarea activitãþii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, atât pentru debitor,
cât ºi pentru creditor, lezeazã grav interesele celui din
urmã. Creditorul este, în felul acesta, dezavantajat, întrucât
nu se aflã în posesia documentelor referitoare la activitatea
ºi la situaþia financiarã a debitorului, de multe ori fiind
împiedicat de neglijenþa sau de reaua-credinþã a debitorului
ori de alte cauze independente de voinþa sa de a obþine
informaþiile necesare pentru întocmirea unui plan viabil, pe
baza cãruia ºi-ar putea recupera creanþele integral sau în
parte. Termenul de depunere a planului fiind prea scurt
pentru creditor, iar nerespectarea lui fiind sancþionatã cu
decãderea din drept, el poate suferi pierderi însemnate
care se rãsfrâng ºi asupra statului prin imposibilitatea de
a-ºi mai putea recupera creanþele provenite din impozite ºi
taxe. Se mai aratã cã în cauzã se pune problema recuperãrii unor sume importante ale cãror creditori sunt ”o
societate cu o investiþie majorã pe piaþa româneascã ºi
statul român, caz în care sunt nesocotite dispoziþiile
art. 134 lit. b) ºi ale art. 138 din Constituþie, care garanteazã protejarea intereselor naþionale în activitatea economicã, financiarã ºi valutarãÒ.
Instanþa de judecatã, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã prevederile criticate nu sunt contrare Constituþiei,
excepþia de neconstituþionalitate fiind nefondatã.
Potrivit prevederilor 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.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de
vedere, considerã cã dispoziþiile art. 59 alin. (5) din Legea
nr. 64/1995, republicatã, sunt constituþionale. Referitor la
aspectul privind eventuala neglijenþã sau rea-credinþã a
debitorului, prin care acesta îl împiedicã pe creditor sã
depunã planul în termen legal, se aratã cã aceasta ”reprezintã, înainte de toate, o problemã de aplicare corectã a
Legii nr. 64/1995, republicatã, iar nu una de constituþionalitateÒ. Se considerã, totodatã, cã termenul de 30 de zile ce
poate fi prelungit cu încã 60 de zile ”este rezonabil de
lungÒ, iar creditorul ”are la dispoziþie mijloace procesuale
pentru a impune o conduitã corectã din partea debitoruluiÒ.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât,
în speþã, termenul de 150 de zile pentru întocmirea ºi
depunerea planului, prevãzut în vechea formã a art. 55
alin. (4) din Legea nr. 64/1995, s-a împlinit anterior modificãrii acestui text de lege prin scurtarea termenului. Pe
fond, Guvernul apreciazã cã susþinerile autorului excepþiei
sunt neîntemeiate, pe de o parte, pentru cã stabilirea termenelor este un atribut exclusiv al legiuitorului, iar pe de
altã parte, pentru cã prevederile art. 128 din Legea
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nr. 64/1995, republicatã, se întregesc cu dispoziþiile Codului
de procedurã civilã, pe baza cãrora partea care este
decãzutã din termen din cauze independente de voinþa sa
ori ca urmare a conduitei rãu-intenþionate a pãrþii adverse
poate cere repunerea în termen sau aplicarea de sancþiuni
faþã de cealaltã parte.

Electronics RomâniaÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti a introdus la

Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.

rie 1999, datã la care s-a declanºat procedura reorganizãrii

C U R T E A,

de cãtre oricare dintre pãrþi, a unui eventual plan de reor-

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
preºedintelui Camerei Deputaþilor, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
susþinerile pãrþii prezente, concluziile procurorului,
dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Având în vedere dispoziþiile art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora ”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, Curtea
constatã cã nu a fost legal sesizatã în vederea soluþionãrii
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.

Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia comercialã o acþiune prin
care a solicitat declanºarea procedurii reorganizãrii judiciare
ºi a falimentului împotriva debitorului Societatea Comercialã
”FracomÒ Ñ S.R.L. Contestaþia formulatã de debitor în privinþa acestei cereri a fost respinsã de tribunal la 12 ianuajudiciare ºi a început sã curgã termenul pentru depunerea,
ganizare sau de lichidare. Acest termen, conform reglementãrii legale în vigoare în perioada respectivã, a fost de
60 de zile, putând fi prelungit cu cel mult 90 de zile, deci
în total 150 de zile. Însã, chiar ºi termenul maxim de 150
de zile s-a împlinit la data de 14 iunie 1999. Autorul
excepþiei a solicitat judecãtorului-sindic, la 12 august 1999,
acordarea a încã unui termen de 60 de zile pentru întocmirea ºi depunerea planului de reorganizare. Cererea a
fost respinsã prin Încheierea din 8 septembrie 1999, pronunþatã de judecãtorul-sindic ºi recuratã de autorul
excepþiei. În aceastã situaþie reducerea termenului pentru
propunerea planului la 30 de zile, care poate fi prelungit,
eventual, cu cel mult 60 de zile, termen aplicabil de la
data de 27 mai 1999, data intrãrii în vigoare a legii de
modificare a Legii nr. 64/1995, nu are nici o relevanþã în

Într-adevãr, din examinarea încheierii prin care a fost
sesizatã Curtea Constituþionalã, precum ºi a susþinerilor
autorului excepþiei formulate în dosarul cauzei rezultã cã
sunt criticate prevederile art. 55 alin. (4) ºi (5) din Legea
nr. 64/1995, astfel cum au fost modificate prin Legea
nr. 99/1999. Ca urmare a republicãrii Legii nr. 64/1995 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13
decembrie 1999, dându-se textelor o nouã numerotare,
obiectul excepþiei îl constituie prevederile art. 59 alin. (4) ºi
(5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii
judiciare ºi a falimentului, având urmãtorul conþinut: ”(4)
Planul va trebui sã fie propus în termen de 30 de zile de la data
deschiderii procedurii. Termenul poate fi prelungit de
judecãtorul-sindic cu cel mult 60 de zile.

soluþionarea cauzei în care s-a ridicat excepþia de necon-

(5) Nerespectarea termenelor prevãzute la alin. (4) conduce
la decãderea pãrþilor din dreptul de a depune un plan de reorganizare sau de lichidare ºi, ca urmare, la trecerea, din dispoziþia tribunalului, la procedura falimentului.Ò

drept, Curtea constatã cã acestea constituie situaþii de fapt

Autorul excepþiei criticã aceste prevederi, deoarece au
redus termenul stabilit pentru depunerea planului de reorganizare sau de lichidare, cu caracter de decãdere din
drept, de la 60 de zile, cât era iniþial ºi care putea fi prelungit cu încã 90 de zile, la 30 de zile, termen care poate
fi prelungit cu cel mult 60 de zile.

însã în competenþa exclusivã a instanþei de judecatã,

Analizând actele dosarului, Curtea Constituþionalã constatã cã în speþã Societatea Comercialã ”Daewoo

poate pronunþa asupra modului de interpretare ºi aplicare a

stituþionalitate, termenul de decãdere fiind împlinit anterior.
Caracterul nerelevant al dispoziþiilor legale criticate de
autorul excepþiei în soluþionarea cauzei constituie o cauzã
de inadmisibilitate a acesteia, situaþie în care, potrivit
art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã, instanþa
de judecatã avea obligaþia sã respingã excepþia printr-o
încheiere

motivatã,

fãrã

sã

mai

sesizeze

Curtea

Constituþionalã. De aceea, Curtea, fiind sesizatã cu o
excepþie de neconstituþionalitate inadmisibilã, urmeazã sã o
respingã.
În ceea ce priveºte stabilirea ºi aprecierea cauzelor din
care autorul excepþiei a pierdut termenul ºi a decãzut din
ce urmeazã sã fie stabilite, iar problemele sã fie
soluþionate în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995
ºi cu cele ale Codului de procedurã civilã. Aceasta intrã
întrucât, potrivit dispoziþiilor art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ”În exercitarea controlului, Curtea
Constituþionalã se pronunþã numai asupra problemelor de
drept, fãrã a putea modifica sau completa prevederea legalã
supusã controlului. De asemenea, Curtea Constituþionalã nu se
legii, ci numai asupra înþelesului sãu contrar ConstituþieiÒ.
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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. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 59 alin. (4) ºi (5) din Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”Daewoo Electronics RomâniaÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti în Dosarul nr. 3.412/1999 al Curþii de Apel Bucureºti Ñ
Secþia comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 11 mai 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 100
din 30 mai 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (1)
din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate
Ioan Muraru

Ñ preºedinte

aducã o contribuþie substanþialã la realizarea profitului de

Costicã Bulai

Ñ judecãtor

cãtre angajator. În asemenea condiþii, obligarea prin lege a

Constantin Doldur

Ñ judecãtor

întreprinzãtorului de a menþine în activitate un salariat

Nicolae Popa

Ñ judecãtor

reîncadrat dupã pensionare, cu privire la care existã o pre-

Lucian Stângu

Ñ judecãtor

zumþie legalã de incapacitate de muncã în raport cu vârsta

Romul Petru Vonica

Ñ judecãtor

biologicã a acestuia, creeazã o situaþie privilegiatã în favoa-

Mariana Trofimescu

Ñ procuror

rea liderului sindical pensionar.

Mihai Paul Cotta

Ñ magistrat-asistent

Reprezentantul Ministerului Public considerã cã excepþia

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionali-

de neconstituþionalitate ridicatã este neîntemeiatã. Art. 11

tate a dispoziþiilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 54/1991

alin. (1) din Legea nr. 54/1991 instituie o protecþie legalã

cu privire la sindicate, excepþie ridicatã de Societatea

pentru liderii de sindicat. Întrucât textul de lege prevede

Comercialã ”Bucur OborÒ Ñ S.A. din Bucureºti în Dosarul

modificarea sau desfacerea contractului de muncã numai

nr. 5.314/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia IV civilã,

pentru motive neimputabile reprezentanþilor aleºi în organele

având ca pãrþi pe autorul excepþiei ºi pe Floarea Ghinea.

de conducere ale sindicatelor, pe care le lasã la aprecierea

La apelul nominal a rãspuns autorul excepþiei,
Societatea Comercialã ”Bucur OborÒ Ñ S.A. din Bucureºti,
prin avocat Matei Lieanu ºi Floarea Ghinea.
Autorul excepþiei pune concluzii de admitere a excepþiei
ridicate, deoarece prevederile art. 11 alin. (1) din Legea

angajatorului,

acest

text

nu

poate

fi

considerat

neconstituþional.
Floarea Ghinea solicitã respingerea excepþiei, precizând
cã pensionarea sa a fost aprobatã de conducerea unitãþii
tocmai datoritã capacitãþii sale de muncã.

nr. 54/1991, care instituie protecþia legalã a liderului de sin-

Având cuvântul, în replicã, apãrãtorul autorului excepþiei

dicat, fac referire numai la calitatea acestuia de salariat,

precizeazã cã Societatea Comercialã ”Bucur OborÒ Ñ S.A.

fãrã sã distingã între salariatul-lider de sindicat ºi cel care

este o societate comercialã cu capital privat. În aceste

a fost reîncadrat dupã pensionare. Liderul de sindicat poate

condiþii, forþa de muncã trebuie selectatã astfel încât sã se

fi reîncadrat dupã pensionare. Acesta însã trebuie sã

prezinte acþionarilor profitul maxim.
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Reprezentantul Ministerului Public, în replicã,
menþioneazã cã orice salariat care se pensioneazã poate fi
reîncadrat. Aceasta însã este lãsatã la aprecierea angajatorului.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 2 decembrie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 5.314/1999, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia IV
civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (1) din
Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, excepþie ridicatã
de Societatea Comercialã ”Bucur OborÒ Ñ S.A. din
Bucureºti, având ca obiect judecarea apelului declarat de
autorul excepþiei împotriva unei sentinþe civile prin care s-a
admis contestaþia formulatã de Ghinea Floarea împotriva
deciziei de desfacere a contractului de muncã, emisã de
Societatea Comercialã ”Bucur OborÒ Ñ S.A. din Bucureºti.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã prevederile art. 11 alin. (1) din Legea
nr. 54/1991 contravin dispoziþiilor art. 134 alin. (1) ºi
alin. (2) lit. a) din Constituþie, pentru urmãtoarele argumente:
Ð capacitatea unei persoane de a conduce o organizaþie
sindicalã nu poate fi sinonimã cu capacitatea reglementatã
în dreptul muncii. Ca atare, ”Legea nr. 3/1977 instituie o
incapacitate legalã de a presta o activitate salarizatã pentru
persoanele care au împlinit vârsta de pensionare. Aceste
persoane vor putea fi menþinute ori reangajate în muncã,
însã numai pe perioada în care pensionarul-salariat se
dovedeºte capabil din punct de vedere biologic sã
desfãºoare activitatea pentru care este remuneratÒ. În
aceste condiþii, se aratã în continuare, obligarea prin lege
a întreprinzãtorului de a-ºi asuma riscul activitãþii prin
menþinerea în funcþie a unui salariat ”pentru care Legea
nr. 3/1977 instituie o prezumþie de incapacitate de muncã,
având în vedere vârsta biologicã a acestuia, nu înseamnã
altceva decât o gravã ºi neconstituþionalã imixtiune ºi o
denaturare a principiilor economiei de piaþã ºi a libertãþii
comerþuluiÒ.
Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 54/1991, considerã autorul excepþiei, instituie protecþia legalã a liderului de sindicat, referindu-se numai la calitatea acestuia de salariat.
Însã liderul de sindicat angajat la unitatea unde s-a constituit sindicatul poate fi reangajat dupã pensionare,
cumulând, în acest fel, salariul cu pensia. Întrucât art. 11
alin. (1) din lege nu distinge în acest sens, ar urma ca ºi
salariatul-pensionar, lider de sindicat, sã beneficieze de
protecþia legii ºi, ca urmare, de transformarea contractului
individual de muncã al acestuia într-un contract pe viaþã.

Tribunalul Bucureºti Ð Secþia IV civilã, exprimându-ºi
opinia, a apreciat cã excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este neîntemeiatã, motivând cã prin textul de lege criticat s-a instituit o mãsurã de protecþie a reprezentanþilor
aleºi în organele de conducere ale sindicatului, care nu
contravine principiului economiei de piaþã ºi libertãþii
comerþului. Astfel, nu se poate modifica ori desface contractul de muncã pentru motive neimputabile pe care legea
le lasã la aprecierea angajatorului, însã se poate proceda
la modificarea sau desfacerea contractului de muncã pentru
motive imputabile, angajatorul nefiind astfel obligat sã
menþinã în funcþie un salariat, lider de sindicat, care nu
este apt sã desfãºoare o activitate salarizatã.
Potrivit prevederilor 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, apreciazã cã
excepþia este nefondatã, întrucât prevederile art. 11
alin. (1) din Legea nr. 54/1991 nu contravin dispoziþiilor
art. 134 alin. (1) ºi alin. (2) lit. a) din Constituþie, deoarece
”nu împiedicã conducerea societãþilor comerciale sã dispunã cu privire la personalul acestora, în cadrul organizãrii
sau reorganizãrii societãþilor comerciale pe care le conducÒ.
Dispoziþiile legale criticate au semnificaþia unor mãsuri de
protecþie, iar în lipsa acestora societãþile comerciale ar
putea exercita presiuni asupra reprezentanþilor sindicali,
împiedicându-i sã îºi îndeplineascã rolul de apãrãtori ai
intereselor profesionale, economice ºi sociale ale
salariaþilor.
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 întocmit de judecãtorul-raportor,
susþinerile pãrþii prezente, concluziile procurorului,
dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi cã 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.
Din examinarea încheierii prin care a fost sesizatã
Curtea Constituþionalã, precum ºi a susþinerilor autorului
excepþiei formulate în dosarul cauzei, rezultã cã obiectul
excepþiei îl constituie prevederile art. 11 alin. (1) din Legea
nr. 54/1991 cu privire la sindicate, publicatã în Monitorul
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Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 august 1991,
potrivit cãrora ”Reprezentanþilor aleºi în organele de conducere ale sindicatelor, precum ºi persoanelor care au deþinut o
astfel de funcþie, în termen de un an de la încetarea mandatului
nu li se poate modifica sau desface contractul de muncã pentru
motive neimputabile lor pe care legea le lasã la aprecierea
celui care angajeazã, decât cu acordul organului colectiv de
conducere ales al sindicatuluiÒ.

asemenea garanþii, societatea comercialã ar avea la dis-

În motivarea excepþiei se susþine cã aceste reglementãri
contravin dispoziþiilor art. 134 alin. (1) din Constituþie, potrivit cãrora ”Economia României este economie de piaþãÒ, precum ºi celor ale art. 134 alin. (2) lit. a) din Constituþie,
care prevãd cã ”Statul trebuie sã asigure: a) libertatea
comerþului, protecþia concurenþei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producþieÒ.

reglementãrile convenþiilor internaþionale în domeniul

1. Examinând critica formulatã de autorul excepþiei,
Curtea constatã cã prevederile considerate neconstituþionale
nu contravin în nici un mod principiului constituþional al
economiei de piaþã, principiu care implicã, între alte condiþii
esenþiale, libertatea comerþului, protecþia concurenþei loiale,
precum ºi crearea unui cadru corespunzãtor pentru afirmarea ºi valorificarea cu ºanse egale a tuturor factorilor de
producþie. Instituirea protecþiei legale pentru reprezentanþii
aleºi în organele de conducere ale sindicatelor nu contravine libertãþii comerþului, ci, dimpotrivã, aceasta este necesarã pentru buna organizare ºi funcþionare a unei societãþi
comerciale, într-o structurã care sã asigure desfãºurarea
activitãþii sindicatului, potrivit scopului înfiinþãrii lui. Aceastã
protecþie legalã acordatã reprezentanþilor sindicali
urmãreºte, în realitate, asigurarea unei poziþii de egalitate
între sindicat, pe de o parte, ºi societatea comercialã în
care acesta îºi desfãºoarã activitatea, pe de altã parte, în
calitate de pãrþi ale contractului de muncã. În lipsa unor

poziþie

un

puternic

mijloc

de

presiune

asupra

reprezentanþilor sindicali, fapt care i-ar putea pune pe
aceºtia în imposibilitatea îndeplinirii activitãþii lor specifice,
astfel cum este prevãzutã în art. 9 din Constituþie.
2. În legãturã cu prevederile cuprinse în art. 11 alin. (1)
din Legea nr. 54/1991 referitoare la protejarea liderilor sindicali, Curtea observã cã acestea sunt în concordanþã cu
relaþiilor de muncã, la care România este parte. În acest
sens pot fi menþionate prevederile Convenþiei Organizaþiei
Internaþionale a Muncii nr. 87/1948 privind libertatea sindicalã ºi apãrarea dreptului sindical, precum ºi Convenþia
nr. 135/1971 privind protecþia reprezentanþilor lucrãtorilor din
întreprinderi ºi înlesnirile ce se acordã acestora. În conformitate cu art. 1 din aceastã convenþie, ”Reprezentanþii
lucrãtorilor din întreprindere trebuie sã beneficieze de o protecþie eficace contra tuturor mãsurilor care ar putea sã le aducã
prejudicii, inclusiv concedierea ºi activitatea lor de reprezentanþi ai lucrãtorilor, afilierea lor sindicalã sau participarea lor la
activitãþi sindicale, în mãsura în care acþioneazã conform legilor, convenþiilor colective sau altor angajamente convenþionale
în vigoareÒ.
Dispoziþiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 54/1991 nu
fac altceva decât sã dea expresie acestor cerinþe cuprinse
în convenþiile sus-menþionate.
3. În legãturã cu susþinerile autorului excepþiei privind
faptul cã unele concepte legale nu sunt definite cu precizie
de cãtre legiuitor, Curtea constatã cã acest aspect nu este
unul de constituþionalitate; el priveºte interpretarea pe care
instanþa de judecatã o dã textului în procesul aplicãrii legii
ºi soluþionãrii litigiului dedus în faþa sa.

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. 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. 11 alin. (1) din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Bucur OborÒ Ñ S.A. din Bucureºti în Dosarul nr. 5.314/1999 al
Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia IV civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 30 mai 2000.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 101
din 6 iunie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 21/1924
pentru persoanele juridice (Asociaþiuni ºi Fundaþiuni), precum ºi ale Legii nr. 36/1991
privind societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaþiuni ºi Fundaþiuni) ºi ale Legii nr. 36/1991
privind societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã, excepþie ridicatã de Sanda-Maria Mitrofanovici în
Dosarul nr. 6.496/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal Sanda-Maria Mitrofanovici este reprezentatã de avocatul Gheorghe Culicovschi. Lipsesc celelalte
pãrþi, Asociaþia agricolã ”ÎnfrãþireaÒ din Gherãºeni ºi
Consiliul local al comunei Gherãºeni, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul autoarei excepþiei referã asupra punctului
de vedere al Guvernului ºi asupra opiniei exprimate de
instanþa de judecatã, în sensul cã acestea nu sunt întemeiate. În continuare, aratã cã excepþia are ca principal scop
combaterea practicii prin care dreptul constituþional al
pãrþilor de a fi asistate sau reprezentate, în cursul proceselor, de avocaþi, aleºi sau numiþi, nu este respectat, ceea
ce, potrivit dispoziþiilor Legii nr. 92/1992 ºi ale Legii
nr. 51/1995, constituie infracþiune. De asemenea, semnaleazã cã, de regulã, instanþele de judecatã resping cererile
de sesizare a Curþii Constituþionale. De aceea propune, de
lege ferenda, instituirea unei cãi extraordinare de atac în
aceste cazuri. Solicitã ca, în decizia care se va pronunþa,
”sã se reproducã raportul întocmit în cauzãÒ ºi ”sã se constate cã excepþia a rãmas fãrã obiect, aºa cum s-a procedat în alte cazuri precedenteÒ. În final, pune concluzii de
admitere a excepþiei de neconstituþionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public aratã cã din actele ºi
lucrãrile dosarului nu se poate reþine cã s-a apelat la serviciile avocaþiale sau cã instanþa de judecatã a respins
vreo cerere formulatã în acest sens. Considerã cã propunerile fãcute de reprezentantul autoarei excepþiei exced prezentei cauze. Referitor la neconcordanþele dintre dispoziþiile
legilor invocate în susþinerea excepþiei, apreciazã cã nu
constituie motiv de neconstituþionalitate. În final, apreciind
cã excepþia ridicatã nu se justificã în raport cu prevederile
constituþionale ale art. 24 alin. (2), solicitã respingerea
acesteia.

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 30 noiembrie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 6.496/1999, Judecãtoria Buzãu a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice
(Asociaþiuni ºi Fundaþiuni) ºi ale Legii nr. 36/1991 privind
societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agriculturã.
Excepþia a fost ridicatã de Sanda-Maria Mitrofanovici, reclamantã într-o cauzã civilã ce are ca obiect constatarea
nulitãþii unui act juridic.
Autoarea excepþiei solicitã constatarea neconstituþionalitãþii dispoziþiilor celor douã legi ”în mãsura în care se
interpreteazã în sensul cã, în virtutea lor, organizaþiile federale ale agricultorilor asociaþi din judeþul Buzãu pot reprezenta în justiþie societãþile agricole fãrã ca prin aceasta sã
se încalce dispoziþia art. 24 alin. (2) din Constituþia
României, conform cãreia în tot cursul procesului pãrþile au
dreptul sã fie asistate de un avocat ales sau numit din oficiu, dispoziþiile art. 7 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, conform cãrora în tot parcursul
procesului pãrþile au dreptul sã fie reprezentate sau, dupã
caz, asistate de apãrãtor, a dispoziþiilor art. 1 alin. 2 ºi
art. 22 din Legea nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei
de avocat, conform cãrora aceasta se exercitã numai de
membrii barourilor ºi exercitarea oricãror activitãþi de asistenþã juridicã specifice profesiei de avocat de cãtre persoana care nu este înscrisã în tabloul avocaþilor, constituie
infracþiune ºi se sancþioneazã conform legii penaleÒ.
Judecãtoria Buzãu, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã în cauzã este
nefondatã, deoarece, ”practic, în faþa instanþei de judecatã
s-a invocat nelegalitateaÒ constând în reprezentarea
societãþii agricole pârâte de cãtre o persoanã ce nu are
calitatea de avocat sau pe cea de jurisconsult angajat. În
continuare, aratã cã Federala Agricultorilor Asociaþi din
România are bazã legalã de constituire, anume dispoziþiile
Legii nr. 36/1991 ºi ale Legii nr. 31/1990, coroborate cu
cele ale Legii nr. 21/1924.
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 este inadmisibilã, dat fiind
cã din motivarea excepþiei nu rezultã care sunt dispoziþiile
legale ce ar contraveni unor principii sau prevederi constituþionale. Ar fi vorba despre dispoziþii legale cuprinse în
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cele douã legi criticate, care ar putea fi determinate doar
prin sensul pe care acestea îl pot dobândi prin interpretarea lor. Or, se aratã în continuare, interpretarea legii este
de competenþa instanþelor judecãtoreºti, iar Curtea
Constituþionalã nu li se poate substitui.
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 pãrþii prezente, concluziile procurorului,
dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Excepþia de neconstituþionalitate vizeazã întreg conþinutul
Legii nr. 21/1924 ºi al Legii nr. 36/1991, astfel cã, fiind
legal sesizatã, Curtea Constituþionalã urmeazã, în temeiul
art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1 alin. (1),
al art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
sã se pronunþe asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor acestor
legi, care, deºi preconstituþionale, produc efecte dupã intrarea în vigoare a Constituþiei din 1991.
Dupã cum s-a arãtat, autoarea excepþiei solicitã sã se
constate neconstituþionalitatea dispoziþiilor celor douã legi în
mãsura în care se interpreteazã cã organizaþiile federale
ale agricultorilor asociaþi pot reprezenta în justiþie
societãþile agricole, fãrã ca prin aceasta sã se încalce dispoziþia art. 24 alin. (2) din Constituþia României, conform
cãreia în tot cursul procesului pãrþile au dreptul sã fie asistate de un avocat ales sau numit din oficiu.
Deºi la data sesizãrii Curþii Constituþionale Legea
nr. 21/1924 era în vigoare, potrivit art. 86 coroborat cu
art. 78 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaþii ºi fundaþii, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aceastã
lege a fost abrogatã. Având în vedere cã un text abrogat
nu mai poate face obiectul controlului de constituþionalitate,
în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor acestei
legi a devenit inadmisibilã.
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Examinând ºi pe fond excepþia, Curtea constatã cã
art. 102Ñ104 din Legea nr. 21/1924, care se refereau la
uniuni, federaþii sau grupãri de persoane juridice, nu reglementau reprezentarea în justiþie a asociaþiilor de cãtre uniunile, federaþiile sau alte grupãri din care asociaþiile fãceau
parte.
De altfel, în cauzã fiind vorba despre o aºa-zisã reprezentare în justiþie a unei societãþi agricole de cãtre o organizaþie federalã a agricultorilor, prevederile legale referitoare
la asociaþii nu aveau cum sã facã obiectul excepþiei de
neconstituþionalitate, de vreme ce societãþile agricole sunt,
astfel cum rezultã din art. 5 al Legii nr. 36/1991, societãþi
private cu scop lucrativ, iar nu asociaþii fãrã scop patrimonial. Procedura de constituire a societãþilor agricole este
reglementatã prin Legea nr. 36/1991, iar nu prin normele
legale privind asociaþiile ºi fundaþiile. Aºa fiind, Legea
nr. 21/1924 nu putea fi avutã în vedere în legãturã cu
aspecte juridice privind statutul juridic al societãþilor agricole, iar acest lucru este pe deplin valabil ºi în ceea ce
priveºte Ordonanþa Guvernului nr. 26/2000. Reglementãrile
referitoare la asociaþiile fãrã scop patrimonial nu se aplicã
societãþilor agricole, de vreme ce acestea au caracter
lucrativ.
De asemenea, nici Legea nr. 36/1991 nu face referire
la afilierea societãþilor agricole la o ”federalãÒ care sã aibã
vocaþia de a le reprezenta în justiþie.
Aºa fiind, Curtea nu poate reþine cã vreo dispoziþie din
legile criticate ar fi în contradicþie cu art. 24 alin. (2) din
Constituþie, referitor la dreptul pãrþilor de a fi asistate în tot
cursul procesului de un avocat ales sau numit. Nici din
datele dosarului nu rezultã în nici un fel cum anume legile
a cãror constituþionalitate este contestatã ar fi paralizat
dreptul societãþii agricole de a beneficia, potrivit Constituþiei,
de serviciile unui avocat.
În fine, neconcordanþele dintre legile nr. 21/1924 ºi
nr. 36/1991, pe de o parte, ºi dispoziþiile cuprinse în legile
nr. 30/1991, nr. 92/1992 ºi nr. 51/1995, pe de altã parte,
nu constituie o problemã de constituþionalitate, astfel cã nu
pot fi reþinute de Curtea Constituþionalã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al
art. 1Ñ3, 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:

1. Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaþiuni ºi Fundaþiuni), excepþie ridicatã de Sanda-Maria Mitrofanovici în Dosarul nr. 6.496/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
2. Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 36/1991 privind societãþile agricole ºi alte
forme de asociere în agriculturã, excepþie ridicatã de acelaºi autor în acelaºi dosar.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 6 iunie 2000.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 130
din 4 iulie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 35 din Legea nr. 54/1991
cu privire la sindicate
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 35 din Legea nr. 54/1991 cu privire
la sindicate, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”ArtromÒ Ñ S.A. din Slatina în Dosarul nr. 1.310/2000 al
Judecãtoriei Slatina.
La apelul nominal rãspund consilier juridic Bogdan Doru,
reprezentantul Societãþii Comerciale ”ArtromÒ Ñ S.A. din
Slatina, ºi Nicolae Vasile, reprezentantul sindicatului
”SolidaritateaÒ din cadrul Societãþii Comerciale ”ArtromÒ Ñ
S.A. Slatina.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Societãþii Comerciale ”ArtromÒ Ñ S.A. din Slatina solicitã
admiterea excepþiei de neconstituþionalitate. Se aratã cã
art. 35 din Legea nr. 54/1991 încalcã prevederile art. 4
alin. (2) ºi ale art. 16 alin. (1) din Constituþie, în ipoteza în
care, din interpretarea acestui text ar rezulta cã pe perioada reducerii programului de lucru cu pânã la 5 zile lunar
Societatea Comercialã ”ArtromÒ Ñ S.A. din Slatina are
obligaþia sã plãteascã salariu membrilor aleºi în organele
de conducere ale sindicatului, fãrã ca aceºtia sã presteze
muncã în folosul angajatorului. De altfel, se apreciazã cã
art. 35 din Legea nr. 54/1991 este abrogat în temeiul
art. 150 alin. (1) din Constituþie.
Reprezentantul Sindicatului ”SolidaritateaÒ din cadrul
Societãþii Comerciale ”ArtromÒ Ñ S.A. din Slatina solicitã
respingerea excepþiei de neconstituþionalitate ca neîntemeiatã, arãtând cã, potrivit contractului colectiv de muncã,
liderii ºi viceliderii organizaþiilor sindicale cu personalitate
juridicã, care lucreazã nemijlocit în Societatea Comercialã
”ArtromÒ Ñ S.A. au dreptul la plata salariului ºi pentru perioadele de pânã la 5 zile lucrãtoare lunar, zile în care
desfãºoarã activitate sindicalã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei, întrucât textul criticat nu încalcã prevederile constituþionale ale art. 4 alin. (2) ºi ale art. 16 alin. (1), iar din
modul în care este formulatã excepþia de neconstituþionali-

tate rezultã cã în cauzã se pune o problemã de aplicare a
legii, asupra cãreia însã Curtea Constituþionalã nu este
competentã sã se pronunþe.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 11 februarie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.310/2000, Judecãtoria Slatina a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 35 din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”ArtromÒ Ñ S.A. din Slatina într-un litigiu de muncã având
ca obiect încãlcarea contractului colectiv de muncã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 35 din Legea nr. 54/1991, care
prevãd reducerea programului de lucru al persoanelor alese
în conducerea sindicatelor cu pânã la 5 zile lunar, sunt
neconstituþionale în ipoteza în care din interpretarea lor
rezultã obligaþia unitãþii angajatoare de a plãti persoanelor
respective salariul ºi pentru zilele nelucrate efectiv în folosul unitãþii. În aceastã ipotezã, se considerã cã dispoziþiile
criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1), corelate cu
cele ale art. 4 alin. (2) din Constituþie, întrucât creeazã un
regim privilegiat pentru salariaþii care fac parte din conducerea sindicatelor, acordându-le salariu fãrã prestarea unei
munci efective în beneficiul unitãþii. Pe de altã parte, autorul excepþiei mai considerã cã, datoritã caracterului sãu
neconstituþional, art. 35 din Legea nr. 54/1991 este abrogat în temeiul art. 150 alin. (1) din Constituþie.
Judecãtoria Slatina, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã
dispoziþiile art. 35 din Legea nr. 54/1991 sunt în vigoare ºi
determinante în soluþionarea cauzei, astfel cã din punct de
vedere procedural excepþia este admisibilã. Pe fond, se
considerã însã cã excepþia este neîntemeiatã. Textul de
lege criticat nu creeazã privilegii pentru o categorie de
salariaþi ºi nici nu prevede obligaþia unitãþii de a plãti salarii persoanelor cu funcþii de conducere în sindicat ºi pentru
perioada reducerii programului de lucru.
Potrivit prevederilor 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.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de
vedere, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate nu
este întemeiatã. Se aratã cã textul de lege criticat, chiar
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dacã este preconstituþional, satisface exigenþele prevederilor art. 9 din Constituþie, potrivit cãrora sindicatele ”[É] contribuie la apãrarea drepturilor ºi la promovarea intereselor
profesionale, economice ºi sociale ale salariaþilorÒ, activitatea
acestora desfãºurându-se conform statutelor lor ºi în
condiþiile legii. Se mai aratã cã ”excepþia de
neconstituþionalitate a fost ridicatã pe fondul unui litigiu ce
priveºte obligaþia de platã a salariului cuvenit liderilor sindicali, în considerarea programului redus de lucruÒ, iar
aceasta nu este ”o problemã de constituþionalitate, ci una
strict de aplicare a legii, fiind de competenþa exclusivã a
instanþei judecãtoreºtiÒ.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. Se
aratã cã dispoziþiile art. 35 din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate nu contravin art. 16 alin. (1) din
Constituþie, întrucât, aºa cum a statuat Curtea
Constituþionalã prin deciziile nr. 6/1993, nr. 35/1993 ºi
nr. 60/1992, principiul egalitãþii în drepturi implicã un tratament egal pentru situaþii identice sau similare ºi nicidecum
acelaºi tratament pentru situaþii diferite. Se mai aratã cã
”art. 35 din Legea nr. 54/1991, prin reducerea programului
lunar de lucru cu 5 zile pentru membrii aleºi în organele
de conducere ale sindicatelor, care lucreazã în unitate în
calitate de salariaþi, nu are semnificaþia unui privilegiu, ci a
unei mãsuri ce dã posibilitatea liderilor sindicali sã se
poatã ocupa de activitatea sindicatului respectiv, deci a
celorlalþi salariaþi membri de sindicatÒ. Textul de lege criticat nu contravine nici art. 4 alin. (2) din Constituþie, care
prevede cã ”România este patria comunã ºi indivizibilã a tuturor cetãþenilor sãi, fãrã deosebire de rasã, de naþionalitate, de
origine etnicã, de limbã, de religie, de sex, de opinie, de apartenenþã politicã, de avere sau de origine socialãÒ.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor prezente,
concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate
la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii 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. 2, ale art. 2, 3, 12 ºi
23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
art. 35 din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, care
prevede: ”(1) Membrii aleºi în organele de conducere ale sindicatelor, care lucreazã nemijlocit în unitate în calitate de salariaþi, au dreptul la reducerea programului lunar cu pânã la 5 zile
pentru activitãþi sindicale.
(2) Numãrul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1,
precum ºi durata timpului se stabilesc prin contractul colectiv
de muncã.Ò
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Autorul excepþiei de neconstituþionalitate considerã cã, în
ipoteza în care din interpretarea acestor dispoziþii rezultã
obligaþia angajatorului de a plãti salariu membrilor aleºi în
organele de conducere ale sindicatelor pentru zile nelucrate
efectiv în folosul unitãþii, se încalcã art. 16 alin. (1) ºi
art. 4 alin. (2) din Constituþie. Încãlcarea constã în aceea
cã se creeazã un regim privilegiat pentru salariaþii care fac
parte din conducerea sindicatelor prin acordarea unui salariu fãrã a fi prestatã muncã în beneficiul unitãþii. Se mai
susþine cã, fiind neconstituþionale, dispoziþiile criticate sunt
abrogate în temeiul art. 150 alin. (1) din Constituþie, potrivit
cãruia ”Legile ºi toate celelalte acte normative rãmân în
vigoare, în mãsura în care ele nu contravin prezentei
ConstituþiiÒ.
Art. 4 alin. (2) ºi art. 16 alin. (1) din Constituþie, pretinse a fi încãlcate prin textul de lege criticat, prevãd:
Ñ Art. 4 alin. (2): ”România este patria comunã ºi indivizibilã a tuturor cetãþenilor sãi, fãrã deosebire de rasã, de
naþionalitate, de origine etnicã, de limbã, de religie, de sex, de
opinie, de apartenenþã politicã, de avere sau de origine
socialã.Ò;
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò
I. În legãturã cu susþinerea potrivit cãreia art. 35 din
Legea nr. 54/1991 contravine prevederilor art. 4 alin. (2)
din Constituþie, Curtea Constituþionalã constatã cã aceste
dispoziþii constituþionale nu sunt încãlcate, întrucât textul
criticat nu instituie un tratament juridic diferenþiat între
cetãþeni, pentru nici unul dintre criteriile stabilite de acest
articol din Legea fundamentalã.
II. Curtea Constituþionalã nu poate reþine nici susþinerile
privind incompatibilitatea art. 35 din Legea nr. 54/1991 cu
prevederile art. 16 alin. (1) din Constituþie. În conformitate
cu art. 9 din Constituþie, ”Sindicatele se constituie ºi îºi
desfãºoarã activitatea potrivit cu statutele lor, în condiþiile legii.
Ele contribuie la apãrarea drepturilor ºi la promovarea intereselor profesionale, economice ºi sociale ale salariaþilorÒ, iar
potrivit art. 5, intitulat ”Dreptul sindicalÒ, din Carta socialã
europeanã revizuitã, adoptatã la Strasbourg la 3 mai 1996,
ratificatã de România prin Legea nr. 74/1999, ”În vederea
garantãrii sau promovãrii libertãþii lucrãtorilor ºi a patronilor de
a constitui organizaþii locale, naþionale sau internaþionale pentru protecþia intereselor lor economice ºi sociale ºi de a adera
la aceste organizaþii, pãrþile se angajeazã ca legislaþia
naþionalã sã nu aducã atingere ºi sã nu fie aplicatã de o
manierã care sã aducã atingere acestei libertãþi. Mãsura în
care garanþiile prevãzute în prezentul articol se vor aplica
poliþiei va fi determinatã prin legislaþia sau prin reglementarea
naþionalã. Principiul aplicãrii acestor garanþii membrilor forþelor
armate ºi mãsura în care ele se vor aplica acestei categorii de
persoane sunt, de asemenea, determinate prin legislaþia sau
prin reglementarea naþionalãÒ.
În sensul prevederilor constituþionale ºi al normelor
internaþionale menþionate, prin Legea nr. 54/1991 este
reglementatã activitatea sindicatelor, iar prin art. 35 din
aceasta se stabileºte dreptul persoanelor alese în conducerile organizaþiilor sindicale, care lucreazã nemijlocit în
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unitate în calitate de salariaþi, de a beneficia de reducerea
programului lunar de lucru cu pânã la 5 zile pentru activitãþi sindicale. Acest text nu contravine art. 16 alin. (1) din
Constituþie. Într-adevãr, membrii aleºi în organele de conducere ale sindicatelor se aflã într-o situaþie diferitã faþã de
ceilalþi salariaþi, în sensul cã aceºtia trebuie sã activeze
pentru realizarea rolului sindicatelor, care, potrivit art. 9
teza a doua din Constituþie, ”contribuie la apãrarea drepturilor ºi la promovarea intereselor profesionale, economice ºi
sociale ale salariaþilorÒ. În jurisprudenþa sa constantã Curtea
Constituþionalã a statuat cã situaþia diferitã în care se aflã
anumite categorii de cetãþeni impune ºi tratamentul juridic
diferenþiat al drepturilor ºi obligaþiilor acestora. Astfel, de
exemplu, în Decizia nr. 49 din 10 martie 1998, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din
23 aprilie 1998, s-a reþinut cã ”Principiul egalitãþii nu
înseamnã uniformitate, aºa încât, dacã la situaþii egale trebuie sã corespundã un tratament egal, în situaþii diferite
tratamentul juridic nu poate fi decât diferitÒ. De altfel, însuºi
autorul excepþiei considerã cã art. 35 din Legea
nr. 54/1991 este neconstituþional ”în ipoteza în care prin
acest act normativ ar apãrea obligaþia Societãþii Comerciale
ÇArtromÈ Ñ S.A. din Slatina ca pe perioada reducerii programului de lucru cu pânã la 5 zile lunar sã le plãteascã
membrilor aleºi în organele de conducere ale sindicatelor
salariul fãrã prestarea unei munci efective în folosul angajatoruluiÒ.

Curtea Constituþionalã constatã cã textul de lege criticat
nu cuprinde dispoziþii referitoare la plata salariului membrilor aleºi în organele de conducere ale sindicatelor pentru
perioada reducerii programului de lucru. Reglementarea
expresã a acestei probleme presupune modificarea sau
completarea dispoziþiei legale, ceea ce excede competenþei
Curþii Constituþionale, deoarece, aºa cum prevede art. 2
alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, ”În exercitarea controlului, Curtea Constituþionalã se pronunþã numai asupra problemelor de drept, fãrã a putea modifica sau completa
prevederea legalã supusã controlului [É]Ò. Aceastã modificare
sau completare este o atribuþie exclusivã a legiuitorului.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate a mai susþinut
cã textul art. 35 din Legea nr. 54/1991 ”este abrogat în
temeiul art. 150 alin. (1) din ConstituþieÒ. Nici aceastã criticã nu poate fi reþinutã, întrucât dispoziþia constituþionalã
invocatã prevede cã ”Legile ºi toate celelalte acte normative
rãmân în vigoare, în mãsura în care ele nu contravin prezentei
ConstituþiiÒ. Or, aºa cum rezultã din considerentele prezentei decizii, art. 35 din Legea nr. 54/1991 nu încalcã prevederile constituþionale invocate de autorul excepþiei în
susþinerea acesteia ºi, în consecinþã, dispoziþiile acestui
articol nu pot fi considerate ca fiind abrogate.

Faþã de cele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1)
lit. A.c), al art. 23 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 35 din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”ArtromÒ Ñ S.A. din Slatina în Dosarul nr. 1.310/2000 al Judecãtoriei Slatina.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 4 iulie 2000.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
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