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D E C I Z I A Nr. 157
din 21 septembrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 362 alin. 1 lit. c)
ºi ale art. 3852 din Codul de procedurã penalã
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 362 alin. 1 lit. c) ºi ale art. 3852
din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de
Georgiana Raluca Tomescu, prin mama sa Mimi Tomescu,
în Dosarul nr. 656/2000 al Tribunalului Vaslui.
La apelul nominal rãspunde Dumitru-Daniel Olaru, personal ºi asistat de avocat Marian Priceputu, lipsind autorul
excepþiei, faþã de care procedura de citare a fost legal
îndeplinitã.
Apãrãtorul lui Dumitru-Daniel Olaru aratã cã excepþia
este neîntemeiatã, deoarece prevederile legale criticate nu
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aduc atingere dispoziþiilor constituþionale invocate. Partea
interesatã poate declara apel în cauzele în care procesul
penal a fost declanºat în urma formulãrii unei plângeri
prealabile. Procurorul pune în miºcare acþiunea penalã în
virtutea dispoziþiilor art. 130 din Constituþie. Se mai aratã
cã prevederile legale criticate nu sunt în dezacord cu dispoziþiile art. 16, 21, 125 ºi 128 din Constituþie, nici cu cele
ale art. 6 ºi 14 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale, aºa cum susþine autorul excepþiei, deoarece la situaþii deosebite se impune tratament diferit, dupã cum la situaþii egale se impune
tratament egal. Se mai aratã cã legislaþia penalã românã
asigurã un proces echitabil, aºa cum cer prevederile art. 6
din convenþia amintitã, precum ºi nediscriminarea prevãzutã
la art. 14 din convenþie. Sub acest aspect Curtea
Constituþionalã, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, a statuat cã ”Egalitatea pãrþilor în procesul civil nu poate fi
redusã numai la exercitarea cãilor de atacÒ. În fine, se
aratã cã textele criticate sunt constituþionale ºi se solicitã
respingerea excepþiei.
Reprezentantul Ministerului Public susþine cã tragerea la
rãspundere în dreptul penal român se realizeazã pe baza
principiilor legalitãþii ºi oficialitãþii procesului penal. Legislaþia
penalã românã stabileºte rolul persoanei vãtãmate în procesul penal în ceea ce priveºte reparaþiile la care aceasta
are dreptul, în timp ce instrucþia penalã se realizeazã din
oficiu. Se mai aratã cã dispoziþiile constituþionale invocate
de autorul excepþiei nu sunt încãlcate prin prevederile criticate, deoarece din conþinutul acestora nu reiese cã ele ar
duce la restrângerea unor drepturi. În consecinþã, se considerã excepþia ca fiind nefondatã ºi se solicitã respingerea
acesteia.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 3 mai 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 656/2000, Tribunalul Vaslui a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 362 alin. 1 lit. c) ºi ale art. 3852 din Codul de
procedurã penalã, excepþie ridicatã de Georgiana Raluca
Tomescu, prin mama sa Mimi Tomescu, ca reprezentant
legal în dosarul acelei instanþe.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul
de procedurã penalã, privitoare la apel, ºi, în mod corespunzãtor, cele ale art. 385 2 din Codul de procedurã
penalã, privitoare la recurs, care prevãd cã partea
vãtãmatã poate declara apel, respectiv recurs numai în
cauzele în care acþiunea penalã se pune în miºcare la
plângerea prealabilã ºi numai în ce priveºte latura penalã,
contravin dispoziþiilor constituþionale privind egalitatea în
drepturi (art. 16), precum ºi celor referitoare la restrângerea
exerciþiului unor drepturi sau al unor libertãþi (art. 49). De
asemenea, dispoziþiile criticate reprezintã o restrângere a
dreptului pãrþii vãtãmate de a exercita cãile de atac ale
apelului ºi recursului, ceea ce conduce implicit la o inegalitate de tratament juridic pentru partea vãtãmatã faþã de
celelalte pãrþi din procesul penal, respectiv faþã de stat ºi
de inculpat. Se aratã cã partea vãtãmatã este consideratã
un subiect procesual secundar, alãturat subiectului principal, respectiv statului. Or, în literatura de specialitate se
considerã cã partea vãtãmatã trebuie sã aibã dreptul de a
participa la desfãºurarea procesului penal, aceastã participare rãspunzând unui interes legitim, în sensul art. 21 din
Constituþie. Datoritã faptului cã partea vãtãmatã nu are

posibilitatea de a exercita cãile de atac ale apelului ºi
recursului, ea este pusã în situaþie de inferioritate în raport
cu celelalte pãrþi. Se mai aratã cã dispoziþiile criticate contravin ºi prevederilor art. 6 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, referitoare
la dreptul la un proces echitabil. De asemenea, întrucât
restrângerea drepturilor pãrþii vãtãmate nu este prevãzutã
printre cazurile arãtate la art. 49 din Constituþie, dispoziþiile
legale criticate contravin ºi acestor prevederi. Autorul
excepþiei considerã cã singura posibilitate pe care o are
partea vãtãmatã în ceea ce priveºte latura penalã este sã se
adreseze procurorului pentru ca acesta sã declare apel sau
recurs împotriva hotãrârii pe care o considerã nedreaptã,
iar procurorul procedeazã aºa cum considerã el cã este
legal. Or, partea vãtãmatã trebuie sã aibã dreptul de a
folosi cãile de atac ºi pe latura penalã, fãrã sã depindã de
procuror în legãturã cu realizarea unui interes legitim.
Tribunalul Vaslui, exprimându-ºi opinia asupra
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, apreciazã cã
aceasta este întemeiatã ºi cã dispoziþiile art. 362 alin. 1
lit. c) ºi ale art. 3852 din Codul de procedurã penalã sunt
constituþionale numai în mãsura în care nu limiteazã dreptul persoanei vãtãmate de a exercita cãile de atac ale apelului ºi recursului doar la ipoteza prevãzutã în text. Aceste
dispoziþii legale restrâng posibilitatea pãrþii vãtãmate de a
exercita cãile de atac, ajungându-se la inegalitatea de tratament juridic al acestei pãrþi în raport cu celelalte pãrþi din
proces. Dispoziþiile art. 21 din Constituþie permit oricãrei
persoane accesul la justiþie pentru apãrarea intereselor sale
legitime. Este subînþeles cã accesul liber la justiþie permite
depunerea oricãror cereri a cãror rezolvare este de competenþa instanþelor judecãtoreºti. Caracterul legitim sau nelegitim al pretenþiilor formulate în acþiunea în justiþie va rezulta
numai în urma judecãrii pricinii respective ºi va fi constatat
prin hotãrâre judecãtoreascã. Folosind expresia ”interese
legitimeÒ, textul constituþional nu pune condiþia admisibilitãþii
acþiunii în justiþie, ci obligã justiþia sã ocroteascã numai
interesele legitime. Instanþa mai precizeazã cã, dacã în
faza judecãþii în primã instanþã, partea vãtãmatã are aceleaºi drepturi ca ºi inculpatul, constând în propunerea ºi
administrarea de probe, în schimb, în cãile de atac pãrþii
vãtãmate i se restrânge dreptul de a solicita verificarea
temeiniciei ºi a egalitãþii hotãrârii pronunþate în ceea ce
priveºte latura penalã.
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 ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã cã excepþia
este neîntemeiatã. În cauzele în care acþiunea penalã se
pune în miºcare din oficiu, cum este cazul în speþã, unde,
fiind vorba de infracþiunea de raport sexual cu o minorã,
pentru care punerea în miºcare a acþiunii penale ºi trimiterea în judecatã constituie atributul procurorului, persoana
vãtãmatã nu are dreptul sã decidã nici declanºarea procesului penal, nici încetarea acestuia ºi, în mod firesc, nici
continuarea procesului penal prin promovarea cãilor de
atac ale apelului ºi recursului. În aceste cauze îºi gãseºte
aplicarea principiul oficialitãþii, care constituie regula în
dreptul procesual penal român. Nu se poate susþine cã
imposibilitatea legalã a promovãrii apelului sau recursului
de cãtre partea vãtãmatã ar fi de naturã sã aducã prejudicii acesteia. Potrivit art. 130 din Constituþie, reflectat în
art. 2 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, Ministerul Public reprezintã în activitatea
judiciarã interesele generale ale societãþii ºi apãrã ordinea
de drept, precum ºi drepturile ºi libertãþile cetãþenilor. În
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virtutea principiului imparþialitãþii, care, alãturi de principiile
legalitãþii ºi controlului ierarhic, stã la baza organizãrii
Ministerului Public, procurorul trebuie sã manifeste în activitatea sa obiectivitate ºi echidistanþã, sã aibã în toate cauzele aceleaºi criterii de desfãºurare a activitãþii sale.
Procurorul trebuie sã se constituie într-un garant al respectãrii ºi aplicãrii juste a legii. Atunci când procurorul constatã cã legea nu a fost respectatã sau a fost greºit
aplicatã, el va folosi calea de atac a apelului sau a recursului, dupã caz, pentru restabilirea legalitãþii. În concluzie,
se aratã cã situaþia în care acþiunea penalã se pune în
miºcare din oficiu apare ca profund diferitã de aceea în
care acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea
prealabilã, motiv pentru care se impune un tratament juridic
diferenþiat. Principiul egalitãþii, consacrat în art. 16 din
Constituþie, nu trebuie sã atragã aplicarea aceluiaºi regim
juridic unor situaþii diferite. Se citeazã în acest sens deciziile Curþii Constituþionale nr. 70 din 15 decembrie 1993,
nr. 74 din 13 iulie 1994 ºi nr. 139 din 19 noiembrie 1996.
În ceea ce priveºte neconcordanþa cu prevederile art. 6 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, se aratã cã art. 362 alin. 1 lit. c) ºi
art. 385 2 din Codul de procedurã penalã nu contravin
art. 16 din Constituþie ºi, pe cale de consecinþã, nu contravin nici dispoziþiilor art. 6 din convenþie.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
susþinerile autorului excepþiei, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 362 alin. 1 lit. c) ºi cele ale art. 3852 din
Codul de procedurã penalã, care au urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 362: ”Pot face apel: [É] c) partea vãtãmatã, în cauzele în care acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea
prealabilã, dar numai în ce priveºte latura penalã;Ò
Ñ Art. 385 2 : ”Pot face recurs persoanele arãtate în
art. 362, care se aplicã în mod corespunzãtor.Ò
Textele constituþionale invocate de autor sunt urmãtoarele:
Ñ Art. 16 alin. (1) ºi (2): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii
ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.Ò;
Ñ Art. 21: ”(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;
Ñ Art. 49: ”(1) 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 a 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
Textul art. 6 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale, referitor la dreptul la
un proces echitabil, este urmãtorul:
”1. Orice persoanã are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public ºi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de
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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. Hotãrârea trebuie sã fie pronunþatã în mod public, dar accesul în sala de ºedinþã poate fi
interzis presei ºi publicului pe întreaga duratã a procesului sau
a unei pãrþi a acestuia în interesul moralitãþii, al ordinii publice,
al securitãþii naþionale într-o societate democraticã, atunci când
interesele minorilor sau protecþia vieþii private a pãrþilor la proces o impun, sau în mãsura consideratã absolut necesarã de
cãtre instanþã atunci când, în împrejurãri speciale, publicitatea
ar fi de naturã sã aducã atingere intereselor justiþiei.
2. Orice persoanã acuzatã de o infracþiune este prezumatã
nevinovatã pânã ce vinovãþia sa va fi legal stabilitã.
3. Orice acuzat are, în special, dreptul:
a) sã fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbã pe
care o înþelege ºi în mod amãnunþit, asupra naturii ºi cauzei
acuzaþiei aduse împotriva sa;
b) sã dispunã de timpul ºi de înlesnirile necesare pregãtirii
apãrãrii sale;
c) sã se apere el însuºi sau sã fie asistat de un apãrãtor
ales de el ºi, dacã nu dispune de mijloacele necesare pentru a
plãti un apãrãtor, sã poatã fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiþiei o cer;
d) sã întrebe sau sã solicite audierea martorilor acuzãrii ºi
sã obþinã citarea ºi audierea martorilor apãrãrii în aceleaºi
condiþii ca ºi martorii acuzãrii;
e) sã fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacã nu
înþelege sau nu vorbeºte limba folositã la audiere.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
Constituþionalã constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi, în
consecinþã, urmeazã sã fie respinsã.
Art. 362 din Codul de procedurã penalã stabileºte persoanele care pot face apel împotriva sentinþelor penale
pronunþate în primã instanþã, printre acestea, la alin. 1
lit. c), numãrându-se partea vãtãmatã, dar numai în ceea
ce priveºte latura penalã în cauzele în care acþiunea
penalã se pune în miºcare la plângerea prealabilã.
Prevederile art. 362 se aplicã ”în mod corespunzãtorÒ ºi în
ceea ce priveºte recursul, aºa cum se aratã în art. 3852
din Codul de procedurã penalã.
În aplicarea prevederilor art. 130 din Constituþie privind
rolul Ministerului Public, procurorul este titularul acþiunii
publice în procesul penal, ca reprezentant al intereselor
generale ale societãþii. În acest context interdicþia pãrþii
vãtãmate de a ataca latura civilã a cauzei nu duce la o
limitare a accesului acesteia la justiþie. Instanþa de control
judiciar sesizatã de partea vãtãmatã nu poate fi împiedicatã sã constate, atunci când este cazul, cã inculpatul a
fost greºit achitat pentru motivul cã fapta imputatã nu
existã sau cã aceasta nu a fost sãvârºitã de el. Aceastã
constatare produce efecte numai asupra acþiunii penale,
care poate fi admisã, cea civilã rãmânând însã definitivã.
Cu toate astea, contrarietatea de hotãrâri poate fi însã
înlãturatã prin exercitarea cãilor extraordinare de atac.
Curtea mai reþine cã, în ceea ce priveºte drepturile procesuale ale pãrþii vãtãmate în procesul penal român, Codul
de procedurã penalã în vigoare face distincþie între situaþiile
speciale în care acþiunea penalã se pune în miºcare la
plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate, când, cu foarte
rare excepþii, nu numai lipsa plângerii prealabile sau retragerea acesteia, dar ºi împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã, pe de o parte, ºi situaþiile obiºnuite, când
acþiunea penalã se pune în miºcare ºi se exercitã din oficiu, pe de altã parte. În aceste condiþii dreptul pãrþii
vãtãmate de a declara apel sau recurs în ceea ce priveºte
latura penalã a cauzei, drept prevãzut la art. 362 alin. 1
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lit. c) în ceea ce priveºte apelul ºi la art. 3852 în ceea ce
priveºte recursul, apare ca o completare a dreptului ei de
a dispune cu privire la punerea în miºcare ºi exercitare a
acþiunii penale. Spre deosebire de aceastã situaþie, în cauzele în care acþiunea penalã se pune în miºcare din oficiu,
persoana vãtãmatã nu are dreptul sã decidã nici
declanºarea, nici încetarea procesului penal ºi, în consecinþã, nici continuarea acestuia prin promovarea cãii de
atac a apelului [art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedurã penalã] sau a recursului (art. 3852 din Codul de procedurã penalã). În aceste cauze îºi gãseºte aplicare
principiul oficialitãþii înscris la art. 2 din Codul de procedurã
penalã, care constituie regula în procesul penal român.
Faptul cã în cazul dat partea vãtãmatã nu poate declara
apel sau recurs nu este de naturã sã îi aducã prejudicii.
Potrivit prevederilor art. 130 din Constituþie, referitoare la
rolul Ministerului Public, care îºi gãsesc exprimare în art. 2
alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, Ministerul Public reprezintã în activitatea
judiciarã interesele generale ale societãþii ºi apãrã ordinea
de drept, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor. În virtutea principiilor imparþialitãþii, legalitãþii ºi controlului ierarhic, care
stau la baza organizãrii Ministerului Public, procurorul trebuie sã manifeste în activitatea sa obiectivitate ºi echidistanþã. El se constituie într-un garant al aplicãrii corecte a
legii, iar atunci când constatã cã legea a fost greºit aplicatã, foloseºte calea de atac a apelului sau a recursului,
dupã caz, pentru restabilirea legalitãþii.
Curtea constatã cã, deºi în cele douã situaþii drepturile
procesuale ale pãrþii vãtãmate sunt diferite, aceasta nu
constituie o încãlcare a principiului egalitãþii în drepturi,
prevãzut la art. 16 din Constituþie, deoarece acest principiu
nu trebuie sã atragã aplicarea aceluiaºi regim juridic unor
situaþii diferite. În acest sens s-a pronunþat Curtea
Constituþionalã, în mod constant, în jurisprudenþa sa.
Menþionãm în acest sens Decizia nr. 256 din 17 iunie
1997, în care Curtea a subliniat cã principiul egalitãþii nu
se opune ca o lege sã stabileascã reguli diferite în raport
cu persoane care se aflã în situaþii diferite. Or, situaþia în
care punerea în miºcare a acþiunii penale se face din oficiu, aºa cum este cazul în speþã, apare ca total diferitã de

aceea în care punerea în miºcare a acþiunii penale se face
la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate, fapt pentru
care se impune un tratament juridic diferenþiat.
Întrucât posibilitatea legalã a promovãrii apelului sau
recursului de cãtre partea vãtãmatã nu este de naturã sã îi
aducã prejudicii, având în vedere cã sarcina apãrãrii intereselor sale revine Ministerului Public, ca titular al acþiunii
penale, nu se poate susþine cã dispoziþiile legale criticate
ar contraveni prevederilor art. 6 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
referitoare la dreptul la un proces echitabil.
Curtea mai constatã cã, în cauzele în care funcþioneazã
principiul oficialitãþii în procesul penal (art. 2 din Codul de
procedurã penalã), Ministerul Public, în baza atribuþiilor stabilite prin art. 130 din Constituþie, este titularul acþiunii
publice, fiind singurul în mãsurã sã dispunã, în condiþiile
legii ºi în numele societãþii, în ceea ce priveºte folosirea
cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti cu privire
la latura penalã. Aºa cum, în cauzele în care acþiunea
penalã se pune în miºcare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate, procurorul nu poate dispune punerea în
miºcare ºi exercitarea acþiunii penale împotriva voinþei persoanei vãtãmate, tot aºa, în cazurile în care funcþioneazã
principiul oficialitãþii, persoana vãtãmatã, când participã în
proces în calitate de parte vãtãmatã, deºi are anumite
drepturi procesuale, nu poate dispune asupra acþiunii
penale ºi nici asupra continuãrii procesului penal prin folosirea cãilor de atac împotriva hotãrârii judecãtoreºti pronunþate în cauzã. Altfel, partea vãtãmatã s-ar substitui
Ministerului Public, singurul împuternicit prin Constituþie sã
reprezinte interesele societãþii în procesul penal.
Pentru argumentele mai sus arãtate nu poate fi reþinutã
nici critica potrivit cãreia dispoziþiile art. 362 alin. 1 lit. c)
din Codul de procedurã penalã contravin art. 49 din
Constituþie.
De altfel, asupra constituþionalitãþii prevederilor art. 362
din Codul de procedurã penalã Curtea Constituþionalã s-a
pronunþat, cu opinia separatã a patru judecãtori, ºi prin
Decizia nr. 45 din 14 martie 2000, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 9 august 2000.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 362 alin. 1 lit. c) ºi ale art. 3852 din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Georgiana Raluca Tomescu, prin mama sa Mimi Tomescu, în Dosarul nr. 656/2000 al
Tribunalului Vaslui.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 septembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Laurenþiu Cristescu

«

Întrucât magistratul-asistent Laurenþiu Cristescu
se aflã în incapacitate temporarã de muncã,
în locul sãu semneazã, în temeiul art. 261
din Codul de procedurã civilã,
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
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SEPARATÃ

Considerãm cã dispoziþiile art. 362 alin. 1 lit. c), precum
ºi cele ale art. 3852 din Codul de procedurã penalã sunt
neconstituþionale, iar soluþia care se impunea în speþã era
aceea de admitere a excepþiei de neconstituþionalitate.
La aceastã concluzie se ajunge, întrucât, în privinþa dispoziþiilor art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedurã
penalã, sunt aplicabile Ñ în mod direct (astfel cum, de altfel, se precizeazã în cuprinsul deciziei pronunþate în prezenta speþã cu votul majoritãþii membrilor Curþii) Ñ
argumentele pe care le-am înfãþiºat în opinia separatã formulatã la Decizia nr. 45 din 14 martie 2000, publicatã în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din
9 august 2000.
Prezenta opinie separatã are ca unic scop precizarea cã
aceleaºi argumente conduc Ñ deopotrivã Ñ ºi la concluzia
neconstituþionalitãþii dispoziþiilor art. 3852 din Codul de procedurã penalã.
Rãmân, de asemenea, pe deplin aplicabile consideraþiile
expuse în anterioara opinie separatã cu privire la obligativitatea oricãrei decizii a Curþii Constituþionale, indiferent de
eventuala existenþã a unor opinii separate, aºa cum este
aceea formulatã în prezenta cauzã.

Lucian Mihai
Romul Petru Vonica
Ioan Muraru
Kozsok‡r G‡bor
«
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 178
din 26 septembrie 2000

privind excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 69, 70 ºi 77
din Legea presei nr. 3/1974, republicatã
Lucian Mihai
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiilor de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 69, 70 ºi 77 din Legea presei
nr. 3/1974, republicatã, excepþii ridicate de Corneliu Vadim
Tudor ºi Partidul România Mare în Dosarul nr. 2.331/1999
al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a III-a civilã, precum ºi
de Corneliu Vadim Tudor ºi Societatea Comercialã
”Fundaþia, Editura, Revista România MareÒ Ñ S.R.L. din
Bucureºti în Dosarul nr. 2.332/1999 al aceleiaºi instanþe de
judecatã.
În ºedinþa din 19 septembrie 2000 Curtea a dispus
conexarea Dosarului nr. 151C/2000 la Dosarul
nr. 150C/2000, care a fost primul înregistrat, constatând cã
excepþiile de neconstituþionalitate ridicate privesc aceleaºi
dispoziþii legale raportate la aceleaºi prevederi
constituþionale, iar în ceea ce priveºte pãrþile, diferenþa este
nesemnificativã sub aspectul controlului de neconstituþionalitate.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 19 septembrie 2000 ºi au fost consemnate în încheierea din
aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea la 26 septembrie 2000.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrilor dosarului, constatã
urmãtoarele:

Prin Încheierea din 12 mai 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.331/1999, ºi prin Încheierea din 20 aprilie 2000, pronunþatã în Dosarul nr. 2.332/1999, Tribunalul Bucureºti Ñ
Secþia a III-a civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 69, 70
ºi 77 din Legea presei nr. 3/1974, republicatã. Excepþiile de
neconstituþionalitate au fost ridicate de Corneliu Vadim
Tudor, Partidul România Mare ºi Societatea Comercialã
”Fundaþia, Editura, Revista România MareÒ Ñ S.R.L. în
cauze civile ce au ca obiect cereri de obligare la repararea
daunelor morale.
În motivarea excepþiilor de neconstituþionalitate se
susþine cã textele de lege criticate sunt contrare dispoziþiilor
art. 30 ºi 49 din Constituþie referitoare la libertatea de
exprimare ºi, respectiv, la restrângerea exerciþiului unor
drepturi sau al unor libertãþi.
Instanþa de judecatã, exprimându-ºi opinia, prin Încheierea din 12 mai 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.331/1999, apreciazã cã ”art. 69 din Legea nr. 3/1974,
republicatã, nu contravine art. 30 din Constituþie, iar art. 49
nefiind aplicabilÒ. Acest articol poate intra însã sub incidenþa art. 150 alin. (1) din Constituþie ”în mãsura în care
se referã la orânduirea socialistãÒ.
Referitor la art. 77 din aceeaºi lege, instanþa apreciazã
cã acesta este neconstituþional în raport cu art. 30 alin. (8)
din Constituþie.
Asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate în
Dosarul nr. 2.332/1999 Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a III-a
civilã nu ºi-a exprimat opinia nici în urma intervenþiei Curþii
Constituþionale. Instanþa de judecatã precizeazã doar faptul
cã, deºi preconstituþionale, dispoziþiile de lege criticate ”dau
naºtere unor raporturi juridice cât se poate de actualeÒ. În
consecinþã, Curtea Constituþionalã este competentã sã
soluþioneze excepþia ridicatã.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierile de sesizare au fost
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comunicate preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiilor de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul în punctul sãu de vedere apreciazã cã
excepþiile au rãmas fãrã obiect, deoarece Legea presei
nr. 3/1974, republicatã, a fost abrogatã, cu excepþia
art. 72Ð75 ºi a art. 93, prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 53/2000 pentru unele mãsuri privind
soluþionarea cererilor referitoare la acordarea de
despãgubiri pentru daunele morale, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiilor ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului, rapoartele întocmite în cauzã de judecãtorulraportor, 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. (1), ale art. 2, 3, 12
ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþiile de neconstituþionalitate ridicate.

Obiectul excepþiilor de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 69, 70 ºi 77 din Legea presei nr. 3/1974,
republicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 19 ianuarie 1978.
Autorii excepþiei susþin cã aceste texte de lege sunt
contrare dispoziþiilor art. 30 ºi 49 din Constituþie, referitoare
la libertatea de exprimare ºi, respectiv, la restrângerea
exerciþiului unor drepturi sau al unor libertãþi.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceastã criticã a rãmas fãrã obiect, deoarece,
ulterior sesizãrii sale, Legea nr. 3/1974, republicatã, a fost
abrogatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 53/2000 pentru unele mãsuri privind soluþionarea cererilor referitoare la acordarea de despãgubiri pentru daunele
morale (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 227 din 23 mai 2000), cu excepþia art. 72Ð75 ºi a
art. 93, texte a cãror neconstituþionalitate nu a fost invocatã în cauza de faþã.
În consecinþã, în temeiul dispoziþiilor alin. (1) al art. 23
din Legea nr. 47/1992, republicatã, conform 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, dispoziþii coroborate cu cele ale alin. (6) din acelaºi articol,
rezultã cã excepþiile de neconstituþionalitate au devenit
inadmisibile.

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca devenite inadmisibile, excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 69, 70 ºi 77 din Legea
presei nr. 3/1974, republicatã, excepþii ridicate de Corneliu Vadim Tudor ºi de Partidul România Mare în Dosarul
nr. 2.331/1999 al Tribunalului Bucureºti Ð Secþia a III-a civilã, precum ºi de Corneliu Vadim Tudor ºi de Societatea
Comercialã ”Fundaþia, Editura, Revista România MareÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti în Dosarul nr. 2.332/1999 al aceleiaºi
instanþe de judecatã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 26 septembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 187
din 10 octombrie 2000

privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Lucian Stângu
Nicolae Popa
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã,
excepþie ridicatã de Vlad Alexandru Ionescu în Dosarul
nr. 868/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã.
La apelul nominal rãspunde Vlad Alexandru Ionescu,
personal, lipsind Consiliul General al Municipiului Bucureºti,
Consiliul Local al Sectorului 5 Bucureºti ºi Societatea
Comercialã ”CotroceniÒ Ñ S.A., faþã de care procedura de
citare a fost legal îndeplinitã.
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Cauza fiind în stare de judecatã, autorul excepþiei aratã
cã instanþa a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul civil,
în întregul sãu. Ulterior datei de înregistrare a sesizãrii, el
s-a adresat direct acestei Curþi ºi prin cerere scrisã a precizat cã dispoziþia legalã criticatã pe calea excepþiei de
neconstituþionalitate este cea cuprinsã în teza întâi a
art. 330 din Codul de procedurã civilã, ºi anume:
”Procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justiþiei,
poate ataca cu recurs în anulare, la Curtea Supremã de
Justiþie, hotãrârile judecãtoreºti irevocabile [É]Ò; a precizat,
de asemenea, cã aceste prevederi contravin dispoziþiilor
art. 1 alin. (3), art. 11, art. 16, art. 20 alin. (2) ºi ale
art. 21 din Constituþie, ale art. 6 alin. (1) din Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, precum ºi celor ale art. 17 din Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului. În continuare autorul
excepþiei susþine cã punctul de vedere exprimat de Guvern
este neîntemeiat, deoarece prin exercitarea cãii extraordinare de atac se vizeazã desfiinþarea unei hotãrâri
judecãtoreºti irevocabile, ceea ce este de naturã sã încalce
principiul securitãþii raporturilor juridice. În sprijinul acestor
susþineri evocã, din jurisprudenþa Curþii Europene a
Drepturilor Omului, cazul ”Brumãrescu împotriva RomânieiÒ,
1999.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate în temeiul
art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, considerând cã aceasta este inadmisibilã, deoarece
soluþionarea fondului cauzei nu depinde de dispoziþia legalã
criticatã, dat fiind cã obiectul acesteia nu îl constituie un
recurs în anulare, ci o acþiune în constatarea perimãrii unei
hotãrâri judecãtoreºti.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 15 martie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 868/1999, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a IV-a
civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de
procedurã civilã, excepþie ridicatã de Vlad Alexandru
Ionescu în cadrul unei acþiuni în constatare a perimãrii unei
hotãrâri judecãtoreºti aflate în faza de judecatã a apelului.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã sunt neconstituþionale, întrucât permit procurorului general introducerea recursului în anulare împotriva
unor hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi irevocabile. Nu
indicã nici o prevedere constituþionalã care ar fi încãlcatã
prin dispoziþiile legale criticate, arãtând doar cã procurorul
general nu are calitate procesualã activã, iar prin recursul
în anulare nu apãrã interesul general, ci, dimpotrivã,
acþioneazã în sens contrar.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã,
exprimându-ºi opinia, în conformitate cu prevederile
art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã, apreciazã cã excepþia ridicatã este neîntemeiatã, ”având în
vedere cã dispoziþiile care reglementeazã recursul în
anulare [É] nu contravin intereselor generale ale societãþii,
ci, din contrã, vin sã apere ordinea de drept, drepturile ºi
libertãþile cetãþenilorÒ.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
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comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului, precum ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima
punctele de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate
ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia ridicatã este neîntemeiatã, deoarece, ”Potrivit
art. 125 alin. (3) ºi art. 128 din Constituþie, procedura de
judecatã este stabilitã de lege, iar împotriva hotãrârilor
judecãtoreºti pãrþile interesate ºi Ministerul Public pot exercita cãile de atac în condiþiile legii. Aceste prevederi constituie temeiul constituþional al dispoziþiilor referitoare la
recursul în anulare din Codul de procedurã civilãÒ. În
acelaºi punct de vedere este evocatã ºi jurisprudenþa Curþii
Constituþionale, în care s-a statuat, în mod constant, cã
dispoziþiile legale criticate sunt constituþionale.
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 autorului excepþiei, 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, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 330 din
Codul de procedurã civilã, care au urmãtorul cuprins:
”Procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justiþiei,
poate ataca cu recurs în anulare, la Curtea Supremã de
Justiþie, hotãrârile judecãtoreºti irevocabile pentru urmãtoarele
motive:
1. când instanþa a depãºit atribuþiile puterii judecãtoreºti;
2. când s-au sãvârºit infracþiuni de cãtre judecãtori în
legãturã cu hotãrârea pronunþatã.Ò
În vederea exercitãrii controlului de constituþionalitate
întemeiat pe prevederile art. 144 lit. c) din Constituþie,
Curtea Constituþionalã poate fi sesizatã în condiþiile art. 23
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, care are
urmãtorul cuprins: ”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.
Examinând conþinutul Încheierii Tribunalului Bucureºti Ñ
Secþia a IV-a civilã ºi susþinerile autorului excepþiei, cu
raportare la dispoziþiile art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, Curtea constatã cã nu poate proceda la examinarea pe fond a excepþiei ridicate, pentru cã
soluþionarea cauzei, aflatã pe rolul instanþei de judecatã, nu
depinde de dispoziþia legalã criticatã. Curtea reþine cã
obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie dispoziþiile art. 330 din Codul de procedurã civilã, cu care a
fost învestitã prin actul de sesizare, ºi care prevede dreptul
procurorului general de a declara recurs în anulare.
Obiectul litigiului, în care a fost ridicatã excepþia de neconstituþionalitate, îl constituie cererea de constatare a
perimãrii unei decizii a Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia
civilã, pronunþatã cu ocazia soluþionãrii recursului în anulare, susþinându-se cã procurorul general nu avea dreptul
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constituþional sã introducã recursul în anulare, iar decizia
nu a fost pusã în executare înlãuntrul termenului de prescripþie de 3 ani, prevãzut la art. 2 din Decretul
nr. 167/1958. Curtea constatã cã soluþionarea unei asemenea cereri nu depinde de dispoziþiile art. 330 din Codul de
procedurã civilã. Prin acþiune se urmãreºte desfiinþarea
unei decizii a instanþei supreme, împotriva cãreia nu existã
nici o cale de atac.
Potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (6) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ”Dacã excepþia este inadmisibilã,
fiind contrarã prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanþa o res-

pinge printr-o încheiere motivatã, fãrã a mai sesiza Curtea
ConstituþionalãÒ.
Având în vedere cã în speþã existã o cauzã de inadmisibilitate, prevãzutã la art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, Curtea reþine cã instanþa de judecatã însãºi avea obligaþia sã constate cã excepþia este
inadmisibilã ºi sã o respingã ca atare, în temeiul alin. (6)
al aceluiaºi articol. Instanþa de judecatã nu a procedat însã
aºa ºi, ca atare, revine Curþii Constituþionale obligaþia de a
aplica dispoziþiile legale.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, al art. 12, al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1), alin. (4) ºi alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

în numele legii
D E C I D E :

Respinge ca fiind inadmisibilã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 330 din Codul de procedurã
civilã, ridicatã de Vlad Alexandru Ionescu în Dosarul nr. 868/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 10 octombrie 2000.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 193
din 12 octombrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279 alin. 1
din Codul de procedurã penalã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Iuliana Nedelcu
Laurenþiu Cristescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de Ralu Traian Filip în Dosarul
nr. 15.426/1997 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public aratã cã, prin deciziile nr. 161, 162 ºi
163 din 21 septembrie 2000, Curtea Constituþionalã a respins excepþii de neconstituþionalitate referitoare la acelaºi
text de lege. De aceea se solicitã respingerea ºi a
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate în acest dosar.

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 iunie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 15.426/1997, Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã, prin apãrãtor, de Ralu Traian
Filip.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile art. 279 alin. 1 din Codul de
procedurã penalã sunt neconstituþionale în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constituþie, întrucât ”urmare
plângerii prealabile a persoanei vãtãmate se pune în
miºcare acþiunea penalã, persoana chematã în judecatã
devenind ÇinculpatÈÒ ºi, drept consecinþã, ”drepturile procesuale ale Çpersoanei vãtãmateÈ sunt mult mai largi decât
ale presupusului fãptuitor devenit ºi citat ca inculpat în
cauzã, deºi legea îl prezumã ÇnevinovatÈ, pânã la momentul când hotãrârea pronunþatã de instanþa de judecatã va
deveni definitivãÒ. Dintr-un alt punct de vedere, se aratã în
continuare, ”instanþa care a pus în miºcare acþiunea penalã
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[...] urmeazã a se pronunþa ºi asupra fondului [...] ceea ce
este de naturã a afecta ºi imparþialitatea judecãtoruluiÒ,
fiind, astfel, lezat dreptul la un proces echitabil.
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, considerã cã dispoziþiile
art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã penalã sunt constituþionale, întrucât ”inculpatul nu suferã nici o discriminare
pe motiv de rasã, naþionalitate, etnie, religie, opinie, doctrinã politicã, un anumit statut social sau economic (art. 4
din Constituþia României), astfel încât nu e cu nimic ºtirbit
principiul constituþional al egalitãþii în drepturiÒ. Referitor la
lezarea dreptului la un proces echitabil, instanþa aratã cã
”simplul fapt de a se da curs unei plângeri prealabile nu
înseamnã antepronunþare, ci doar o posibilitate prevãzutã
de lege, neechivalând cu soluþionarea fondului cauzeiÒ.
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 apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279
alin. 1 din Codul de procedurã penalã este nefondatã,
întrucât ”activitatea procesualã care se desfãºoarã dupã
punerea în miºcare a acþiunii penale de cãtre organele
judiciare competente este cea de drept comun. Prin
urmare, are loc fie o cercetare în faza de urmãrire penalã,
fie o cercetare judecãtoreascã. În ambele situaþii persoana
inculpatã are la dispoziþie suficiente garanþii pentru a-ºi asigura dreptul la apãrare, pentru a combate acuzaþiile ce i
se aduc, inclusiv prin exercitarea cãilor de atacÒ. În ceea
ce priveºte pretinsa încãlcare a prevederilor art. 16 alin. (1)
din Constituþie, în punctul de vedere al Guvernului se aratã
cã ”se dã o interpretare eronatã principiului egalitãþii în faþa
legii, în vãditã contradicþie cu modul în care a statuat
Curtea Constituþionalã în nenumãrate deciziiÒ. În acest sens
se invocã Decizia Plenului Curþii Constituþionale nr. 1/1994.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
transmis 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), art. 2, 3, 12 ºi
23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Dispoziþiile art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã penalã,
criticate ca fiind neconstituþionale, au urmãtoarea redactare:
”Punerea în miºcare a acþiunii penale se face numai la plângerea
prealabilã a persoanei vãtãmate, în cazul infracþiunilor pentru
care legea prevede cã este necesarã astfel de plângereÒ.
Textul art. 16 alin. (1) din Constituþie, invocat de autorul
excepþiei ca fiind încãlcat, are urmãtorul conþinut: ”Cetãþenii
sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi
fãrã discriminãriÒ.
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Autorul excepþiei criticã instituþia plângerii prealabile,
condiþie necesarã pentru punerea în miºcare a acþiunii
penale. Întreaga criticã de neconstituþionalitate se bazeazã
pe faptul cã, în cazul introducerii plângerii prealabile direct
la instanþa de judecatã, persoana reclamatã obþine automat
calitatea de inculpat, fãrã a se administra în prealabil
probe care sã confirme vinovãþia sa. Cazurile în care
plângerea prealabilã se adreseazã direct instanþei de judecatã sunt prevãzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de
procedurã penalã.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã penalã,
Curtea constatã cã nu poate fi reþinutã, sub nici un aspect,
critica formulatã ºi, prin urmare, excepþia urmeazã sã fie
respinsã.
Condiþionarea punerii în miºcare a acþiunii penale de
existenþa plângerii prealabile a persoanei vãtãmate reprezintã o excepþie de la regula generalã a oficialitãþii procesului penal, înscrisã la art. 2 alin. 2 din Codul de
procedurã penalã. Cazurile în care este necesarã plângerea prealabilã se împart ºi ele în douã categorii: în cazul
anumitor infracþiuni limitativ prevãzute de lege, plângerea
prealabilã se depune direct la instanþa de judecatã, iar în
cazul altor infracþiuni, de asemenea determinate prin lege,
plângerea trebuie adresatã organului de urmãrire penalã
competent, sesizarea instanþei de judecatã urmând a se
face prin rechizitoriul procurorului. Toate aceste reguli sunt
norme procedurale, iar, potrivit dispoziþiilor art. 125 alin. (3)
din Constituþie, ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt
stabilite de legeÒ. Constituþia lasã deci la libera opþiune a
legiuitorului stabilirea infracþiunilor în cazul cãrora este
necesarã plângerea prealabilã, a celor în cazul cãrora trebuie efectuatã urmãrirea penalã, precum ºi a celor în cazul
cãrora sesizarea instanþei de judecatã se face prin plângerea prealabilã directã a persoanei vãtãmate.
Curtea constatã cã în orice proces penal, începând din
momentul declanºãrii sale (începerea urmãririi penale sau
sesizarea instanþei de judecatã), sunt implicate diferite pãrþi:
învinuit, inculpat, parte vãtãmatã, parte civilã, parte responsabilã civilmente etc. Toate pãrþile procesului penal au
drepturi ºi obligaþii egale. Nici o normã proceduralã penalã
nu prevede drepturi privilegiate ºi nici îngrãdirea exercitãrii
drepturilor procesuale pentru nici una dintre pãrþile procesului penal. Inculpat, parte vãtãmatã, parte civilã ºi altele
reprezintã denumiri specifice pentru indicarea calitãþii procesuale a persoanelor implicate în procesul penal, iar distincþiile fãcute între calitatea pãrþilor nu înseamnã nici
privilegii ºi nici discriminãri.
Calitatea procesualã de inculpat este definitã la art. 23
din Codul de procedurã penalã, potrivit cãruia ”Persoana
împotriva cãreia s-a pus în miºcare acþiunea penalã este parte
în procesul penal ºi se numeºte inculpatÒ. Calitatea de inculpat nu reprezintã o prejudecare a cauzei, nu rãstoarnã
prezumþia de nevinovãþie, prevãzutã la art. 23 alin. (8) din
Constituþie, ºi nu prejudiciazã interesele legitime ale persoanei. Inculpatul, ca ºi oricare altã parte a procesului
penal, îºi poate exercita dreptul la apãrare ºi poate solicita
administrarea oricãror probe legale pentru combaterea
susþinerilor formulate în acuzare. În vederea apãrãrii sale
împotriva unor inculpãri vãdit nefondate sau tendenþioase
inculpatul are la dispoziþie ºi mijloace de drept penal,
putând solicita tragerea la rãspundere penalã a celui care
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l-a reclamat, pentru sãvârºirea infracþiunii de denunþare
calomnioasã, prevãzutã la art. 259 din Codul penal.
Curtea constatã cã art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã penalã nu contravine dispoziþiilor art. 16 din
Constituþie, referitoare la egalitatea în drepturi a cetãþenilor,
deoarece, în mod evident, nu conþine dispoziþii de naturã a

aduce atingere acestor drepturi fundamentale ale omului,
obiectul reglementãrii sale constituindu-l doar procedura de
punere în miºcare a acþiunii penale numai la plângerea
prealabilã a persoanei vãtãmate, în cazul infracþiunilor pentru care legea prevede cã este necesarã o astfel de
plângere.

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

În numele legii
D E C I D E :

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedurã penalã, excepþie
ridicatã de Ralu Traian Filip în Dosarul nr. 15.426/1997 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 12 octombrie 2000.
PREªEDINTE,

prof.univ.dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Laurenþiu Cristescu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 194
din 12 octombrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 177 alin. 8 teza finalã
din Codul de procedurã penalã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Iuliana Nedelcu
Mihai Paul Cotta

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 177 alin. 8 teza finalã din Codul de
procedurã penalã, excepþie ridicatã de Gheorghe Constantin
Pãunescu în Dosarul nr. 10.706/1999 al Judecãtoriei
Sectorului 1 Bucureºti.
La apelul nominal a lipsit autorul excepþiei, faþã de care
procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei.
Asupra prevederilor art. 177 alin. 8 din Codul de procedurã
penalã Curtea Constituþionalã s-a mai pronunþat prin
Decizia nr. 48/2000 ºi a constatat cã acestea sunt constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 13 decembrie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 10.706/1999, Judecãtoria Sectorului 1
Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de

neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 177 alin. 8 teza
finalã din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã,
prin apãrãtor, de Gheorghe Constantin Pãunescu, având
calitatea de inculpat în cauzã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 177 alin. 8 din Codul de procedurã penalã, potrivit cãrora învinuitul sau inculpatul care
locuieºte în strãinãtate se citeazã prin scrisoare recomandatã, iar recipisa de predare a scrisorii þine loc de dovadã
a îndeplinirii procedurii de citare, încalcã principiul egalitãþii
cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, precum ºi
pe cel al garantãrii dreptului la apãrare, prevãzute la
art. 16 alin. (1) ºi (2), respectiv la art. 24 alin. (1) din
Constituþie. Conform susþinerilor autorului excepþiei, abaterea de la regula generalã înscrisã la art. 178 alin. 1 din
Codul de procedurã penalã, care stabileºte modalitatea de
îndeplinire a procedurii de citare, prin excepþia prevãzutã la
art. 177 alin. 8 din Codul de procedurã penalã, ”se creeazã un tratament juridic diferit, în ceea ce priveºte procedura de citare, între învinuitul sau inculpatul care locuieºte
în þarã ºi cel care locuieºte în strãinãtateÒ. În legãturã cu
nerespectarea dreptului la apãrare autorul excepþiei susþine
cã ”art. 24 alin. (1) din Constituþie garanteazã dreptul la
apãrare, scop pe care art. 177 alin. 8 din Codul de procedurã penalã îl eludeazãÒ.
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, considerã cã excepþia ridicatã este neîntemeiatã, deoarece învinuitul sau inculpatul care locuieºte în strãinãtate se
aflã într-o situaþie diferitã faþã de cel care locuieºte în þarã,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 653/13.XII.2000
ceea ce justificã ºi impune chiar un tratament juridic diferenþiat.
În conformitate cu dispoziþiile 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 dispoziþiile art. 177 alin. 8 din Codul de procedurã penalã nu
contravin principiului consacrat la art. 16 din Constituþie,
întrucât ”tuturor persoanelor le sunt aplicate aceleaºi reguli
procedurale. Existenþa unor norme derogatorii de la dreptul
comun nu infirmã respectarea acestui principiu, deoarece
aplicarea acelor norme nu se face în mod discriminatoriuÒ.
În susþinerea acestei aprecieri se citeazã Decizia Plenului
Curþii Constituþionale nr. 1/1994. În acelaºi punct de vedere
se considerã, în continuare, cã ”nu se încalcã nici dreptul
la apãrare, acesta cuprinzând mai multe componente, printre care ºi obligaþia organelor judiciare de a avea în
vedere, din oficiu, aspectele favorabile pãrþilor sau existenþa
asistenþei juridice obligatorii ori a condiþiilor cerute de lege
pentru valabilitatea unor acte sau posibilitatea pãrþilor de a
folosi calea de atac a apeluluiÒ. Se invocã totodatã ºi
Decizia Curþii Constituþionale nr. 48/2000 referitoare la constituþionalitatea aceluiaºi text de lege.
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, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Art. 177 alin. 8 din Codul de procedurã penalã, care
face obiectul excepþiei, are urmãtorul conþinut: ”Dacã învinuitul sau inculpatul locuieºte în strãinãtate, citarea se face prin
scrisoare recomandatã, în afarã de cazul când prin lege se dispune altfel. Recipisa de predare a scrisorii þine loc de dovadã a
îndeplinirii procedurii de citare.Ò Potrivit dispoziþiilor alin. 9 al
aceluiaºi articol, prevederile alineatelor precedente, referitoare la citarea învinuitului sau a inculpatului, se aplicã în
mod corespunzãtor ºi altor persoane care urmeazã sã fie
citate în cursul procesului penal.
În legãturã cu obiectul excepþiei de neconstituþionalitate,
Curtea constatã cã, deºi este criticat art. 177 alin. 8 din
Codul de procedurã penalã în întregul sãu, din motivarea
excepþiei rezultã cã aceastã criticã vizeazã doar dispoziþia
din teza finalã a art. 177 alin. 8 din Codul de procedurã
penalã, potrivit cãreia ”Recipisa de predare a scrisorii þine loc
de dovadã a îndeplinirii procedurii de citareÒ. În consecinþã,
controlul de constituþionalitate exercitat în prezenta cauzã
se va limita la aceastã dispoziþie legalã.
În opinia autorului excepþiei, textul de lege criticat
încalcã douã norme constituþionale, referitoare la drepturile
fundamentale ale cetãþenilor, ºi anume:
a) Prevederile art. 16 alin. (1) ºi (2) din Constituþie,
potrivit cãrora ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãriÒ, respectiv ”Nimeni
nu este mai presus de legeÒ. Se susþine în motivarea
excepþiei, sub aceste aspecte, cã textul de lege criticat
instituie o discriminare între persoanele care urmeazã sã
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fie citate la organul de urmãrire penalã sau la instanþa de
judecatã, în cursul procesului penal, în funcþie de locul
domiciliului, în þarã sau în strãinãtate; de vreme ce pentru
persoanele care locuiesc în þarã îndeplinirea procedurii de
citare trebuie sã rezulte din dovada de înmânare a citaþiei,
în cazul persoanelor care locuiesc în strãinãtate, pentru
dovedirea îndeplinirii procedurii este suficientã recipisa de
predare a scrisorii recomandate, prin care s-a fãcut citarea.
În ceea ce priveºte interpretarea ºi aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1) ºi (2) din Constituþie, Plenul Curþii
Constituþionale a stabilit, prin Decizia nr. 1/1994, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din
16 martie 1994, cã ”Principiul egalitãþii în faþa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaþii care, în
funcþie de scopul urmãrit, nu sunt diferite. De aceea, el nu
exclude, ci, dimpotrivã, presupune soluþii diferite pentru
situaþii diferiteÒ. Aceastã jurisprudenþã a Curþii este constantã, soluþii identice fiind adoptate în numeroase decizii
ulterioare, dintre care menþionãm Decizia nr. 2 din 3 februarie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 146 din 10 aprilie 1998, ºi Decizia nr. 49 din
10 martie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998.
În acelaºi sens sunt ºi dispoziþiile din anexa la Carta
socialã europeanã Ñ revizuitã, ratificatã de Parlamentul
României prin Legea nr. 74/1999 ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999, care
prevede în Partea a V-a, art. E, cã ”O diferenþã de tratament întemeiatã pe un motiv obiectiv ºi rezonabil nu este consideratã ca discriminatorieÒ. Or, este evident cã situaþia
persoanelor care locuiesc în strãinãtate este esenþial diferitã de cea a persoanelor care locuiesc în þarã. Sub aspectul îndeplinirii procedurii de citare sunt diferite atât
posibilitãþile de comunicare, cât ºi cele de deplasare. Tot
ca o cauzã obiectivã, care justificã diferenþa de tratament
procedural, o constituie ºi faptul cã legislaþia naþionalã
poate stabili obligaþia agenþilor proprii de transmitere a
corespondenþei sã returneze dovada îndeplinirii procedurii
de citare sau de comunicare a actelor judiciare, dar nu
poate prevedea aceleaºi obligaþii pentru agenþii altor state.
De altfel, normele procedurale prevãd numeroase
excepþii de la regula generalã a înmânãrii în mod direct ºi
personal a citaþiei ºi în cazul persoanelor care locuiesc în
þarã, cum sunt de exemplu: predarea citaþiei unor rude sau
altor persoane care locuiesc împreunã cu persoana în
cauzã, afiºarea citaþiei, citarea prin publicitate, citarea prin
administraþiile locului de deþinere, ale unitãþilor militare sau
ale spitalelor ori prin poarta hotelului ºi altele, dar aceste
excepþii nu înseamnã discriminare, ci modalitãþi diferite de
îndeplinire a procedurii de citare, determinate de situaþia
obiectiv diferitã a persoanelor citate. O cauzã legalã de
împiedicare a continuãrii judecãþii o constituie absenþa
inculpatului deþinut (art. 314 din Codul de procedurã
penalã), întrucât acesta nu are libertate de miºcare, iar
prezenþa lui trebuie asiguratã de administraþia locului de
deþinere.
Cerinþa legalã de a asigura persoanei citate posibilitatea
realã de a lua cunoºtinþã de citaþie, cu toate datele pe
care aceasta trebuie sã le conþinã, este general valabilã ºi
obligatorie, fãrã nici o discriminare ºi fãrã nici un privilegiu.
Îndeplinirea viciatã a procedurii de citare, ca ºi imposibilitatea de a se prezenta la termenul fixat pot fi invocate de
pãrþile interesate, urmând ca instanþa de judecatã sã dispunã în consecinþã. Aceasta însã nu este o problemã de
constituþionalitate, ci una de aplicare a legii.
b) Cel de al doilea motiv de neconstituþionalitate,
susþinut de autorul excepþiei, se referã la încãlcarea
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dreptului la apãrare, prevãzut la art. 24 alin. (1) din
Constituþie, potrivit cãruia ”Dreptul la apãrare este garantatÒ.
În opinia autorului excepþiei lipsa dovezii de înmânare a
citaþiei creeazã o incertitudine asupra primirii citaþiei de
cãtre persoana respectivã, care, în necunoºtinþã de cauzã,
nu îºi poate exercita dreptul la apãrare.
Curtea constatã cã nici acest motiv de neconstituþionalitate nu este întemeiat. Comunicarea citaþiei printr-o scrisoare recomandatã presupune, dupã toate regulile de
transmitere a corespondenþei, predarea personalã a acesteia. Or, persoana care a avut posibilitatea realã de a lua
la cunoºtinþã faptul cã a fost citatã la o anumitã instanþã,
într-o anume cauzã, într-o anumitã calitate procesualã ºi la

un termen precizat, nu mai poate fi consideratã îngrãditã
în exerciþiul dreptului sãu la apãrare. Dovada contrariului
cade în sarcina celui care se considerã lezat în drepturile
sale.
Pe baza aceloraºi considerente, într-o altã cauzã,
Curtea Constituþionalã a respins, prin Decizia nr. 48 din
16 martie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 242 din 1 iunie 2000, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 177 alin. 8 teza finalã din
Codul de procedurã penalã. Aceeaºi soluþie se impune ºi
în prezenta cauzã, întrucât nu au intervenit elemente noi,
care sã justifice reconsiderarea jurisprudenþei Curþii.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 177 alin. 8 teza finalã din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de Gheorghe Constantin Pãunescu în Dosarul nr. 10.706/1999 al Judecãtoriei Sectorului 1
Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 12 octombrie 2000.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 206
din 17 octombrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3 alin. (4)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societãþilor comerciale
ce deþin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Koszok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Marioara Prodan

Ñ preºedinte
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ procuror
Ñmagistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societãþilor
comerciale ce deþin în administrare terenuri agricole sau
terenuri aflate permanent sub luciu de apã, excepþie ridicatã de Societatea de Investiþii Financiare Moldova Bacãu
în Dosarul nr. 817/2000 al Tribunalului Brãila Ñ Secþia
comercialã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 10 octombrie 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 17 octombrie 2000.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 14 iunie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 817/2000, Tribunalul Brãila Ñ Secþia comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societãþilor
comerciale ce deþin în administrare terenuri agricole sau
terenuri aflate permanent sub luciu de apã, excepþie ridicatã de Societatea de Investiþii Financiare Moldova Bacãu.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã art. 3 alin. (4) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 198/1999 încalcã ”dreptul de proprietate asupra acþiunilor, drept protejat de Constituþia
României în art. 41Ò, deoarece dispune scoaterea din capitalul social al societãþilor comerciale agricole a terenurilor
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deþinute de acestea. Se mai aratã cã fostele întreprinderi
agricole de stat au fost transformate în societãþi comerciale, în baza Legii nr. 15/1990, intrând în patrimoniul lor
toate mijloacele de producþie, inclusiv terenurile agricole, ºi
toate celelalte bunuri avute pânã atunci în administrare.
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 746/1991 s-a stabilit modul
de evaluare a terenurilor agricole, iar valoarea acestora a
fost inclusã în valoarea capitalului social, calculându-se astfel numãrul acþiunilor societãþii, din care 70% au revenit
Fondului Proprietãþii de Stat, iar 30% Fondurilor Proprietãþii
Private, transformate ulterior în societãþi financiare de
Investiþii. Prin scoaterea terenurilor agricole din capitalul
social se diminueazã valoarea acestuia ºi, în mod implicit,
numãrul acþiunilor ce îi revin societãþii de investiþii financiare, fiind astfel lezat dreptul sãu de proprietate.
Tribunalul Brãila Ñ Secþia comercialã, exprimându-ºi
opinia, apreciazã cã excepþia ridicatã nu este întemeiatã,
întrucât, prin scoaterea din capitalul social a terenurilor
agricole, numãrul acþiunilor nu s-a redus, iar dreptul de
proprietate al pârâtei nu a fost încãlcat, diminuându-se
numai valoarea. Instanþa considerã cã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 198/1999 s-au înlãturat dispoziþiile
luate prin Hotãrârea Guvernului nr. 746/1991, prin care a
fost lezat dreptul de proprietate al statului, intrându-se astfel în legalitate.
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, apreciazã cã
excepþia ridicatã este nefondatã, întrucât dispoziþiile art. 3
alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 198/1999 ”nu aduc atingere dreptului de proprietate privatã, garantat de art. 41 din Legea fundamentalã, acestea
concretizând opþiunea politicii statului în privinþa reformei
economice ºi a strategiei de privatizareÒ. Se mai aratã cã
Hotãrârea Guvernului nr. 746/1991 a prevãzut majorarea
capitalului social doar cu valoarea acelor terenuri care constituiau proprietatea societãþilor comerciale, iar art. 75 din
Legea privatizãrii societãþilor comerciale nr. 58/1991 a
exclus în mod expres din capitalul social valoarea terenurilor aparþinând persoanelor fizice, acþionari în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
transmis 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, susþinerile pãrþilor, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi
dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
ale art. 1 alin. (1), 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
dispoziþiile art. 3 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societãþilor
comerciale ce deþin în administrare terenuri agricole sau
terenuri aflate permanent sub luciu de apã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din
13 decembrie 1999, care au urmãtorul cuprins: ”Terenurile
agricole ºi terenurile aflate permanent sub luciu de apã nu fac
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parte din capitalul social al societãþii comerciale prevãzute la
art. 1 ºi 2.Ò
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã textul de lege criticat contravine prevederilor art. 41 din
Constituþie, în general, dar analizând conþinutul motivãrii,
Curtea constatã cã în realitate s-a avut în vedere încãlcarea numai a prevederilor alin. (2) teza întâi din art. 41,
potrivit cãrora: ”Proprietatea privatã este ocrotitã în mod egal
de lege, indiferent de titular.Ò
Examinând textul de lege criticat, Curtea reþine cã
acesta nu dispune anumite mãsuri ce urmeazã a fi luate în
viitor, ci face o simplã constatare în sensul cã ”Terenurile
agricole ºi terenurile aflate permanent sub luciu de apã nu fac
parte din capitalul social...Ò. În alin. (2) al aceluiaºi articol se
aratã cã fac parte din capitalul social al societãþilor comerciale ”Terenurile pentru care societãþile comerciale au obþinut
certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintã, eliberat de Ministerul Agriculturii ºi AlimentaþieiÒ.
Textul de lege criticat nu afecteazã dreptul de proprietate al nici unui titular ºi nu diminueazã proprietatea
numãnui. Autorul excepþiei nu a avut niciodatã drept de
proprietate asupra terenurilor. El deþine un pachet de
acþiuni care îi conferã un drept de creanþã asupra patrimoniului societãþii comerciale, iar nu un drept de proprietate
asupra bunurilor acesteia. Curtea nu poate primi nici
susþinerea cã autorul excepþiei suferã o pagubã materialã
prin diminuarea valorii acþiunilor datoritã excluderii Ñ ºi nu
scoaterii Ñ din capitalul social a terenurilor agricole.
Potrivit prevederilor Legii privatizãrii societãþilor comerciale
nr. 58/1991, acþiunile corespunzãtoare capitalului social al
fiecãrei societãþi comerciale au fost repartizate procentual
între Fondul Proprietãþii de Stat ºi fostele fonduri ale proprietãþii private, antecesorii societãþilor de investiþii financiare. Repartizarea procentualã a acþiunilor societãþilor
comerciale, rãmâne identicã, indiferent de orice modificare
a valorii capitalului social.
Curtea mai constatã cã în mod legal terenurile agricole
ºi cele aflate permanent sub luciu de apã nu au fost niciodatã incluse în capitalul social al societãþilor comerciale
agricole. Deºi prin Legea nr. 15 din 7 august 1990 privind
reorganizarea unitãþilor economice de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 98 din 8 august 1990, lege preconstituþionalã, societãþile comerciale constituite prin transformarea unitãþilor economice de stat au preluat tot
patrimoniul acestora, iar la art. 20 alin. 2 din acea lege s-a
prevãzut cã ”Bunurile din patrimoniul societãþii comerciale
sunt proprietatea acesteia, cu excepþia celor dobândite cu alt
titluÒ, totuºi terenurile agricole nu puteau intra în componeþa
patrimoniului societãþilor comerciale, întrucât situaþia juridicã
a acestora, reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate asupra lor, urma sã fie reglementatã prin acte normative ulterioare. De altfel, Parlamentul adoptase anterior,
la 31 iulie 1990, Legea nr. 9 privind interzicerea temporarã
a înstrãinãrii terenurilor prin acte între vii, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 1 august
1990.
Într-adevãr, pentru reglementarea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole, precum ºi a situaþiei juridice a
acestor terenuri au fost adoptate succesiv numeroase alte
acte normative, cum sunt: Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998; Legea arendãrii
nr. 16/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, modificatã ºi completatã
prin Legea nr. 58/1995 ºi prin Legea nr. 65/1998; Legea
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nr. 54/1998 privind circulaþia juridicã a terenurilor, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din
4 martie 1998; Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea drep-

tului de proprietate asupra terenurilor agricole ºi celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 ºi ale Legii nr. 169/1997.

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 198/1999, excepþie ridicatã de Societatea de Investiþii Financiare Moldova Bacãu în Dosarul nr. 817/2000 al
Tribunalului Brãila Ð Secþia comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 17 octombrie 2000.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 228
din 16 noiembrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Gabriela Ghiþã
Marioara Prodan

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 Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”E.W.B. &
TradingÒ Ñ S.R.L. Oradea în Dosarul nr. 2.362/CA/1999 al
Curþii de Apel Oradea.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor (Societatea
Comercialã ”E.W.B. & TradingÒ Ñ S.R.L. Oradea, Ministerul
Finanþelor ºi Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a judeþului Bihor), faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind inadmisibilã, a excepþiei de neconstituþionalitate, întrucât Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 3/1998 a fost abrogatã prin art. 57 alin. (2) din
Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000,
fiind o ordonanþã de modificare a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 82/1997, expres abrogatã prin aceeaºi ordonanþã.

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 iunie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.362/CA/1999, Curtea de Apel Oradea a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 3/1998
privind modificarea accizelor la produsele petroliere,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”E.W.B. &
TradingÒ Ñ S.R.L. Oradea.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile ordonanþei încalcã prevederile art. 15 alin. (2) din Constituþie, prin care este consacrat
principiul neretroactivitãþii legii.
Curtea de Apel Oradea, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã excepþia este neîntemeiatã, întrucât ”actul normativ nu
are nici o dispoziþie privind aplicarea retroactivãÒ.
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, apreciazã cã
excepþia este inadmisibilã, deoarece actul normativ criticat
a fost abrogat.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
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 dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
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Curtea Constituþionalã este competentã, potrivit
dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, ale art. 1 alin. (1),
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
dispoziþiile articolului unic al Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 100 din 3 martie 1998, care are urmãtorul
cuprins: ”Accizele pentru produsele petroliere, prevãzute la
poziþiile nr. 9, 10 ºi 11 din lista-anexã nr. 1 la Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al
altor taxe indirecte, astfel cum au fost modificate prin
Ordonanþa Guvernului nr. 35/1998, se stabilesc dupã cum
urmeazã: [...].Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceste dispoziþii legale nu mai sunt în vigoare,
întrucât au fost abrogate prin art. 57 alin. (2) din
Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000), ale cãrei
prevederi se aplicã începând cu data de 15 februarie
2000, conform alin. (1) al aceluiaºi articol, text care are
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urmãtorul conþinut: ”Cu aceeaºi datã se abrogã prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor ºi al altor impozite indirecte, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 196/1998,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din
5 noiembrie 1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò
Este evident cã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 3/1998
privind modificarea accizelor la produsele petroliere
prevãzute în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 82/1997
se încadreazã între actele normative abrogate prin textul
menþionat.
Aºa fiind, Curtea reþine cã, potrivit 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.
În speþã, întrucât criticile de neconstituþionalitate privesc
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 3/1998, ordonanþã
care a fost abrogatã, Curtea constatã, în temeiul art. 23
alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cã
excepþia este inadmisibilã, urmând sã fie respinsã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c) 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 Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”E.W.B. &
TradingÒ Ñ S.R.L. Oradea în Dosarul nr. 2.362/CA/1999 al Curþii de Apel Oradea.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 16 noiembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan
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