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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decoraþii naþionale
personalului din subordinea Serviciului de Protecþie ºi Pazã
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A
pct. I, II ºi III, lit. B pct. I, II ºi III ºi al art. 11 alin. (1) ºi (2) pct. I ºi V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional
de decoraþii al României,
la propunerea directorului Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Pentru servicii deosebite în conceperea ºi
organizarea activitãþilor de informaþie ºi protecþie, de Ziua
Naþionalã a României se conferã Ordinul naþional Steaua
României persoanelor menþionate în anexa nr. 1.

Art. 2. Ñ Pentru servicii deosebite în conceperea ºi
organizarea activitãþilor de informaþie ºi protecþie, de Ziua
Naþionalã a României se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios persoanelor menþionate în anexa nr. 2.
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Art. 3. Ñ Pentru servicii deosebite în conceperea ºi
organizarea activitãþilor de informaþie ºi protecþie, de Ziua
Naþionalã a României se conferã Ordinul naþional Pentru
Merit persoanelor menþionate în anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ Pentru rezultatele deosebite în activitate ºi
devotamentul faþã de instituþiile statului de drept, de Ziua
Naþionalã a României se conferã Crucea naþionalã Serviciul
Credincios persoanelor menþionate în anexa nr. 4.
Art. 5. Ñ Pentru rezultatele deosebite în activitate ºi
devotamentul faþã de instituþiile statului de drept, de Ziua

Naþionalã a României se conferã Medalia naþionalã
Serviciul Credincios persoanelor menþionate în anexa nr. 5.
Art. 6. Ñ Pentru rezultatele deosebite în activitate ºi
devotamentul faþã de instituþiile statului de drept, de Ziua
Naþionalã a României se conferã Medalia naþionalã Pentru
Merit persoanelor menþionate în anexa nr. 6.
Art. 7. Ñ Anexele nr. 1Ñ6*) fac parte integrantã din
prezentul decret.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 1 decembrie 2000.
Nr. 535.
*) Anexele nr. 1Ñ6 se publicã ulterior.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei
pentru ofiþerii din Serviciul de Protecþie ºi Pazã
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 4 alin. (1), alin. (2) lit. c)
ºi alin. (4), al art. 10 pct. 3, al art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
la propunerea directorului Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 15 ani de activitate ºi rezultate meritorii în
îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã, ofiþerilor
prevãzuþi în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 20 de ani de activitate ºi rezultate meritorii
în îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã,
ofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 2.

Art. 3. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 25 de ani de activitate ºi rezultate meritorii
în îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã,
ofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1Ñ3*) fac parte integrantã din
prezentul decret.
Art. 5. Ñ Prezentul decret intrã în vigoare la data de
1 decembrie 2000.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 1 decembrie 2000.
Nr. 544.
*) Anexele nr. 1Ñ3 se publicã ulterior.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei
pentru maiºtrii militari ºi subofiþerii din Serviciul de Protecþie ºi Pazã
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 4 alin. (1), alin. (2) lit. c)
ºi alin. (4), al art. 10 pct. 4, al art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
la propunerea directorului Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 15 ani de activitate ºi rezultate meritorii în
îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 20 de ani de activitate ºi rezultate meritorii

în îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã,
maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 2.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1*) ºi 2*) fac parte integrantã din
prezentul decret.
Art. 5. Ñ Prezentul decret intrã în vigoare la data de
1 decembrie 2000.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 1 decembrie 2000.
Nr. 545.
*) Anexele nr. 1 ºi 2 se publicã ulterior.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 145
din 14 iulie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 174 alin. 1 lit. a)
din Codul de procedurã penalã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Iuliana Nedelcu
Laurenþiu Cristescu

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. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Vasile Oacheº
Anghelescu în Dosarul nr. 7.389/1999 al Judecãtoriei
Focºani, judeþul Vrancea.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
11 mai 2000 ºi au fost consemnate în încheierea de la
acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea la 6 iunie 2000, apoi la
13 iunie 2000, la 15 iunie 2000, la 27 iunie 2000, la
6 iulie 2000 ºi, în final, la 14 iulie 2000.
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 18 noiembrie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 7.389/1999, Judecãtoria Focºani a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de inculpatul Vasile Oacheº
Anghelescu.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia aratã cã dispoziþiile art. 174 alin. 1 lit. a) din
Codul de procedurã penalã sunt neconstituþionale, întrucât
încalcã dreptul la apãrare prevãzut la art. 24 din
Constituþie, precum ºi dispoziþiile art. 16 alin. (1) privind
egalitatea cetãþenilor în faþa legii. Referindu-se la situaþia
sa, autorul excepþiei aratã cã, fiind bolnav, nu se poate
prezenta în instanþã, iar avocatul pe care l-a angajat nu îl
poate reprezenta, deoarece pentru infracþiunea de fals intelectual pentru care a fost trimis în judecatã legea prevede
pedeapsa cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, iar conform
art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã,
reprezentarea nu este posibilã. Autorul mai menþioneazã
cã, potrivit alineatului ultim al art. 174 din Codul de procedurã penalã, celelalte pãrþi din procesul penal pot fi întotdeauna reprezentate, ceea ce constituie, în opinia autorului
excepþiei, un tratament discriminatoriu pentru inculpat.
Judecãtoria Focºani, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã excepþia ridicatã este neîntemeiatã, deoarece imposibilitatea apãrãtorului de a-l reprezenta pe inculpat nu rezultã
din neconstituþionalitatea art. 174 din Codul de procedurã
penalã. Aceste dispoziþii trebuie sã fie interpretate ca o
garanþie procesualã de care beneficiazã inculpatul, reprezentarea sa în faþa primei instanþe fiind permisã numai în
cazul infracþiunilor mai puþin grave, fãrã consecinþe deosebite pentru inculpat. Prevederile art. 174 din Codul de procedurã penalã nu contravin art. 24 din Constituþie, referitor
la dreptul la apãrare, ci constituie o garanþie a acestui
drept fundamental, fiind firesc ca inculpatul sã participe
personal la judecata în primã instanþã.
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.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, susþine cã prezenþa
inculpatului la termenele la care se soluþioneazã cauza
constituie o garanþie procesualã, iar nu o atingere a dreptului la apãrare consacrat de art. 24 din Constituþie.
Condiþiile de publicitate, oralitate ºi contradictorialitate în
care are loc ºedinþa de judecatã, pe de o parte, oferã
inculpatului posibilitatea realizãrii unei apãrãri adecvate, iar
pe de altã parte, oferã instanþei posibilitatea de a-ºi forma
o convingere despre personalitatea inculpatului, fapt ce va
contribui la individualizarea pedepsei de cãtre instanþã.
Totodatã nu se poate susþine nici ideea cã prevederile
art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã contravin dispoziþiilor art. 16 alin. (1) din Constituþie.
Reprezentarea inculpatului de cãtre avocat sau de cãtre o
altã persoanã în ºedinþa de judecatã este permisã în cauzele în care fapta dedusã judecãþii prezintã un pericol

social mai redus, pedeapsa prevãzutã de lege fiind
amenda sau închisoarea de cel mult un an, când
soluþionarea cauzei se poate face ºi în lipsa acestuia. Se
mai aratã cã ºi Curtea Constituþionalã, prin Decizia nr. 484
din 2 decembrie 1997, precum ºi prin Decizia nr. 34 din
4 martie 1999, s-a pronunþat în sensul cã ”textul legal atacat constituie o garanþie a acestor drepturi fundamentale,
întrucât inculpatul nu este împiedicat sã fie asistat de un
apãrãtor, dar prezenþa sa personalã este socotitã necesarã
ºi utilã pentru lãmurirea tuturor aspectelor în raport cu care
instanþa se poate pronunþaÒ. În consecinþã, se aratã cã dispoziþiile art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã
penalã nu contravin nici dispoziþiilor art. 16 alin. (1) ºi nici
celor ale art. 24 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, susþinerile autorului
excepþiei, 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.
Excepþia de neconstituþionalitate are ca obiect dispoziþiile
art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã, care
au urmãtorul conþinut: ”În cursul judecãþii inculpatul poate fi
reprezentat:
a) la judecarea cauzei în primã instanþã ori la rejudecarea ei
dupã desfiinþarea hotãrârii în apel sau dupã casare de cãtre
instanþa de recurs, numai dacã pedeapsa prevãzutã de lege
pentru fapta supusã judecãþii este amenda sau închisoarea de
cel mult un an;Ò.
Autorul excepþiei considerã cã aceste dispoziþii legale
care îi interzic dreptul de a fi reprezentat în instanþã de
cãtre apãrãtorul ales, în condiþiile în care, din cauza
sãnãtãþii, nu se poate prezenta personal la proces, sunt
contrare prevederilor art. 24 din Constituþie, referitoare la
dreptul la apãrare, precum ºi prevederilor art. 16 din
Constituþie, referitoare la egalitatea în drepturi.
Textele constituþionale considerate ca fiind încãlcate prin
dispoziþiile legale criticate sunt urmãtoarele:
Ñ Art. 24: ”(1) Dreptul la apãrare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, pãrþile au dreptul sã fie asistate
de un avocat, ales sau numit din oficiu.Ò;
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò
1. Examinând aceste susþineri, Curtea Constituþionalã
reþine cã s-a pronunþat în mai multe rânduri asupra
excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 174
alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã, respingând
de fiecare datã aceste excepþii, fie ca fiind inadmisibile, fie
ca fiind neîntemeiate. Astfel, prin Decizia nr. 484 din
2 decembrie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998, Curtea a
respins ca fiind inadmisibilã, în temeiul art. 23 alin. (2) din
Legea nr. 47/1992, excepþia de neconstituþionalitate a
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dispoziþiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de apãrãtorul din oficiu al inculpatului, care, nefiind reprezentantul acestuia, nu avea calitatea de parte. Prin Decizia nr. 34 din 4 martie 1999,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317
din 2 iulie 1999, Curtea a respins, de asemenea, ca fiind
inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a aceloraºi
dispoziþii, ridicatã de apãrãtorul inculpatului în lipsa acestuia, decizia fiind adoptatã însã, de aceastã datã, cu opinia
separatã a 4 judecãtori, care au considerat cã excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã de apãrãtorul inculpatului, chiar
în cazul în care acesta, potrivit legii, nu poate fi reprezentat, trebuia sã fie examinatã în fond, iar nu sã fie respinsã
de plano, ca fiind inadmisibilã. În fine, prin Decizia nr. 16
din 27 ianuarie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 278 din 20 iunie 2000, Curtea a
respins excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã, însã
nu ca fiind inadmisibilã, precum în deciziile anterioare, ci
ca fiind neîntemeiatã, deci dupã examinarea ei în fond.
Soluþia Curþii s-a întemeiat, în principal, pe argumentul cã
interzicerea reprezentãrii inculpatului la judecarea cauzei în
primã instanþã ori la rejudecarea ei dupã desfiinþarea
hotãrârii de cãtre instanþa de apel sau de recurs, în cazul
infracþiunilor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii
mai mare de un an, nu numai cã nu constituie o îngrãdire
a dreptului constituþional al inculpatului la apãrare, dar
reprezintã chiar o garanþie pentru realizarea acestui drept,
întrucât îi creeazã inculpatului posibilitatea de a da
explicaþii instanþei ºi de a-ºi dovedi nevinovãþia. A fost
înlãturatã, de asemenea, obiecþia privind încãlcarea principiului egalitãþii în drepturi, cu argumentul cã limitarea dreptului inculpatului de a fi reprezentat în cazurile prevãzute
de lege priveºte pe toþi destinatarii legii aflaþi în situaþiile
respective, fãrã discriminãri. În esenþã, prin decizia sa
Curtea Constituþionalã a soluþionat conflictul dintre obligaþia
inculpatului de a fi prezent personal în instanþã ºi dreptul
acestuia la apãrare în favoarea celei dintâi.
2. În cauza de faþã inculpatul, autor al excepþiei, aratã
cã, fiind internat în spital ºi deci în imposibilitate de a se
prezenta în instanþã, a angajat un apãrãtor, însã acesta nu
îl poate reprezenta, deoarece, el fiind trimis în judecatã,
între altele, pentru infracþiunea de fals intelectual, pentru
care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un
an, potrivit dispoziþiilor art. 174 alin. 1 lit. a) teza finalã din
Codul de procedurã penalã, reprezentarea inculpatului nu
este permisã. Ridicând excepþia de neconstituþionalitate, el
susþine cã dispoziþia legalã criticatã este contrarã prevederilor art. 24 din Constituþie, referitoare la dreptul la apãrare,
precum ºi ale art. 16 din Constituþie, privitoare la egalitatea
în drepturi.
Curtea reþine cã, spre deosebire de excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul
de procedurã penalã soluþionate anterior, în cauza de faþã
autorul excepþiei invocã, în motivarea acesteia, imposibilitatea obiectivã a inculpatului de a se prezenta la judecarea
cauzei, trãgând concluzia cã interzicerea reprezentãrii inculpatului apare ca o restrângere nejustificatã a dreptului constituþional la apãrare. Faþã de aceastã situaþie, argumentul
folosit anterior pentru respingerea excepþiei de
neconstituþionalitate, în sensul cã dispoziþia legalã, care
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interzice reprezentarea inculpatului în instanþã, constituie o
garanþie a dreptului la apãrare al acestuia, apare ca discutabil. Inculpatul nu poate fi determinat sã se prezinte la
judecarea cauzei sale prin instituirea unei obligaþii pe care
el nu o poate îndeplini, iar interzicerea reprezentãrii lui în
instanþã n-ar putea sã nu fie privitã ca o încãlcare a prevederilor art. 24 alin. (2) din Constituþie, potrivit cãrora ”În
tot cursul procesului, pãrþile au dreptul sã fie asistate de un
avocat [...]Ò.
Pe de altã parte, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã
penalã, vizând dreptul constituþional la apãrare, iar acesta
având corespondent în Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, care, în lumina
prevederilor constituþionale ale art. 11 ºi 20, face parte din
dreptul intern, se impune examinarea excepþiei de neconstituþionalitate ºi în lumina practicii jurisdicþionale a Curþii
Europene a Drepturilor Omului în aplicarea convenþiei.
Astfel, cu privire la reprezentarea inculpatului în procesul
penal Curtea Europeanã a Drepturilor Omului s-a pronunþat
prin mai multe hotãrâri, între care figureazã cele referitoare
la cazurile: ”Poitrimol împotriva FranþeiÒ (1993), ”Lala împotriva OlandeiÒ (1994) ºi ”Pelladoah împotriva OlandeiÒ (1994).
În toate aceste cazuri Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului a decis cã interzicerea dreptului inculpatului de a fi
reprezentat de apãrãtorul sãu la judecarea cauzei sale în
cãile de atac constituie o violare a prevederilor art. 6 pct. 1
ºi pct. 3 lit. c) din Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale, în termenii cãrora:
”1. Orice persoanã are dreptul la judecarea cauzei sale în mod
echitabil [...] de cãtre un tribunal [...] care va hotãrî [...] asupra
temeiniciei oricãrei acuzaþii în materie penalã îndreptate împotriva sa [...].
3. Orice acuzat are, în special, dreptul [...] c) sã se apere el
însuºi sau sã fie asistat de un apãrãtor ales de el [...].Ò Aºa
cum se subliniazã în hotãrârea pronunþatã în cazul
”Pelladoah împotriva OlandeiÒ, ”prezenþa inculpatului în
instanþã are o importanþã capitalã în interesul unui proces
penal echitabil ºi just. În mod general, acest lucru este
valabil ºi pentru judecarea unui apel. Dar este, de asemenea, de importanþã crucialã pentru echitatea sistemului
penal ca acuzatul sã fie apãrat în mod adecvat atât în
primã instanþã, cât ºi în apelÒ. Se mai aratã, de asemenea, cã ”În opinia Curþii, acest din urmã interes prevaleazã.
În consecinþã, faptul cã acuzatul, deºi legal citat, nu se
prezintã, n-ar putea justifica, chiar în lipsa oricãrei scuze,
soluþia ca el sã fie privat de dreptul la asistenþa unui
apãrãtor, drept pe care i-l recunoaºte articolul 6 pct. 3 din
ConvenþieÒ. Rãspunzând argumentului cã inculpatul nu se
poate plânge de încãlcarea acestui drept, atâta vreme cât
apãrãtorul sãu n-a cerut Curþii de apel încuviinþarea de a-l
apãra, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului aratã cã
”Orice acuzat are dreptul la asistenþa unui apãrãtor. Pentru
ca acest drept sã aibã un caracter practic ºi efectiv, iar nu
pur teoretic, exercitarea sa nu trebuie sã fie subordonatã
îndeplinirii unor condiþii excesiv de formaliste: revine organelor de justiþie sarcina de a asigura caracterul echitabil al
unui proces ºi, în consecinþã, de a veghea ca un avocat
care, în mod evident, participã la proces pentru a apãra
pe clientul sãu, în lipsa acestuia, sã i se dea posibilitatea
sã o facãÒ.
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Examinând excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã
penalã, în lumina acestei practici a Curþii Europene a
Drepturilor Omului, Curtea constatã cã soluþia adoptatã de
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, care a reþinut cã
existã încãlcarea prevederilor art. 6 pct. 1 ºi pct. 3 lit. c)
din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale în cazul interzicerii reprezentãrii
inculpatului în cãile de atac, este valabilã ºi în privinþa dispoziþiilor art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã
penalã, care nu permit reprezentarea inculpatului la judecarea cauzei în primã instanþã ori la rejudecarea acesteia
dupã desfiinþarea hotãrârii în cãile de atac, în cazul
infracþiunilor pentru care pedeapsa prevãzutã de lege este
închisoarea mai mare de un an. Este evident cã, în lumina
jurisprudenþei Curþii Europene a Drepturilor Omului, ºi dispoziþiile legale care fac obiectul excepþiei în cauza de faþã
sunt contrare prevederilor art. 6 pct. 1 ºi pct. 3 lit. c) din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale.
Aºa cum s-a subliniat în jurisprudenþa Curþii Europene
a Drepturilor Omului, dreptul la apãrare fiind unul dintre
elementele fundamentale ale unui proces echitabil, inculpatul nu poate pierde beneficiul dreptului de a fi asistat de
un apãrãtor numai prin faptul cã este absent de la dezbateri. De aceea sancþionarea sa prin privarea de dreptul la
apãrare în faþa instanþei nu poate fi justificatã în nici un
mod (cazul ”Poitrimol împotriva FranþeiÒ, 1993).
Faþã de aceastã interpretare ºi aplicare a Convenþiei
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale de cãtre Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
Curtea Constituþionalã constatã cã în lumina prevederilor

constituþionale ale art. 11 ºi 20 este necesarã o reconsiderare a jurisprudenþei sale cu privire la soluþionarea
excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 174
alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã, în sensul cã
dispoziþiile legale menþionate, care interzic dreptul inculpatului de a fi reprezentat la judecarea cauzei în primã
instanþã, nu constituie o garanþie, ci, dimpotrivã, o
restrângere nejustificatã a dreptului sãu la apãrare.
Prezenþa inculpatului la judecatã este, într-adevãr, necesarã
atât în interesul general al înfãptuirii justiþiei, cât ºi în interesul individual al inculpatului care îºi poate exercita în
mod nemijlocit dreptul la apãrare. Dacã însã inculpatul nu
se poate prezenta în instanþã, interzicerea dreptului sãu de
a fi reprezentat de un avocat constituie o încãlcare a dreptului la apãrare. În consecinþã, dispoziþia ”[...] numai dacã
pedeapsa prevãzutã de lege pentru fapta supusã judecãþii este
amenda sau închisoarea de cel mult un anÒ din cuprinsul
art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã este
neconstituþionalã, fiind contrarã prevederilor art. 24 din
Constituþie.
În acelaºi timp, întrucât inculpatul este singurul dintre
pãrþile din proces care, potrivit dispoziþiei menþionate, nu
poate fi reprezentat, celelalte pãrþi putând fi întotdeauna
reprezentate, dispoziþia criticatã vine în contradicþie ºi cu
prevederile art. 16 alin. (1) din Constituþie referitoare la
egalitatea în drepturi. Aceeaºi inegalitate în drepturi apare
ºi între inculpaþi, în funcþie de gravitatea pedepsei
prevãzute de lege pentru infracþiunea sãvârºitã, având în
vedere cã legea admite reprezentarea inculpatului numai
dacã pedeapsa prevãzutã de lege pentru fapta supusã
judecãþii este amenda sau închisoarea de cel mult un an,
interzicândo în celelalte cazuri.

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

Admite excepþia de neconstituþionalitate ridicatã de Vasile Oacheº Anghelescu în Dosarul nr. 7.389/1999 al
Judecãtoriei Focºani, judeþul Vrancea, ºi constatã cã dispoziþia ”numai dacã pedeapsa prevãzutã de lege pentru fapta supusã
judecãþii este amenda sau închisoarea de cel mult un anÒ, prevãzutã la art. 174 alin. 1 lit. a) din Codul de procedurã penalã,
este neconstituþionalã.
Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 14 iulie 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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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 186
din 10 octombrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 8 alin. (4)
din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Maria Bratu

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 art. 8 alin. (4) din Legea nr. 55/1995
pentru accelerarea procesului de privatizare, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”BermasÒÑS.A. Suceava în
Dosarul nr. 234/2000 al Tribunalului Suceava Ñ Secþia
comercialã ºi de contencios administrativ.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor: Societatea
Comercialã ”BermasÒÑS.A. Suceava ºi Direcþia generalã a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat Suceava Ñ
Administraþia financiarã, 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
ridicate, ca inadmisibilã, deoarece Legea nr. 55/1995 a fost
expres abrogatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 21 aprilie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 234/2000, Tribunalul Suceava Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, excepþie ridicatã de
Societatea Comercialã ”BermasÒÑS.A. Suceava.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autoarea
susþine cã dispoziþiile criticate încalcã prevederile art. 24
alin. (1) din Constituþie, ”fiind inadmisibil ca un act de control sã-ºi producã efectele fãrã ca persoana (fizicã sau juridicã) verificatã sã aibã posibilitatea legalã de a contesta
acest act ºi de a se apãraÒ.
Tribunalul Suceava Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ, exprimându-ºi opinia, apreciazã
excepþia ca fiind neîntemeiatã, arãtând cã ”însãºi acþiunea
reclamantei este o dovadã în sensul cã nu i-a fost afectat
în nici un mod dreptul legal al acesteia de a contesta actul
unui organ de control financiar, nici o instanþã

judecãtoreascã neputând refuza examinarea actului de control sub aspectul legalitãþii acestuiaÒ.
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, aratã cã Legea nr. 55/1995 a fost abrogatã prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, astfel cã
excepþia este inadmisibilã, având în vedere prevederile
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã, de asemenea, excepþia ca inadmisibilã, deoarece Legea
nr. 55/1995 a fost abrogatã expres prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
preºedintelui Camerei Deputaþilor, 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 cã 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.
Examinând excepþia, Curtea constatã cã Legea
nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare a
fost abrogatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997.
Faþã de aceastã situaþie instanþa de judecatã avea
obligaþia sã constate cã dispoziþia legalã atacatã a fost
abrogatã ºi, pe cale de consecinþã, printr-o încheiere motivatã, sã respingã excepþia ca inadmisibilã, în temeiul
art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã.
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 prevederilor dintr-o
lege sau ordonanþã, numai dacã acestea sunt în vigoare...Ò.
Deoarece în speþã sesizarea s-a fãcut ulterior abrogãrii
Legii nr. 55/1995 (prin Încheierea din data de 21 aprilie
2000), Curtea constatã, în temeiul art. 23 alin. (6) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, cã excepþia este inadmisibilã, urmând sã fie respinsã.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 8 alin. (4) din Legea
nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”BermasÒÑS.A.
Suceava în Dosarul nr. 234/2000 al Tribunalului Suceava Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 10 octombrie 2000.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 191
din 12 octombrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 163 alin. 6 lit. a)
din Codul de procedurã penalã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Iuliana Nedelcu
Maria Bratu

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. 163 alin. 6 lit. a) din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Clement Mihãilã în
Dosarul nr. 1.113/1999 al Judecãtoriei Rãducãneni, judeþul
Iaºi.
La apelul nominal lipsesc pãrþile: Clement Mihãilã,
Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar
de stat Iaºi ºi Societatea Comercialã ”VarclacsÒÑS.R.L.
Iaºi. Procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepþiei
de neconstituþionalitate, arãtând cã dispoziþiile art. 163
alin. 6 lit. a) din Codul de procedurã penalã contravin prevederilor art. 41 alin. (2) din Constituþie, deoarece prevãd
obligativitatea luãrii mãsurilor asigurãtorii în cazul în care
prin infracþiune s-a produs o pagubã uneia dintre unitãþile
la care se referã art. 145 din Codul penal.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului reþine:
Prin Încheierea din 1 iunie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.113/1999, Judecãtoria Rãducãneni a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a

dispoziþiilor art. 163 alin. 6 lit. a) din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de Clement Mihãilã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
ei susþine cã dispoziþiile art. 163 alin. 6 lit. a) din Codul de
procedurã penalã, prin instituirea obligativitãþii luãrii mãsurii
asigurãtorii în cazul în care prin infracþiune s-a adus o
pagubã uneia dintre unitãþile la care se referã art. 145 din
Codul penal, fãrã deosebire dacã este sau nu parte civilã
constituitã, încalcã principiul ocrotirii în mod egal a proprietãþii private, indiferent de titular, consacrat de art. 41
alin. (2) din Constituþie. Se aratã cã în jurisprudenþa Curþii
Constituþionale au fost declarate neconstituþionale acele dispoziþii legale care prevedeau condiþii diferite pentru punerea
în miºcare a acþiunii penale (din oficiu sau doar la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate) în funcþie de titularul
dreptului de proprietate lezat prin infracþiune, evocându-se
în acest sens deciziile nr. 177/1998, nr. 5/1999 ºi
nr. 165/1999. Se mai invocã în susþinerea excepþiei ºi
Decizia Curþii Constituþionale nr. 80/1999, prin care au fost
declarate neconstituþionale dispoziþiile art. 17 alin. 1 ºi 3,
precum ºi ale art. 18 alin. 2 din Codul de procedurã
penalã, referitoare la pornirea ºi la exercitarea din oficiu a
acþiunii civile atunci când persoana vãtãmatã este o unitate
dintre cele la care se referã art. 145 din Codul penal, chiar
dacã aceasta nu s-a constituit parte civilã.
Judecãtoria Rãducãneni, exprimându-ºi opinia, pentru
identitate de motiv cu cele susþinute de autorul excepþiei ºi
bazându-se pe considerentele Deciziei Curþii Constituþionale
nr. 80 din 20 mai 1999, apreciazã cã excepþia ridicatã este
întemeiatã în parte. Precizeazã totodatã cã în speþã
mãsura asigurãtorie a fost dispusã la cererea pãrþii civile,
Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar
de stat Iaºi, pentru acoperirea pagubei estimate la peste
63 de milioane lei.
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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, precum 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 este întemeiatã,
întrucât, ”Raportând art. 163 alin. 6 lit. a) la art. 41
alin. (2) din Constituþie, se constatã cã, într-adevãr, nu se protejeazã în mod echitabil proprietatea privatã, atâta timp cât
se pot institui mãsuri asigurãtorii chiar ºi în cazul în care
una dintre unitãþile la care se referã art. 145 din Codul
penal nu s-a constituit ca parte civilãÒ. În acest sens se
invocã Decizia nr. 80/1999 a Curþii Constituþionale, prin
care au fost declarate neconstituþionale dispoziþiile art. 17
alin. 1 ºi 3 din Codul de procedurã penalã cu privire la
exercitarea din oficiu a acþiunii civile ºi la dispunerea din
oficiu a reparãrii pagubei suferite de vreuna dintre unitãþile
la care se referã art. 145 din Codul penal, ºi se conchide
cã ”În urma acestei decizii dispoziþiile din Codul de procedurã penalã trebuie interpretate în sensul cã ºi unitatea
pãgubitã trebuie sã se constituie ca parte civilã ºi, atunci
când este interesatã, sã solicite organelor judiciare instituirea mãsurilor asigurãtoriiÒ.
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 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, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Critica de neconstituþionalitate priveºte dispoziþiile
art. 163 alin. 6 lit. a) din Codul de procedurã penalã, potrivit cãrora: ”Luarea mãsurilor asigurãtorii este obligatorie:
a) în cazul în care prin infracþiune s-a adus o pagubã uneia
din unitãþile la care se referã art. 145 din Codul penal, fãrã deosebire, dacã este sau nu parte civilã constituitã;Ò.
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Autorul excepþiei considerã cã acest text contravine prevederilor art. 41 alin. (2) din Constituþie, care prevãd:
”Proprietatea privatã este ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetãþenii strãini ºi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.Ò
Curtea constatã cã în cauzã este incidentã doar prima
tezã a normei constituþionale citate. Analizând argumentele
invocate de autorul excepþiei în lumina acestui text constituþional, Curtea reþine cã luarea diferenþiatã a mãsurii
asigurãtorii, în vederea reparãrii pagubei cauzate prin
infracþiune unei persoane fizice sau juridice în funcþie de
persoana pãgubitã prin infracþiune, în mod obligatoriu ºi din
oficiu sau doar la cererea pãrþii civile, aºa cum dispune
art. 163 alin. 6 lit. a) din Codul de procedurã penalã,
reprezintã o ocrotire diferenþiatã, discriminatorie a proprietãþii private, contrarã prevederilor art. 41 alin. (2) teza
întâi din Constituþie.
În acelaºi sens, dar cu referire la condiþiile cerute de
Codul penal pentru punerea în miºcare a acþiunii penale în
cazul unor infracþiuni contra patrimoniului, Curtea
Constituþionalã, prin Decizia nr. 177 din 15 decembrie
1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 77 din 24 februarie 1999, a statuat cã stabilirea de
condiþii diferite, în funcþie de titularul proprietãþii private,
înseamnã o ocrotire discriminatorie a acestei proprietãþi ºi,
prin urmare, dispoziþiile legale respective sunt
neconstituþionale. Aceleaºi motive de neconstituþionalitate
au fost reþinute ºi în Decizia nr. 5 din 4 februarie 1999,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95
din 5 martie 1999.
Luarea mãsurii asigurãtorii, indiferent dacã este sau nu
constituitã parte civilã, reprezintã un act de exercitare din
oficiu a acþiunii civile, posibilitate prevãzutã anterior la
art. 17 alin. 1 ºi 3 din Codul de procedurã penalã, dispoziþii legale constatate, de asemenea, ca fiind
neconstituþionale prin Decizia Curþii Constituþionale nr. 80
din 20 mai 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 333 din 14 iulie 1999.
Considerentele ce au stat la baza soluþiilor anterioare
ale Curþii Constituþionale, pronunþate în cauze similare, dar
cu referire la alte dispoziþii legale, sunt valabile ºi în prezenta cauzã, astfel cã excepþia urmeazã sã fie admisã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) 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:

Admite excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 163 alin. 6 lit. a) din Codul de procedurã penalã,
excepþie ridicatã de Clement Mihãilã în Dosarul nr. 1.113/1999 al Judecãtoriei Rãducãneni, judeþul Iaºi.
Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 12 octombrie 2000.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 230
din 16 noiembrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 79 alin. (1) ºi ale art. 80
din Legea nr. 168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Gabriela Ghiþã
Cristina Radu

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. 79 alin. (1) ºi ale art. 80 din Legea
nr. 168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã,
excepþie ridicatã de Lucia Anastasiu în Dosarul
nr. 3.281/2000 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor (Lucia
Anastasiu ºi Societatea Comercialã ”Carpaþi ProiectÒ Ñ
S.A. Bucureºti), faþã de care procedura de citare a fost
legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã se acordã cuvântul, pe
fond, reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepþiei.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 iunie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.281/2000, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã
a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 79 alin. (1) ºi ale art. 80
din Legea nr. 168/1999 privind soluþionarea conflictelor de
muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 582 din 29 noiembrie 1999.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile art. 79 alin. (1) ºi cele ale
art. 80 din Legea nr. 168/1999, prin instituirea unei singure
cãi de atac, cea a recursului, împotriva sentinþelor pronunþate în litigiile de muncã îngrãdesc exerciþiul dreptului
de acces la justiþie prevãzut la art. 21 din Constituþie.
Aceleaºi dispoziþii legale, se aratã în continuare, îngrãdesc
ºi exerciþiul dreptului la apãrare, prevãzut la art. 24 din
Constituþie, deoarece în calea de atac a recursului se pot
folosi, ca probe noi, doar înscrisurile, iar nu ºi alte probe,
aºa cum permite calea de atac a apelului. De asemenea,
se susþine cã prin aplicarea dispoziþiilor legale invocate litigiilor declanºate anterior intrãrii acestora în vigoare este
încãlcat principiul neretroactivitãþii legii, consacrat la art. 15
alin. (2) din Constituþie.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã, exprimându-ºi opinia, în conformitate cu dispoziþiile art. 23 alin. (4)
din Legea nr. 47/1992, republicatã, apreciazã cã excepþia

de neconstituþionalitate nu este întemeiatã, ”având în
vedere cã ºi alte litigii cu grad asemãnãtor de dificultate
beneficiazã doar de douã grade de jurisdicþie, respectiv
judecata în fond ºi recursul. Prin eliminarea cãii de atac a
apelului pãrþile nu sunt prejudiciate, beneficiind de o judecatã justã ºi corectãÒ. În opinia instanþei dispoziþiile legale
criticate rãspund nevoii de soluþionare cu celeritate a litigiilor legate de raporturi de muncã.
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 cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã dispoziþiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 15
alin. (2) din Constituþie, întrucât ”nu conþin nici o prevedere
cu caracter de retroactivitateÒ, iar potrivit dispoziþiilor art. IV
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea ºi completarea Legii nr. 92/1999 pentru
organizarea judecãtoreascã, hotãrârile judecãtoreºti pronunþate anterior intrãrii în vigoare a Legii nr. 168/1999
rãmân supuse cãilor de atac ºi termenelor prevãzute de
lege sub care au fost pronunþate. Dispoziþiile legale respective, se aratã în acelaºi punct de vedere, nu contravin nici
prevederilor art. 21 ºi 24 din Constituþie, ”întrucât accesul
liber la justiþie ºi dreptul la apãrare presupun accesul la
mijloacele procedurale prin care se înfãptuieºte justiþia, iar
instituirea regulilor de desfãºurare a procesului în faþa
instanþelor judecãtoreºti este de competenþa exclusivã a
legiuitoruluiÒ. În susþinerea punctului de vedere exprimat se
invocã Decizia Plenului Curþii Constituþionale nr. 1/1994,
precum ºi deciziile Curþii Constituþionale nr. 60/1993 ºi
nr. 38/1998.
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 în cauzã de judecãtorul-raportor, 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, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
urmãtoarele dispoziþii din Legea nr. 168/1999 privind
soluþionarea conflictelor de muncã:
Ñ Art. 79 alin. (1): ”Hotãrârile instanþei de fond sunt definitive.Ò;
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Ñ Art. 80: ”Termenul de recurs este de 10 zile de la data
comunicãrii hotãrârii pronunþate de instanþa de fond.Ò
Normele constituþionale invocate de autorul excepþiei ca
fiind încãlcate sunt urmãtoarele:
Ñ Art. 15 alin. (2): ”Legea dispune numai pentru viitor, cu
excepþia legii penale mai favorabile.Ò;
Ñ Art. 21 alin. (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. 24 alin. (1): ”Dreptul la apãrare este garantatÒ.
Examinând textele de lege criticate, Curtea nu poate
reþine încãlcarea principiului neretroactivitãþii legii, înscris la
art. 15 alin. (2) din Constituþie, întrucât ele nu dispun pentru trecut, ci doar pentru viitor. Aceste dispoziþii legale,
constituind reguli procedurale, sunt de imediatã aplicabilitate, dar nu produc efecte retroactive. În acest sens sunt
semnificative ºi dispoziþiile art. IV din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea ºi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559
din 17 noiembrie 1999, potrivit cãrora ”Cauzele care au ca
obiect judecarea în fond a unor litigii de muncã, aflate pe rolul
judecãtoriilor, vor fi trecute la completele care judecã conflictele
de muncã ºi litigiile de muncã din cadrul judecãtoriei respective, imediat dupã înfiinþarea acestora.
Apelurile declarate pânã la data înfiinþãrii noilor instanþe,
precum ºi cele aflate în curs de judecatã vor fi soluþionate de
instanþele legal sesizate.
Recursurile declarate sau aflate în curs de judecatã vor fi
trecute la secþiile care judecã conflicte de muncã ºi litigii de
muncã din cadrul tribunalelorÒ.
Curtea constatã cã dispoziþiile legale criticate nu
îngrãdesc nici exerciþiul dreptului de acces liber la justiþie.
Constituþia nu conþine nici o dispoziþie cu privire la gradele
de jurisdicþie pe care trebuie sã le parcurgã procesele
pânã la adoptarea soluþiei finale. Constituþia reglementeazã
accesul general neîngrãdit la justiþie al tuturor persoanelor
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor lor
legitime (art. 21), precum ºi dreptul tuturor pãrþilor interesate de a exercita cãile de atac împotriva hotãrârilor
judecãtoreºti (art. 128). Stabilirea naturii, a numãrului ºi a
condiþiilor concrete de exercitare a cãilor de atac se face
prin reglementãri procedurale, a cãror elaborare intrã în
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competenþa legiuitorului, potrivit dispoziþiilor art. 125 alin. (3)
din Constituþie.
În acest sens jurisprudenþa Curþii Constituþionale este
constantã, statuând cã ”este de competenþa exclusivã a
organului legislativ instituirea regulilor de desfãºurare a procesului în faþa instanþelor judecãtoreºti ºi modalitatea de
exercitare a cãilor de atac, iar principiul accesului liber la
justiþie presupune tocmai posibilitatea celor interesaþi de a
le exercitaÒ (Decizia nr. 45 din 23 martie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 20 mai
1999). Curtea, prin Decizia Plenului nr. 1/1994, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, a stabilit cã ”accesul liber la justiþie nu înseamnã
accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecãtoreºti
ºi la toate cãile de atac, deoarece competenþa ºi procedura sunt stabilite de legeÒ.
Cele stabilite de Curtea Constituþionalã prin deciziile
menþionate îºi menþin valabilitatea ºi în cauza de faþã,
neexistând elemente noi de naturã sã determine modificarea jurisprudenþei sale.
Curtea nu poate reþine, ca fiind întemeiate, nici susþinerile autorului excepþiei în sensul cã dispoziþiile legale criticate îngrãdesc sau restrâng dreptul la apãrare al pãrþilor,
prin faptul cã hotãrârile primei instanþe, pronunþate în
soluþionarea conflictelor sau a litigiilor de muncã, pot fi atacate doar cu recurs. Toate pãrþile procesului îºi pot exercita dreptul la apãrare fãrã nici o îngrãdire atât în faþa
instanþei de fond, cât ºi în faþa celei de recurs. Sub acest
aspect sunt de reþinut ºi dispoziþiile art. 3041 din Codul de
procedurã civilã, potrivit cãrora ”Recursul declarat împotriva
unei hotãrâri care, potrivit legii, nu poate fi atacatã cu apel, nu
este limitat la motivele de casare prevãzute în art. 304, instanþa
putând sã examineze cauza sub toate aspecteleÒ.
Este adevãrat cã, potrivit dispoziþiilor art. 305 din Codul
de procedurã civilã, ”În instanþa de recurs nu se pot produce
probe noi, cu excepþia înscrisurilorÒ, dar nelegalitatea sau
netemeinicia unei hotãrâri ori necesitatea administrãrii de
noi probe se poate demonstra ºi pe baza probelor deja
administrate în cauzã ºi, eventual, prin noi probe constând
în înscrisuri, iar potrivit dispoziþiilor art. 81 alin. (1) din
Legea nr. 168/1999, ”În caz de admitere a recursului, instanþa
va judeca în fond cauzaÒ, fazã în care poate fi administratã
orice probã legalã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1,
2, 3, 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. 79 alin. (1) ºi ale art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã, excepþie ridicatã de Lucia Anastasiu în Dosarul nr. 3.281/2000 al Tribunalului
Bucureºti Ñ Secþia a IV-a civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 16 noiembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Cristina Radu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 234
din 21 noiembrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române ºi reorganizarea
Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 89/1999
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Gabriela Ghiþã
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 Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române ºi
reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române,
aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 89/1999, excepþie ridicatã de Federaþia Independentã a Sindicatelor Miºcare
Comercial din Transporturile Feroviare în Dosarul
nr. 880/2000 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
La apelul nominal lipsesc pãrþile: Federaþia Independentã
a Sindicatelor Miºcare Comercial din Transporturile
Feroviare ºi Societatea de Servicii ºi Management Feroviar
”S.M.F.Ò Ñ S.A. din Bucureºti. Procedura de citare este
legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public aratã cã, deºi legal
sesizatã, Curtea Constituþionalã nu poate soluþiona excepþia
aºa cum a fost ridicatã, deoarece rezolvarea litigiului nu
depinde de dispoziþiile legale criticate ca fiind
neconstituþionale. Se solicitã, în temeiul art. 23 alin. (1) ºi
(6) din Legea nr. 47/1992, republicatã, respingerea
excepþiei ca fiind inadmisibilã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 31 ianuarie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 880/2000, Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 12/1998, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 89/1999. Excepþia a fost ridicatã de Federaþia
Independentã a Sindicatelor Miºcare Comercial din
Transporturile Feroviare, pârâtã într-o cauzã civilã ce are
ca obiect acþiunea în constatarea nelegalitãþii declanºãrii
grevei de avertisment din data de 6 decembrie 1999 ºi a
grevei generale din 9 decembrie 1999.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine, în esenþã, cã dispoziþiile legale criticate contravin
prevederilor constituþionale ale art. 72, ale art. 107 alin. (3)
ºi ale art. 114, deoarece un domeniu precum cel al transporturilor pe cãile ferate ºi reorganizarea Societãþii
Naþionale a Cãilor Ferate Române nu poate fi reglementat
juridic decât printr-o lege organicã, iar nu pe calea unei
ordonanþe guvernamentale.
Instanþa de judecatã, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã, întrucât ”în cauzã, Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 12/1998 emisã la data de 7 iulie 1998 a fost publicatã
în Monitorul Oficial la 8 iulie 1998, nefiind depusã la

Parlament spre aprobare înainte de publicare, se contravine
dispoziþiile art. 114 alin. (4) din Constituþia RomânieiÒ.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea 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 ”Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române ºi
reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române,
precum ºi Legea nr. 89/1999 pentru aprobarea acestei
ordonanþe de urgenþã sunt constituþionaleÒ.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã sub
aspectul reglementãrii domeniului circulaþiei pe cãile ferate
ºi al reorganizãrii Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate
Române emiterea ordonanþei de urgenþã este în concordanþã cu prevederile art. 114 alin. (4) din Constituþie.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi cel al Guvernului,
raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, 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
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Excepþia de neconstituþionalitate are ca obiect dispoziþiile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe cãile ferate române ºi reorganizarea
Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române (publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie
1998), aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 89/1999 (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din
1 iunie 1999).
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþiile acestui act
normativ contravin prevederilor constituþionale ale art. 72,
care reglementeazã categorii de legi, ale art. 107 alin. (3),
privind actele Guvernului, precum ºi celor ale art. 114, referitoare la delegarea legislativã.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã rezolvarea litigiului nu depinde de dispoziþiile legale
criticate, deoarece condiþiile ce trebuie îndeplinite pentru
declanºarea unei greve de cãtre personalul angajat nu sunt
reglementate de aceste dispoziþii, ci de cele ale Legii nr.
168/1999 privind soluþionarea conflictelor de muncã.
În consecinþã, în temeiul dispoziþiilor art. 23 alin. (1) 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,
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dispoziþii coroborate cu cele ale alin. (6) al aceluiaºi articol
(”Dacã excepþia este inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor
alin. (1), (2) sau (3), instanþa o respinge printr-o încheiere moti-
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vatã, fãrã a mai sesiza Curtea Constituþionalã.Ò), rezultã cã
excepþia de neconstituþionalitate este inadmisibilã ºi
urmeazã 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), 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 Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române ºi reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 89/1999, excepþie ridicatã de Federaþia Independentã a Sindicatelor Miºcare Comercial
din Transporturile Feroviare în Dosarul nr. 880/2000 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 noiembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 248
din 23 noiembrie 2000

privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 67 din Codul muncii
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Gabriela Ghiþã
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 art. 67 din Codul muncii, excepþie ridicatã de Gheorghe Albu în Dosarul nr. 3.709/2000 al Curþii
de Apel Iaºi.
La apelul nominal lipsesc pãrþile (Gheorghe Albu ºi
Societatea Comercialã ”FortusÒ Ñ S.A. din Iaºi), faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate, deoarece dispoziþiile legale
criticate nu contravin prevederilor constituþionale invocate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 iulie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.709/2000, Curtea de Apel Iaºi a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 67 din Codul muncii, excepþie ridicatã de
recurentul-contestator Gheorghe Albu într-un litigiu de
muncã aflat în recurs.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 67 din Codul muncii încalcã prevederile constituþionale ale art. 38 alin. (2) ºi ale art. 16
alin. (1), referitoare la protecþia socialã a muncii ºi, respectiv, la egalitatea în drepturi a cetãþenilor.

Curtea de Apel Iaºi, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã
dispoziþiile art. 67 din Codul muncii nu încalcã prevederile
art. 16 alin. (1) ºi ale art. 38 alin. (2) din Constituþie ºi,
prin urmare, excepþia ridicatã este neîntemeiatã.
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 neîntemeiatã, deoarece, pe de o parte, textul
de lege criticat, reglementând pãstrarea aceloraºi condiþii
juridice pe care le-a avut salariatul înainte de delegare,
detaºare sau de trecerea temporarã într-o altã muncã, nu
instituie un tratament juridic discriminatoriu între salariaþi, iar
pe de altã parte, nu este încãlcat nici art. 38 alin. (2) din
Constituþie referitor la dreptul salariaþilor la protecþia socialã
a muncii, întrucât ”instituirea pãstrãrii funcþiei avute ºi a
salariului corespunzãtor acestei funcþii constituie tocmai
expresia dreptului la protecþia socialã a munciiÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, 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), 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. 67 din Codul muncii, potrivit cãrora: ”(1) Pe

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 665/16.XII.2000

durata delegãrii, detaºãrii sau trecerii temporare într-o altã
muncã decât cea prevãzutã în contractul de muncã cel în
cauzã îºi pãstreazã funcþia ºi salariul avute anterior.
(2) Când detaºarea sau trecerea temporarã în altã muncã
se face la o muncã pentru care este stabilit un salariu mai
mare, persoana detaºatã sau trecutã temporar în altã muncã
are dreptul la acest salariu în condiþiile prevãzute de lege.Ò
Autorul excepþiei considerã cã acest text de lege
încalcã urmãtoarele prevederi constituþionale:
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
Ñ Art. 38 alin. (2): ”Salariaþii au dreptul la protecþia
socialã a muncii. Mãsurile de protecþie privesc securitatea ºi
igiena muncii, regimul de muncã al femeilor ºi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul sãptãmânal,
concediul de odihnã plãtit, prestarea muncii în condiþii grele,
precum ºi alte situaþii specifice.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã dispoziþiile art. 67 din Codul muncii sunt în
deplinã concordanþã cu prevederile art. 16 alin. (1) din
Constituþie, deoarece nu încalcã principiul egalitãþii cetãþeni-

lor ºi nu instituie privilegii sau discriminãri. Toþi salariaþii
delegaþi, detaºaþi sau trecuþi temporar în altã muncã, în
sensul dispoziþiilor legale criticate, beneficiazã de tratament
juridic identic. Pãstrarea de cãtre aceºti salariaþi a funcþiilor
ºi a salariilor avute anterior demonstreazã tratamentul lor
juridic egal ºi în raport cu ceilalþi salariaþi care nu au fost
delegaþi sau detaºaþi, ci menþinuþi la locul de muncã iniþial.
Curtea nu poate reþine nici îngrãdirea exerciþiului dreptului la protecþia socialã a muncii, întrucât pãstrarea funcþiei
ºi a salariului avute anterior sau chiar plata unui salariu
mai mare în cazul în care noua muncã este mai bine
remuneratã constituie garanþii legale ale dreptului la protecþia socialã a muncii, drept consfinþit în art. 38 alin. (2)
din Constituþie.
Motivele concrete susþinute de autorul excepþiei, vizând
situaþia sa personalã, sunt probleme de aplicare a legii ce
nu aparþin competenþei instanþei constituþionale, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992,
republicatã, conform cãrora ”[...], Curtea Constituþionalã nu se
poate pronunþa asupra modului de interpretare ºi aplicare a
legii, ci numai asupra înþelesului sãu contrar ConstituþieiÒ.

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,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 67 din Codul muncii, excepþie ridicatã de Gheorghe
Albu în Dosarul nr. 3.709/2000 al Curþii de Apel Iaºi.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 23 noiembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 456/2000
pentru aprobarea Planului de acþiune al Programului guvernamental pe anul 2000
ºi pe perioada 2001Ñ2004
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Planul de acþiune al Programului guvernamental pe anul 2000 ºi pe perioada 2001Ñ2004,
prevãzut în anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 456/2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266

din 13 iunie 2000, se completeazã cu acþiunile specifice
obiectivelor din domeniul ”Politica ºtiinþei ºi cercetãriiÒ, dupã
cum urmeazã:
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”Politica ºtiinþei ºi cercetãrii
”DOMENIUL
Politica ºtiinþei
ºi cercetãrii

OBIECTIVE

Politici în
domeniul
cercetãrii
ºtiinþifice,
dezvoltãrii
tehnologice
ºi inovãrii
(CDI)

¥ Dezvoltarea
capacitãþii de
cercetare ºi
creºterea
contribuþiei
activitãþilor de CDI
la dezvoltarea
economicã

Politici în
domeniul
cercetãrii
ºtiinþifice,
dezvoltãrii
tehnologice
ºi inovãrii
(CDI)

ACÞIUNI

¥ Dezvoltarea calitativã a infrastructurii de cercetare-dezvoltare:
Ñ Finanþarea instalaþiilor de importanþã naþionalã;
Ñ Atragerea de fonduri investiþionale pentru dotarea reþelelor
de laboratoare de cercetare ºi a infrastructurii de cercetare;
Ñ Promovarea dezvoltãrii centrelor de excelenþã;
Ñ Dezvoltarea infrastructurii de calcul ºi comunicaþie în
organizaþiile de CDI;
¥ Dezvoltarea activitãþilor de CDI prin programe naþionale aliniate
la sau integrate în programele europene (Programul ”Orizont 2000Ò,
programele de cercetare fundamentalã ale AR, Planul naþional
de CDI, granturile AR, ANSTI, MEN).

PERIOADA

2000Ñ2004
2000Ñ2004
2000Ñ2004
2000Ñ2003
2000Ñ2004

2000Ñ2004

¥ Dezvoltarea ºi
perfecþionarea
capacitãþii de
difuzie ºi
absorbþie a
rezultatelor
cercetãrii în
mediul economic
ºi social

¥ Îmbunãtãþirea capacitãþii de absorbþie ºi difuzie a CDI în mediul
economic ºi social:
Ñ Planul naþional de CDI (PNCDI);
Ñ Stimularea cercetãrii în firmele autohtone, în special în
întreprinderile mici ºi mijlocii;
Ñ Dezvoltarea reþelelor de informare-documentare ºi a suportului
tehnologic pentru întreprinderile mici ºi mijlocii;
Ñ Promovarea centrelor de transfer tehnologic, a parcurilor
tehnologice;

Politici în
domeniul
cercetãrii
ºtiinþifice,
dezvoltãrii
tehnologice
ºi inovãrii
(CDI)

¥ Dezvoltarea
resurselor umane

¥ Promovarea colaborãrilor internaþionale, armonizarea cu
programele Uniunii Europene de CD ºi creºterea mobilitãþii
cercetãtorilor;
2000Ñ2004;
¥ Program de dezvoltare a infrastructurilor informaþionale
de CD (RNC) ºi a MEN (RoEduNet) ºi de creºtere
a gradului lor de interconectare;
2000Ñ2004
¥ Promovarea vizibilitãþii ºi a percepþiei publice a domeniului CDI;
2000Ñ2004
¥ Programe de perfecþionare a practicilor manageriale;
2000Ñ2004
¥ Stimularea centrelor de cercetare virtualã;
2001Ñ2004
¥ Program de perfecþionare prin activitãþi doctorale ºi postdoctorale
în centre de excelenþã din sistemul AR; MEN ºi din sistemul
de Institute Naþionale de CD;
2000Ñ2004
¥ Programe de dezvoltare ºi de protecþie a resurselor umane
din CD ºi de creºtere a atractivitãþii domeniului;
2000Ñ2004
¥ Programe de formare continuã în activitãþi CD.
2001Ñ2004

Reconstrucþie
instituþionalã

¥ Îmbunãtãþirea
cadrului legislativinstituþional, prin
alinierea la
standardele Uniunii
Europene

Finanþarea
activitãþii
de CDI

Contribuþia
ºtiinþei ºi
cercetãrii la
o societate ºi
o economie
bazatã pe
cunoaºtere

ºi creºterea
atractivitãþii ºi a
vizibilitãþii
domeniului
cercetãrii ºtiinþifice
ºi tehnologice

¥
¥
¥
¥

Adoptarea legilor cercetãrii ºi a statutului cercetãtorului;
Înfiinþarea Consiliului de evaluare instituþionalã;
Legea de restructurare instituþionalã a sistemului CDI;
Promovarea ºi stimularea utilizãrii Fondurilor de investiþii
strãine directe (legãturi între cercetarea autohtonã ºi
transferurile tehnologice încorporate în investiþii);
¥ Extinderea sistemului de conducere a doctoratelor ºi
conectarea programelor doctorale la cele europene;
¥ Îmbunãtãþirea cadrului legislativ de protecþie a rezultatelor CD;
¥ Perfecþionarea cadrului legislativ de finanþare instituþionalã.

¥ Dezvoltarea
mecanismelor
de finanþare
ºi orientare
a CD ºi politici
de atragere a
resurselor
destinate
cercetãrii

¥ Înfiinþarea Fondului de risc pentru aplicarea rezultatelor cercetãrii;
¥ Înfiinþarea Fondului de garantare a participãrii la licitaþii a
organizaþiilor CD;
¥ Extinderea rolului Fundaþiei Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã;
¥ Înfiinþarea Fondului ºi a Fundaþiei Naþionale pentru Dezvoltare
Tehnologicã;
¥ Creºterea finanþãrii prin bugetul de stat pânã la 4 % din PIB,
prin respectarea prevederilor legale privind raportul dintre
cheltuielile alocate CD ºi cele alocate educaþiei (1 la 5).

¥ Integrarea
României
în ”aria
europeanã
de cercetareÒ
(iniþiativa Uniunii
Europene)

¥ Corelarea treptatã a programelor CDI la nivel naþional cu
programele corespunzãtoare finanþate de Uniunea Europeanã;
¥ Dezvoltarea unor colaborãri bilaterale destinate iniþierii ºi
susþinerii unor cercetãri avansate ºi dezvoltãri în domeniul
tehnologiilor înalte;
¥ Sprijin la nivel naþional pentru completarea infrastructurii de
informaticã ºi de comunicaþii din organizaþiile CDI (inclusiv noi
instrumente de comunicare interactivã);

2000Ñ2004
2000Ñ2004
2000Ñ2004
2001Ñ2004
2000Ñ2004

2001Ñ2002
2001
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2000Ñ2001
2001
2000Ñ2004
2001Ñ2003
2001Ñ2003
2000Ñ2004
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”DOMENIUL
Politica ºtiinþei
ºi cercetãrii

OBIECTIVE

ACÞIUNI

PERIOADA

¥ Programe suport ale cercetãrilor multidisciplinare ºi de
valorificare a acestora, prin produse ºi tehnologii
destinate dezvoltãrii economice competitive ºi durabile;
¥ Sprijin la nivel naþional pentru accesul la facilitãþile de
cercetare mari din Uniunea Europeanã;
¥ Program de recrutare ºi specializare a tinerilor cercetãtori,
în contextul dimensiunii europene a carierei ºtiinþifice.

2000Ñ2004
2001Ñ2003
2000Ñ2004Ò

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã,
Tehnologie ºi Inovare,
L‡nyi Szabolcs
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga

Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.269.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinþarea Institutului Naþional
de Cercetare-Dezvoltare ºi Încercãri pentru Electrotehnicã Ñ ICMET Craiova
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinþarea Institutului Naþional de CercetareDezvoltare ºi Încercãri pentru Electrotehnicã Ñ ICMET
Craiova, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 69 din 18 februarie 1999, se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 7 se introduce articolul 7 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 71 Ñ (1) Sistemele de producere, mãsurare ºi
înregistrare a curenþilor de scurt circuit, sistemele de producere, mãsurare ºi înregistrare a tensiunilor înalte, precum
ºi sistemele de producere, mãsurare ºi înregistrare a
forþelor mari, din dotarea laboratoarelor Institutului Naþional
de Cercetare-Dezvoltare ºi Încercãri pentru Electrotehnicã Ñ
ICMET Craiova sunt instalaþii speciale de interes naþional.

(2) Agenþia Naþionalã de ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare
va cuprinde în bugetul sãu de venituri ºi cheltuieli, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) din Ordonanþa
Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii ºi
finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, fondurile necesare
Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare ºi Încercãri
pentru Electrotehnicã Ñ ICMET Craiova pentru finanþarea
întreþinerii, exploatãrii ºi funcþionãrii instalaþiilor speciale de
interes naþional pe care le administreazã.Ò
2. Dupã ultima liniuþã de la articolul 4 litera A. b) din
anexa nr. 2 se introduce o nouã liniuþã cu urmãtorul
cuprins:
” Ñ editarea de traduceri ºi lucrãri de specialitate, precum ºi difuzarea acestora, în condiþiile legii.Ò
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