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D E C I Z I A Nr. 286
din 30 octombrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6, 10, 124 alin. (1)
ºi ale art. 126 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare
ºi a falimentului, republicatã
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6, 10, 124 alin. (1) ºi ale art. 126
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii

judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de
Simion Vlad în Dosarul nr. 3.842/2001 al Curþii de Apel
Cluj Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ
într-un litigiu având ca obiect rãspunderea administratorului
societãþii comerciale ajunse în încetare de plãþi.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã, invocând în acest sens jurisprudenþa în materie a
Curþii Constituþionale.
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 26 iunie 2001, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.842/2001, Curtea de Apel Cluj Ñ Secþia comercialã ºi
de contencios administrativ a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6, 10, 124 alin. (1) ºi ale art. 126 din Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a
falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Simion Vlad.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia aratã cã dispoziþiile art. 6, 10, 124 alin. (1) ºi ale
art. 126 din Legea nr. 64/1995, republicatã, sunt contrare
prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituþie, referitoare la
egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice,
deoarece fac posibilã interpretarea potrivit cãreia o sesizare
având ca obiect tragerea la rãspundere poate fi soluþionatã
de cãtre însuºi autorul sesizãrii. Astfel, susþine autorul
excepþiei, judecãtorul sindic este într-o situaþie privilegiatã
faþã de administratorul a cãrui tragere la rãspundere se
solicitã.
Curtea de Apel Cluj Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã
excepþia este nefondatã, textele invocate din Legea
nr. 64/1995 neavând nici o tangenþã cu principiul consacrat
de art. 16 din Constituþia României, iar problema interpretãrii art. 6, 124 ºi 126 din legea mai sus menþionatã nu
este o problemã de constituþionalitate, ci doar de determinare a organului jurisdicþional competent.
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 formula
punctele de vedere cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia ridicatã este nefondatã, întrucât obiectul acesteia
”nu reprezintã dispoziþii legale, ci practica judecãtoreascã,
respectiv interpretarea realizatã de instanþele de fond.
Dispoziþiile legale criticate stabilesc atribuþiile tribunalului ºi
ale judecãtorului sindic în cadrul procedurii reorganizãrii
judiciare ºi a falimentului, iar în ce priveºte soluþionarea
cererilor de angajare a rãspunderii organelor de conducere
ale societãþii comerciale, art. 124 ºi art. 126 din Legea
nr. 64/1995 stabilesc cã aceasta intrã în competenþa tribunaluluiÒ.
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 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 cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 6, art. 10, art. 124 alin. (1) ºi ale art. 126
din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999. Aceste
dispoziþii au urmãtorul cuprins:

Ñ Art. 6: ”Toate procedurile prevãzute de prezenta lege,
cu excepþia recursului prevãzut la art. 7, sunt de competenþa
exclusivã a tribunalului în jurisdicþia cãruia se aflã sediul debitorului, care figureazã în registrul comerþului, ºi sunt exercitate
de un judecãtor-sindic desemnat de cãtre preºedintele tribunalului, în condiþiile art. 8.Ò;
Ñ Art. 10: ”Principalele atribuþii ale judecãtorului-sindic, în
cadrul prezentei legi sunt:
a) darea hotãrârii de deschidere a procedurii;
b) judecarea contestaþiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii;
c) desemnarea, prin hotãrâre, a administratorului sau lichidatorului, stabilirea atribuþiilor acestora, controlul asupra activitãþii lor ºi, dacã este cazul, înlocuirea lor;
d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de
a-ºi mai conduce activitatea;
e) judecarea acþiunilor introduse de administrator sau de
lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii;
f) judecarea contestaþiilor debitorului ori ale creditorilor
împotriva mãsurilor luate de administrator sau de lichidator;
g) confirmarea planului de reorganizare sau, dupã caz, de
lichidare, dupã votarea lui de cãtre creditori;
h) hotãrârea de a se continua activitatea debitorului, în caz
de reorganizare;
i) soluþionarea obiecþiilor la rapoartele semestriale ºi la cel
final ale administratorului sau ale lichidatorului;
j) darea hotãrârii de închidere a proceduriiÒ;
Ñ Art. 124 alin. (1): ”Tribunalul poate dispune ca o parte
din pasivul societãþii pe acþiuni sau al societãþii cu rãspundere
limitatã, ajunsã în încetare de plãþi, sã fie suportatã de cãtre
membrii organelor de conducere Ñ administratori, directori,
cenzori Ñ care au contribuit la ajungerea societãþii în aceastã
situaþie, prin una dintre urmãtoarele fapte: [É]Ò;
Ñ Art. 126: ”În vederea luãrii mãsurilor prevãzute la
art. 124, tribunalul poate fi sesizat de cãtre judecãtorul-sindic,
de cãtre oricare dintre creditori, de camera de comerþ ºi
industrie teritorialã sau se poate sesiza din oficiu, pe baza
datelor din dosarul cauzei, ºi va dispune mãsuri asigurãtorii.Ò
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã
aceste dispoziþii sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1),
potrivit cãrora ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãriÒ.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi, în consecinþã,
urmeazã sã fie respinsã. Curtea a statuat în mod constant
în jurisprudenþa sa cã principiul egalitãþii în drepturi, consacrat de art. 16 din Constituþie, pe care autorul excepþiei îl
invocã în susþinerea neconstituþionalitãþii textelor de lege
criticate, se referã exclusiv la egalitatea în drepturi a
cetãþenilor, iar nu ºi la raporturile dintre cetãþeni ºi autoritãþile publice ori reprezentanþii acestora (de exemplu:
Decizia Curþii Constituþionale nr. 77 din 22 aprilie 1997,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270
din 7 octombrie 1997, sau Decizia nr. 487 din 2 decembrie
1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 58 din 10 februarie 1998).
Autorul excepþiei criticã de fapt interpretarea datã de
tribunal dispoziþiilor Legii nr. 64/1995, conform cãrora competenþa materialã de a soluþiona sesizãrile care au ca
obiect angajarea rãspunderii organelor de conducere ale
societãþii comerciale ajunse în încetare de plãþi aparþine
judecãtorului-sindic. Sub acest aspect autorul considerã cã
textele de lege criticate sunt contrare prevederilor constituþionale, invocate în susþinerea excepþiei, pentru faptul
cã fac posibilã o asemenea interpretare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 12/10.I.2002
Examinând aceste susþineri Curtea Constituþionalã constatã cã textul art. 124 alin. (1) din Legea nr. 64/1995,
republicatã, dispune în mod explicit cã numai tribunalul
poate hotãrî obligarea membrilor conducerii societãþii
comerciale, ajunsã în încetare de plãþi din cauza faptelor
lor pãgubitoare, la suportarea unei pãrþi din pasivul
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acesteia. De altfel, interpretarea legii nu poate face obiectul
contenciosului constituþional, întrucât, potrivit prevederilor
art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicatã, ”...Curtea Constituþionalã nu se poate pronunþa asupra
modului de interpretare ºi aplicare a legii, ci numai asupra
înþelesului sãu contrar ConstituþieiÒ.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6, 10, 124 alin. (1) ºi ale art. 126 din Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, excepþie ridicatã de Simion Vlad în dosarul nr. 3.842/2001 al Curþii de Apel Cluj Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 30 octombrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Laurenþiu Cristescu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 333
din 27 noiembrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. IV pct. 7
din Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare
a agenþilor economici, cu modificãrile ulterioare
Nicolae Popa
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. IV pct. 7 din Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agenþilor economici, cu modificãrile ulterioare,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”R.P. Marco San
ProdeximÒ Ñ S.R.L. din Reºiþa, judeþul Caraº-Severin, în
Dosarul nr. 1.619/2001 al Judecãtoriei Reºiþa.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenþa Curþii, solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. IV pct. 7 alin. 1 ºi 2 ca
neîntemeiatã. În ceea ce priveºte excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor alin. 3 al pct. 7 al aceluiaºi articol se considerã cã aceasta este inadmisibilã,
deoarece dispoziþiile legale criticate fac referire la Legea

nr. 76/1992, care a fost abrogatã expres potrivit dispoziþiilor
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 10/1997 cu privire
la diminuarea blocajului financiar ºi a pierderilor din
economie.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 23 mai 2001, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.619/2001, Judecãtoria Reºiþa a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. IV pct. 7 din Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei
financiare a agenþilor economici, cu modificãrile ulterioare,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”R.P. Marco San
ProdeximÒ Ñ S.R.L. din Reºiþa, judeþul Caraº-Severin.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine, în esenþã, cã dispoziþiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 1 alin. (3), art. 41 alin. (1), (2), (7) ºi
(8), art. 134 alin. (2) lit. a) ºi b), precum ºi ale art. 135
alin. (1) ºi (6) din Constituþie, deoarece ”creeazã posibilitatea statului de a interveni, fãrã drept, în raporturi juridice
în care nu este parte, care nu au fost perfectate în interesul sãu, nici în contra acestor interese, nici cu permisiunea
sau garanþia saÒ.
Judecãtoria Reºiþa, exprimându-ºi opinia, ca urmare a
intervenþiei Curþii Constituþionale, apreciazã cã textele criticate, ”instituind în plus o rãspundere contravenþionalã
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pentru faptele sãvârºite fãrã culpãÒ, contravin prevederilor
constituþionale invocate.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a Curþii Constituþionale a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia este neîntemeiatã, deoarece ”obligaþia de repatriere a valutei, precum ºi sancþiunea aplicabilã în caz de
nerespectare a acestei obligaþii, au fost instituite în scopul
asigurãrii unui interes de ordine publicã, care îºi gãseºte
justificarea în stadiul actual de dezvoltare a economiei
româneºtiÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit 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 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.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. IV pct. 7 din Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agenþilor economici (publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994), aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 12/1995 (publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 7 februarie 1995).
Textele constituþionale invocate de autorul excepþiei ca
fiind încãlcate sunt urmãtoarele: art. 1 alin. (3) relativ la
statul de drept, art. 41 alin. (1), (2), (7) ºi (8) privind protecþia proprietãþii private, art. 134 alin. (2) lit. a) ºi b) referitor la economia de piaþã, precum ºi art. 135 alin. (1) ºi
(6) privind proprietatea.
I. Cu privire la constituþionalitatea pct. 7 alin. 1 ºi 2 al
art. IV din Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994 (care prevede
sancþiunile în cazul nerespectãrii termenelor de repatriere a
valutei rezultate din actele de comerþ) Curtea s-a pronunþat
prin numeroase decizii, constatând cã aceste dispoziþii
legale sunt constituþionale, în esenþã, pentru urmãtoarele
motive:
Ñ dispoziþiile art. IV al Ordonanþei Guvernului
nr. 18/1994, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 12/1995
ºi modificatã prin Legea nr. 105/1997, nu contravin prevederilor constituþionale cuprinse în art. 41 alin. (7), deoarece
nu se instituie ”o confiscare mascatãÒ, astfel cum se
susþine de autorul excepþiei, ci se prevãd mãsuri de
consolidare a regimului valutar, de întãrire a disciplinei
financiare a agenþilor economici care desfãºoarã activitãþi
de import-export, prevãzându-se obligaþia acestora de repatriere a valutei, precum ºi sancþiuni pentru nerespectarea
acestei obligaþii, nerespectare care constituie contravenþie;
Ñ conform alin. (1) al art. 41 din Constituþie ”Dreptul de
proprietate, precum ºi creanþele asupra statului, sunt garantate. Conþinutul ºi limitele acestor drepturi sunt stabilite de
legeÒ, iar în temeiul alin. (8) al art. 41 din Constituþie
”Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracþiuni ori contravenþii pot fi confiscate numai în condiþiile legiiÒ;

Ñ se constatã cã aceste prevederi constituþionale au
fost respectate, deoarece limitele dreptului de proprietate
au fost stabilite prin lege (Legea nr. 12/1995 prin care a
fost aprobatã cu modificãri Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994), iar amenzile contravenþionale prevãzute de
pct. 7 al art. IV al ordonanþei criticate sunt, de asemenea,
prevãzute în condiþiile legii;
Ñ se considerã cã protecþia proprietãþii private ºi, respectiv, a averii dobândite în mod licit, care nu poate fi
confiscatã, nu justificã utilizarea bunurilor proprietate privatã, indiferent de natura lor, pentru încãlcarea unui interes
naþional, aºa cum este cel al asigurãrii disponibilitãþilor
valutare necesare asigurãrii obligaþiilor externe de platã ale
economiei (în acelaºi sens Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 64 din 14 aprilie 1998, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 16 iunie
1998);
Ñ dispoziþiile legale criticate nu contravin nici prevederilor art. 134 alin. (1) ºi alin. (2) lit. a) ºi b) din Constituþie,
ci, dimpotrivã, acestea sunt respectate, deoarece, tocmai în
temeiul art. 134 alin. (2) lit. b), ”Statul trebuie sã asigure: [...]
b) protejarea intereselor naþionale în activitatea economicã,
financiarã ºi valutarãÒ. Aceastã obligaþie fundamentalã a fost
respectatã de Guvern ºi Parlament, ordonanþa criticatã
având ca scop însãºi protejarea intereselor naþionale prin
consolidarea regimului valutar, asigurarea disponibilitãþilor
valutare necesare îndeplinirii obligaþiilor externe de platã
ale economiei. Nici economia de piaþã ºi nici libertatea
comerþului nu justificã încãlcarea obligaþiei de repatriere a
valutei ºi a termenului legal maxim de repatriere, deoarece
de constituirea fondurilor valutare depinde însãºi funcþionarea sistemului economic, astfel încât autonomia juridicã a
agenþilor economici în activitatea de comerþ exterior nu se
poate realiza decât cu respectarea acestor obligaþii.
În acest sens Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin
numeroase decizii, ca de exemplu Decizia nr. 60 din
31 martie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 183 din 18 mai 1998, ºi Decizia nr. 104 din
6 iunie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 383 din 16 august 2000.
Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã
determine o schimbare a jurisprudenþei Curþii, soluþia ºi
motivarea din deciziile amintite îºi pãstreazã valabilitatea ºi
în prezenta cauzã.
II. În legãturã cu dispoziþiile alineatului final al pct. 7 al
art. IV din ordonanþa supusã controlului de constituþionalitate, Curtea constatã cã acesta face referire la Legea
nr. 76/1992, lege abrogatã expres prin art. 11 lit. c) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 10/1997 cu privire
la diminuarea blocajului financiar ºi a pierderilor din economie (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 72 din 22 aprilie 1997), aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 151/1997 (publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 172 din 28 iulie 1997). Ca urmare,
în cazul depãºirii termenului prevãzut de alineatul final al
pct. 7 din art. IV al Ordonanþei Guvernului nr. 18/1994, nu
se vor mai putea aplica sancþiunile reglementate prin
Legea nr. 76/1992, la care se adaugã o majorare de 50%,
deoarece un text legal care face trimitere la o normã care,
între timp, a ieºit din vigoare nu mai produce efecte juridice. În consecinþã, prevederile alineatului final al pct. 7 din
art. IV al Ordonanþei Guvernului nr. 18/1994 nu pot constitui obiectul controlului de neconstituþionalitate, având în
vedere cã, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, Curtea Constituþionalã are competenþa de a
decide numai asupra normelor juridice în vigoare. Prin
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urmare, în temeiul alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992,
republicatã, excepþia de neconstituþionalitate a alineatului final
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al pct. 7 din art. IV al Ordonanþei Guvernului nr. 18/1994
urmeazã sã fie respinsã ca fiind inadmisibilã.

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 în
ceea ce priveºte dispoziþiile art. IV pct. 7 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. IV pct. 7 alin. 3 din
Ordonanþa Guvernului nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agenþilor economici, cu modificãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”R.P. Marco San ProdeximÒ Ñ S.R.L. din Reºiþa, judeþul
Caraº-Severin, în Dosarul nr. 1.619/2001 al Judecãtoriei Reºiþa.
2. Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. IV pct. 7 alin. 1 ºi 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 18/1994 privind mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare a agenþilor economici, cu modificãrile ulterioare, excepþie
ridicatã de acelaºi autor în acelaºi dosar.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 27 noiembrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
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MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaþie cod 1056
În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonanþei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului
nr. 120/1999 ºi prin Ordonanþa Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finanþelor Publice lanseazã o emisiune de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie prin trezoreria statului începând cu data de 9 ianuarie 2002.
Prin acest sistem statul protejeazã economiile populaþiei de riscurile inflaþiei ºi ale pieþei bancare ºi contribuie la
consolidarea încrederii în moneda naþionalã, garantând rambursarea la scadenþã ºi plata dobânzilor aferente.
Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populaþie, scop în care
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
ARTICOLUL 1
Forma ºi codul emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se emit în formã nominalã ºi cuprind cuponul (matca) ºi
certificatul de trezorerie propriu-zis.
Codul emisiunii este 1056.

de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este în zilele
de: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 ºi 31 iulie 2002.
ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

ARTICOLUL 2

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de
subscripþie.

Data emisiunii

ARTICOLUL 4

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se pun în vânzare în numerar ºi prin virament din conturile
personale deschise la bãnci ºi la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni Ñ C.E.C. Ñ S.A., pe o perioadã de 180
de zile, cu subscripþie în zilele de: 9, 10, 11, 16, 17, 18,
23, 24, 25, 30, 31 ianuarie ºi 1 februarie 2002. Termenul

Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie
cu dobândã pentru populaþie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominalã de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei,
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10.000.000 lei, 20.000.000 lei ºi 50.000.000 lei, pe termen
de 180 de zile calendaristice.
La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie pot
împuternici ºi o altã persoanã pentru rãscumpãrare.
ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie este de 32% pe an, pentru o perioadã de
subscriere de 180 de zile calendaristice, calculatã dupã
formula:
D =

VN x 32 x 180

,

360 x 100
în care:
D
VN

= suma dobânzii;
= valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.
ARTICOLUL 6
Data scadenþei

Scadenþa emisiunii de certificate de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se stabileºte începând cu ziua
încasãrii contravalorii acestora ºi pânã la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.
ARTICOLUL 7
Închiderea emisiunii

Operaþiunea de închidere a emisiunii de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie are loc în data de
1 februarie 2002, ora 14,00.
ARTICOLUL 8
Condiþiile de rãscumpãrare ºi de platã a dobânzii

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

Operaþiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie ºi plata dobânzilor se
efectueazã prin ghiºeele casieriilor trezoreriei statului. Data
rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 180 de
zile calendaristice inclusiv.
Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie în vederea rãscumpãrãrii ºi înaintea datei de rãscumpãrare, situaþie în care pentru perioada
de subscriere, care se calculeazã din ziua încasãrii sumei
ºi pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv,
se acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
neprezentate pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua
scadenþei) se transformã în depozite la trezoreria statului,
care se rãscumpãrã de cãtre trezoreria statului în ziua prezentãrii titularului la ghiºeele trezoreriei statului, astfel:
a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadenþei (titularul
se prezintã în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în
depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi rãscumpãrate
astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 180 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din
ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua
prezentãrii la ghiºeul casieriei trezoreriei statului exclusiv,
se plãteºte pentru suma subscrisã dobânda la vedere de
10% pe an.
b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de
peste 30 de zile de la data scadenþei (titularul se prezintã
în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la
termen 31 de zile) vor fi rãscumpãrate cu dobândã capitalizatã astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 180 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie sunt în depozit, stabilitã din ziua
fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiºeul casieriei trezoreriei statului
exclusiv, se plãteºte dobânda calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen asupra sumei rezultate din
valoarea nominalã ºi dobânda aferentã perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

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

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 7 ianuarie 2002.
Nr. 10.
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MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populaþie cod 1055
În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonanþei Guvernului nr. 66/1994 privind
formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului
nr. 120/1999 ºi prin Ordonanþa Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finanþelor Publice lanseazã o emisiune de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie prin trezoreria statului începând cu data de 8 ianuarie 2002.
Prin acest sistem statul protejeazã economiile populaþiei de riscurile inflaþiei ºi ale pieþei bancare ºi contribuie la
consolidarea încrederii în moneda naþionalã, garantând rambursarea la scadenþã ºi plata dobânzilor aferente.
Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populaþie, scop în care
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
ARTICOLUL 1
Forma ºi codul emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se emit în formã nominalã ºi cuprind cuponul (matca) ºi
certificatul de trezorerie propriu-zis.
Codul emisiunii este 1055.
ARTICOLUL 2
Data emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se pun în vânzare în numerar ºi prin virament din conturile
personale deschise la bãnci ºi la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni Ñ C.E.C. Ñ S.A., pe o perioadã de 90 de
zile, cu subscripþie în zilele de: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17,
18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 ianuarie ºi 1 februarie 2002.
Termenul de rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este
în zilele de: 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25,
29, 30 aprilie ºi 2 mai 2002.
ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de
subscripþie.

subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã
formula:
D =

VN x 31 x 90

,

360 x 100
în care:
D
VN

= suma dobânzii;
= valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.
ARTICOLUL 6
Data scadenþei

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

Operaþiunea de închidere a emisiunii de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie are loc în data de
1 februarie 2002, ora 14,00.
ARTICOLUL 8
Condiþiile de rãscumpãrare ºi de platã a dobânzii

ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie
cu dobândã pentru populaþie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominalã de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei,
10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei ºi
100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.
La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie pot
împuternici ºi o altã persoanã pentru rãscumpãrare.
ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie este de 31% pe an, pentru o perioadã de

Rãscumpãrarea este operaþiunea prin care unitãþile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea
nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate
de trezorerie cu dobândã pentru populaþie, la aceeaºi unitate a trezoreriei statului.
O datã cu rãscumpãrarea la scadenþã a certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie unitãþile trezoreriei
statului plãtesc persoanelor respective ºi dobânzile aferente.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie se poate efectua ºi prin subscrierea de
cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de
trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau de a o subscrie
pe certificate de trezorerie, dupã caz.
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Operaþiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie ºi plata dobânzilor se
efectueazã prin ghiºeele casieriilor trezoreriei statului. Data
rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 90 de
zile calendaristice inclusiv.
Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie în vederea rãscumpãrãrii ºi înaintea datei de rãscumpãrare, situaþie în care pentru perioada
de subscriere, care se calculeazã din ziua încasãrii sumei
ºi pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv,
se acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
neprezentate pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã (ziua
scadenþei) se transformã în depozite la trezoreria statului.
Nivelul dobânzii la termen va fi, începând cu data de
8 ianuarie 2002, de 31% pe an. Ele se rãscumpãrã de
cãtre trezoreria statului în ziua prezentãrii acestora la
ghiºeele trezoreriei statului, astfel:
a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadenþei (titularul
se prezintã în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în
depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi rãscumpãrate
astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;

Ñ pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã din
ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua
prezentãrii la ghiºeul casieriei trezoreriei statului exclusiv,
se plãteºte pentru suma subscrisã dobânda la vedere de
10% pe an.
b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de
peste 30 de zile de la data scadenþei (titularul se prezintã
în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rãmân în depozit la
termen 31 de zile) vor fi rãscumpãrate cu dobândã capitalizatã astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice,
se achitã suma nominalã a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie plus dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie sunt în depozit, stabilitã din ziua
fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiºeul casieriei trezoreriei statului
exclusiv, se plãteºte dobânda calculatã prin aplicarea procentului de dobândã la termen asupra sumei rezultate din
valoarea nominalã ºi dobânda aferentã perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

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

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 7 ianuarie 2002.
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