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referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 118 din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 118 din Codul de procedurã civilã,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”M&P NAVÒ Ñ

S.R.L. din Galaþi în Dosarul nr. 1.815/MF/2001 al Curþii de
Apel Constanþa.
La apelul nominal se prezintã Compania Naþionalã
”Administraþia Canalelor NavigabileÒ Ñ S.A. Constanþa, prin
consilier juridic, lipsind autorul excepþiei, faþã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Companiei Naþionale ”Administraþia
Canalelor NavigabileÒ Ñ S.A. Constanþa solicitã respingerea excepþiei de neconstituþionalitate ca neîntemeiatã. Aratã
cã prin dispoziþiile criticate se sancþioneazã pasivitatea
pârâtului, acesta având obligaþia legalã de a depune
întâmpinare. Nu sunt încãlcate prevederile constituþionale
privind accesul liber la justiþie, acesta fiindu-i conferit
pârâtului prin procedura de citare. Nici dreptul la apãrare
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nu este încãlcat, întrucât judecarea litigiilor comerciale trebuie sã se realizeze cu celeritate, aºa cum rezultã ºi din
dispoziþiile cuprinse în cap. XIV din Codul de procedurã
civilã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate. Considerã cã este firesc
ca pãrþile sã cunoascã de la început pretenþiile lor reciproce, ca de altfel ºi judecãtorul. Reglementarea legalã
este menitã sã asigure echilibrul procesual, necesar pentru
realizarea unui proces echitabil ºi eficient.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 decembrie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.815/MF/2001, Curtea de Apel Constanþa a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 118 din Codul de
procedurã civilã, excepþie invocatã de Societatea
Comercialã ”M&P NAVÒ Ñ S.R.L. din Galaþi în cadrul unui
recurs împotriva intimatei Compania Naþionalã ”Administraþia
Canalelor NavigabileÒ Ñ S.A. Constanþa.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile criticate contravin prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 21, art. 24 alin. (1),
art. 49 ºi 54 din Constituþie. Astfel, prin sancþiunea
decãderii pârâtului din dreptul de a mai propune probe ºi
de a mai invoca excepþii, altele decât cele de ordine
publicã, sancþiune prevãzutã de dispoziþiile art. 118 alin. 2
din Codul de procedurã civilã, se încalcã dreptul la apãrare
ºi se îngrãdeºte accesul liber la justiþie, deoarece apãrarea
în instanþã fãrã posibilitatea probaþiunii este imposibil de
conceput, o astfel de cauzã neputând fi soluþionatã în mod
corect ºi judicios.
De asemenea, autorul excepþiei considerã cã aceastã
sancþiune constituie o restrângere a dreptului la apãrare ºi
a liberului acces la justiþie, fãrã sã existe vreunul dintre
cazurile prevãzute la art. 49 alin. (1) din Constituþie ºi fãrã
sã existe proporþionalitate între aceastã sancþiune ºi situaþia
care a determinat-o, ºi anume nedepunerea întâmpinãrii în
termenul prevãzut de lege. În ceea ce priveºte dispoziþiile
art. 118 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, acestea
introduc o discriminare nejustificatã între participanþii la proces asistaþi de avocat ºi cei neasistaþi, ”împãrþindu-i în
cetãþeni cu apãrãtor ºi cetãþeni fãrã apãrãtorÒ. În concluzie
solicitã admiterea excepþiei de neconstituþionalitate.
Curtea de Apel Constanþa, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia invocatã este întemeiatã, întrucât aplicarea sancþiunii decãderii în cazul nedepunerii de cãtre pârât,
pânã la prima zi de înfãþiºare, a întâmpinãrii duce la concluzia cã dreptul la apãrare al pârâtului ”este limitat, iar nu
garantat, din moment ce pârâtul care nu a depus întâmpinare este decãzut din dreptul de a mai formula probatorii
sau excepþii în afara celor de ordine publicãÒ. De asemenea, în materie comercialã neexistând calea de atac devolutivã a apelului, rezultã cã instanþa va decide numai pe
baza susþinerilor ºi probatoriilor administrate de reclamant,
fiind astfel încãlcate prevederile ”art. 24 din Constituþie,
precum ºi principiul contradictorialitãþii, care guverneazã
procesul civilÒ. ªi principiul egalitãþii cetãþenilor în faþa legii
este încãlcat, întrucât prin dispoziþiile atacate ”se face o
discriminare între participanþii la proces, dupã cum aceºtia
sunt sau nu reprezentaþi de avocatÒ.
Potrivit dispoziþiilor 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 considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
este nefondatã, dispoziþiile criticate asigurând un echilibru
în ceea ce priveºte situaþia juridicã a pãrþilor, evitându-se
ºi amânarea nejustificatã a procesului. De asemenea,
depunerea întâmpinãrii este utilã ºi pentru instanþa de judecatã, care ia cunoºtinþã, încã din faza iniþialã a procesului,
de cererile ºi apãrãrile pãrþilor, precum ºi de dovezile pe
care se întemeiazã acestea. Prin aceastã reglementare se
asigurã ºi egalitatea de mijloace, de arme între pãrþile
procesului, asigurându-se astfel respectarea exigenþelor
prevãzute la art. 6 paragraful 1 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
privind dreptul la un proces echitabil. Chiar dacã nedepunerea întâmpinãrii în termenul prevãzut de lege este
sancþionatã cu decãderea, totuºi ”pârâtul va putea discuta
probele ºi temeinicia susþinerilor reclamantului în condiþiile
prevederilor art. 171 din Codul de procedurã civilã, potrivit
cãrora partea decãzutã din dreptul de a administra o probã
va putea totuºi sã se apere discutând în fapt ºi în drept
temeinicia susþinerilor ºi a dovezilor pãrþii potrivniceÒ. În
ceea ce priveºte dispoziþiile art. 118 alin. 3 din Codul de
procedurã civilã, acestea atenueazã consecinþele grave ale
decãderii, în cazul în care pârâtul nu este reprezentat sau
asistat de avocat. În final Guvernul apreciazã cã dispoziþiile
criticate se bazeazã pe prevederile art. 125 alin. (3) din
Constituþie, care dau în competenþa legiuitorului ordinar
reglementarea procedurii de judecatã.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de cãtre Guvern, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþii prezente, concluziile procurorului,
dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, republicatã, 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. 118 din Codul de procedurã civilã, care au
urmãtorul cuprins:
”Întâmpinarea este obligatorie, afarã de cazurile în care
legea prevede în mod expres altfel.
Nedepunerea întâmpinãrii în termenul prevãzut de lege
atrage decãderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe
ºi de a invoca excepþii, în afara celor de ordine publicã.
În cazul în care pârâtul nu este reprezentat sau asistat de
avocat, preºedintele îi va pune în vedere, la prima zi de
înfãþiºare, sã arate excepþiile, dovezile ºi toate mijloacele sale
de apãrare despre care se va face vorbire în încheierea de
ºedinþã; instanþa va acorda, la cerere, un termen pentru
pregãtirea apãrãrii ºi depunerea întâmpinãrii.Ò
Prevederile constituþionale invocate de autorul excepþiei
în susþinerea acesteia sunt urmãtoarele:
Ñ art. 15 alin. (1): ”Cetãþenii beneficiazã de drepturile ºi
de libertãþile consacrate prin Constituþie ºi prin alte legi ºi au
obligaþiile prevãzute de acestea.Ò ;
Ñ art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò ;
Ñ art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale
legitime.
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(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò ;
Ñ art. 24 alin. (1): ”Dreptul la apãrare este garantat.Ò ;
Ñ art. 49: ”(1) Exerciþiul unor drepturi sau al unor libertãþi
poate fi restrâns numai prin lege ºi numai dacã se impune,
dupã caz, pentru: apãrarea siguranþei naþionale, a ordinii, a
sãnãtãþii ori a moralei publice, a drepturilor ºi a libertãþilor
cetãþenilor; desfãºurarea instrucþiei penale; prevenirea consecinþelor unei calamitãþi naturale ori ale unui sinistru deosebit de
grav.
(2) Restrângerea trebuie sã fie proporþionalã cu situaþia
care a determinat-o ºi nu poate atinge existenþa dreptului sau
a libertãþii.Ò ;
Ñ art. 54: ”Cetãþenii români, cetãþenii strãini ºi apatrizii
trebuie sã-ºi exercite drepturile ºi libertãþile constituþionale cu
bunã-credinþã, fãrã sã încalce drepturile ºi libertãþile celorlalþi.Ò
Analizând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea reþine cã în cadrul procesului civil întâmpinarea este
actul de procedurã prin care pârâtul rãspunde în scris pretenþiilor formulate de reclamant prin cererea de chemare în
judecatã, arãtând totodatã apãrãrile sale. Prin acest act
reclamantul este pus în situaþia de a cunoaºte apãrarea ºi
dovezile pe care se sprijinã pârâtul, înlãturându-se astfel
surpriza ºi realizându-se egalitatea în ceea ce priveºte
poziþia procesualã a pãrþilor.
Depunerea întâmpinãrii contribuie la urgentarea
soluþionãrii procesului, prin motivarea ei, prin arãtarea
dovezilor, faþã de care reclamantul, la rândul sãu, poate sã
îºi pregãteascã din timp apãrarea, precum ºi prin faptul cã
de la început dã instanþei posibilitatea de a cunoaºte
cadrul în care îºi va desfãºura activitatea.
Curtea constatã cã dispoziþiile art. 118 din Codul de
procedurã civilã, referitoare la întâmpinare, nu îngrãdesc
accesul la justiþie, nu încalcã dreptul la apãrare al pârâtului
ºi nici egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor

publice, aºa cum se susþine în motivarea excepþiei de
neconstituþionalitate. În acest sens Curtea reþine cã pârâtul
care nu a depus întâmpinarea în termenul prevãzut de
lege are în continuare dreptul sã se apere prin combaterea
pretenþiilor reclamantului ºi prin discutarea, în fapt ºi în
drept, a susþinerilor ºi a dovezilor adversarului, aºa cum
rezultã din dispoziþiile art. 171 din Codul de procedurã
civilã. De asemenea, pârâtul va putea invoca în tot cursul
procesului excepþiile de ordine publicã.
Dispoziþiile constituþionale sunt respectate ºi prin posibilitatea pârâtului, prevãzutã la art. 138 alin. 1 din Codul de
procedurã civilã, de a cere administrarea unor dovezi în
sprijinul susþinerilor sale în cazul în care nevoia dovezii ar
reieºi din dezbateri ºi partea nu o putea prevedea, atunci
când administrarea dovezii nu pricinuieºte amânarea
judecãþii sau când dovada nu a fost cerutã, în condiþiile
legii, din pricina neºtiinþei sau lipsei de pregãtire a pãrþii
care nu a fost reprezentatã sau asistatã de avocat.
Dispoziþiile art. 103 din Codul de procedurã civilã reprezintã
o altã garanþie a dreptului la apãrare, dând posibilitatea
pãrþii care, dintr-o împrejurare mai presus de voinþa sa, nu
a efectuat un act de procedurã în termenul prevãzut de
lege de a solicita repunerea în termen.
În ceea ce priveºte susþinerea autorului excepþiei cã dispoziþiile art. 118 alin. 3 din Codul de procedurã civilã ar
contraveni principiului egalitãþii cetãþenilor în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, Curtea reþine cã, pe de o parte, aceste
dispoziþii constituie o altã garanþie a dreptului la apãrare,
iar pe de altã parte, nu existã identitate de situaþii, care sã
justifice aplicarea aceluiaºi regim juridic. Faptul cã o persoanã nu beneficiazã de asistenþã juridicã justificã acordarea unui tratament mai favorabil în raport cu o persoanã
care este reprezentatã sau asistatã de avocat.

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. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 118 din Codul de procedurã civilã, excepþie ridicatã
de Societatea Comercialã ”M&P NAVÒ Ñ S.R.L. din Galaþi în Dosarul nr. 1.815/MF/2001 al Curþii de Apel Constanþa.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 16 aprilie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Vlad Mihai Cercel
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 138
din 23 aprilie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 673 11 din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Laurenþiu Cristescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 67311 din Codul de procedurã
civilã, excepþie ridicatã de Eduard Galan în Dosarul
nr. 8.560/2001 al Judecãtoriei Sectorului 4 Bucureºti într-o
cauzã având ca obiect ieºirea din indiviziune.
La apelul nominal rãspunde autorul excepþiei, lipsind
cealaltã parte, faþã de care procedura de citare a fost legal
îndeplinitã.
Eduard Galan solicitã admiterea excepþiei aºa cum a
fost formulatã.
Reprezentantul Ministerului Public aratã cã prevederile
privind ieºirea din indiviziune nu încalcã nici o dispoziþie
din Constituþia României sau din vreo convenþie
internaþionalã ratificatã de România, deoarece interesele
tuturor pãrþilor sunt ocrotite în mod egal, fãrã nici un fel de
discriminare. Solicitã respingerea excepþiei ca neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 11 ianuarie 2002, pronunþatã în
Dosarul nr. 8.560/2001, Judecãtoria Sectorului 4 Bucureºti
a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 67311 din Codul de
procedurã civilã, excepþie ridicatã de Eduard Galan.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile art. 67311 din Codul de procedurã civilã sunt neconstituþionale, întrucât lezeazã dreptul
de proprietate al copãrtaºului. Coproprietarul care solicitã
sã i se atribuie în naturã imobilul este obligat sã achite
sulta pentru ceilalþi coproprietari, ceea ce de multe ori îi
este imposibil, mai ales cã aceastã obligaþie trebuie îndeplinitã în termen de 6 luni, altfel îºi pierde proprietatea.
Mai aratã cã în cazul în care s-a dispus vânzarea prin
bunã învoialã, iar aceasta nu s-a realizat se prevede
vânzarea imobilului prin intermediul executorului
judecãtoresc, or, pe calea executãrii silite nu se poate
obþine un preþ bun. Considerã, în concluzie, cã dispoziþiile
legale criticate contravin prevederilor art. 41 alin. (1) ºi (2)
din Constituþie, precum ºi reglementãrilor cuprinse la art. 3,
7 ºi la art. 25 alin. 1 din Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, precum ºi la art. 1 din primul Protocol adiþional la
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale.
Judecãtoria Sectorului 4 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia ridicatã nu este întemeiatã. Se
aratã cã, potrivit art. 728 alin. 1 din Codul civil, ”Nimeni nu
poate fi obligat a rãmâne în indiviziune. Un coerede poate
oricând cere împãrþeala succesiunii, chiar când ar exista convenþii sau prohibiþii contrariiÒ. De asemenea, instanþa precizeazã cã art. 67311 din Codul de procedurã civilã acordã
întâietate vânzãrii prin bunã învoialã, ”soluþie care este în
concordanþã cu principiul disponibilitãþii procesuale ºi, numai
dacã aceasta nu se poate realiza, instanþa va dispune, prin
încheiere, ca vânzarea sã se efectueze prin intermediul
executorului judecãtorescÒ.
Potrivit dispoziþiilor 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 cu privire la excepþia ridicatã.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
ridicatã nu este întemeiatã, deoarece procedura prevãzutã
pentru sistarea stãrii de coproprietate corespunde principiului constituþional potrivit cãruia ”trebuie ocrotite în mod egal
interesele legitime ale tuturor coproprietarilor, inclusiv atunci
când ele constau în încetarea stãrii de coproprietateÒ. Mai
aratã cã soluþia adoptatã prin textul de lege criticat nu

contravine Constituþiei, ”ci, dimpotrivã, îºi are temeiul în textul art. 41 alin. (1), potrivit cãruia conþinutul ºi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin legeÒ. Guvernul
considerã cã dispoziþiile legale criticate sunt în concordanþã
ºi cu reglementãrile Declaraþiei Universale a Drepturilor
Omului ºi ale primului Protocol adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
deoarece ”vânzarea bunului respectiv nu duce la pierderea
dreptului coproprietarilor, ci la transformarea cotei fiecãruia
într-un drept exclusiv asupra unei pãrþi din suma de bani
rezultatã prin vânzareÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul judecãtorului-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. 67311 din Codul de procedurã civilã, care
prevãd cã:
”În cazul în care nici unul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori, deºi acesta a fost atribuit provizoriu, nu s-au
depus, în termenul stabilit, sumele cuvenite celorlalþi coproprietari, instanþa, prin încheiere, va dispune vânzarea bunului, stabilind, totodatã, dacã vânzarea se va face de cãtre pãrþi prin
bunã învoialã ori de cãtre executorul judecãtoresc.
Dacã s-a dispus ca vânzarea bunului sã se facã de pãrþi
prin bunã învoialã, instanþa va stabili ºi termenul în care
aceasta va fi efectuatã. Termenul nu poate fi mai mare de
6 luni. La împlinirea termenului pãrþile vor prezenta instanþei
dovada vânzãrii.
În cazul în care vânzarea prin bunã învoialã nu se realizeazã în temeiul prevãzut de alin. 2, instanþa, prin încheiere, va
dispune ca vânzarea sã fie efectuatã de executorul
judecãtoresc.
Încheierile prevãzute în prezentul articol pot fi atacate separat cu apel. Dacã nu au fost astfel atacate, aceste încheieri nu
mai pot fi supuse apelului o datã cu hotãrârea asupra fondului
procesuluiÒ.
Autorul excepþiei susþine cã aceste dispoziþii legale sunt
contrare prevederilor art. 41 alin. (1) ºi (2) din Constituþie,
potrivit cãrora: ”(1) Dreptul de proprietate, precum ºi creanþele
asupra statului sunt garantate. Conþinutul ºi limitele acestor
drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privatã este ocrotitã în mod egal de lege,
indiferent de titular. Cetãþenii strãini ºi apatrizii nu pot dobândi
dreptul de proprietate asupra terenurilorÒ.
Considerã, de asemenea, cã dispoziþiile legale criticate
încalcã ºi unele reglementãri din Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului, adoptatã ºi proclamatã de Adunarea
generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite prin Rezoluþia 217A (III)
din 10 decembrie 1948, ºi anume:
Ñ Art. 3: ”Orice fiinþã umanã are dreptul la viaþã, la libertate ºi la securitatea sa.Ò;
Ñ Art. 7: ”Toþi oamenii sunt egali în faþa legii ºi au dreptul
fãrã deosebire la o protecþie egalã a legii. Toþi oamenii au dreptul la o protecþie egalã împotriva oricãrei discriminãri care ar
încãlca prezenta declaraþie ºi împotriva oricãrei provocãri la o
astfel de discriminare.Ò;
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Ñ Art. 25 alin. 1: ”Orice persoanã are dreptul la un nivel
de viaþã corespunzãtor asigurãrii sãnãtãþii sale, bunãstãrii proprii ºi a familiei, cuprinzând hrana, îmbrãcãmintea, locuinþa,
îngrijirea medicalã, precum ºi serviciile sociale necesare, are
dreptul la asigurare în caz de ºomaj, de boalã, de invaliditate,
vãduvie, bãtrâneþe sau în alte cazuri de pierdere a mijloacelor
de subzistenþã ca urmare a unor împrejurãri independente de
voinþa saÒ, precum ºi prevederile art. 1 din primul Protocol
adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale, conform cãrora: ”Orice persoanã
fizicã sau juridicã are dreptul la respectarea bunurilor sale.
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauzã
de utilitate publicã ºi în condiþiile prevãzute de lege ºi de principiile generale ale dreptului internaþional.
Dispoziþiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de
a adopta legile pe care le considerã necesare pentru a reglementa folosinþa bunurilor conform interesului general sau pentru
a asigura plata impozitelor ori a altor contribuþii sau a amenzilorÒ.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
Reglementãrile invocate din Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului nu sunt incidente în cauzã, întrucât
drepturile omului prevãzute în aceste reglementãri sunt
diferite de cele la care se referã art. 67311 din Codul de
procedurã civilã. Dispoziþiile legale criticate instituie un tratament juridic egal pentru toþi coproprietarii, stabilind aceleaºi drepturi pentru toþi, în ele negãsindu-se vreun
privilegiu sau vreo discriminare. De asemenea, nu se poate
reþine cã dispoziþiile art. 67311 din Codul de procedurã
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civilã ar leza dreptul de proprietate al vreunuia dintre
coproprietari, fiecare având drepturi egale asupra cotei
ideale ce îi revine din bunul deþinut în codevãlmãºie.
Unul dintre principalele atribute ale dreptului de proprietate este dreptul de dispoziþie. În virtutea acestui drept fiecare coproprietar poate hotãrî în mod liber dacã doreºte
sau nu sã rãmânã în indiviziune, iar ceilalþi coproprietari nu
se pot opune hotãrârii celui care solicitã încetarea stãrii de
indiviziune. Încetarea acestei stãri se poate realiza prin mai
multe modalitãþi, în principal: conform acordului de voinþã
al coindivizarilor sau pe baza unei hotãrâri judecãtoreºti
prin împãrþirea în naturã a bunului, când natura acestuia
permite divizarea; prin atribuirea bunului în naturã unuia
sau unora dintre coproprietari ori prin vânzarea bunului ºi
împãrþirea preþului obþinut. În cazul în care bunul este atribuit în naturã unuia dintre coproprietari, dacã nu s-ar prevedea obligaþia acestuia de a achita celorlalþi, într-un
termen rezonabil, valoarea cotei ce le revine, în mod evident ºi direct ar fi lezat dreptul lor de proprietate.
Vânzarea bunului prin buna învoialã a coproprietarilor
constituie o modalitate deopotrivã echitabilã pentru toþi, dar
ºi aceasta trebuie realizatã în cadrul unei limite de timp,
stabilitã de legiuitor la 6 luni, iar oponenþa unuia dintre
coproprietari, pentru motivul cã preþul ce se poate obþine
nu este suficient de bun, ar putea leza drepturile ºi interesele celorlalþi. Nerealizarea vânzãrii prin bunã învoialã nu
poate împiedica finalizarea procedurii de încetare a stãrii
de indiviziune, ci, dimpotrivã, constituie un motiv ce justificã
aplicarea procedurilor executãrii silite.

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,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 67311 din Codul de procedurã civilã, excepþie ridicatã
de Eduard Galan în Dosarul nr. 8.560/2001 al Judecãtoriei Sectorului 4 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 23 aprilie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureºti
la 11 martie 2002 ºi la Zagreb la 22 martie 2002, între Guvernul României ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind finanþarea Proiectului de închidere a minelor
ºi de atenuare a impactului social, semnat la Bucureºti la 13 octombrie 1999
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare privind finanþarea Proiectului de închidere a minelor ºi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureºti la 13 octombrie 1999, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 168/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
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Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Se aprobã amendamentul convenit prin
schimb de scrisori, semnate la Bucureºti la 11 martie 2002
ºi la Zagreb la 22 martie 2002, între Guvernul României,
prin Ministerul Finanþelor Publice, ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare la Acordul de împrumut
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie

ºi Dezvoltare privind finanþarea Proiectului de închidere a
minelor ºi de atenuare a impactului social, semnat la
Bucureºti la 13 octombrie 1999, potrivit cãruia paragraful 1
din anexa nr. 1 ”Tragerea sumelor din împrumutÒ se modificã ºi va avea cuprinsul prevãzut în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Bucureºti, 23 mai 2002.
Nr. 514.

ANEXÃ
(ANEXA Nr. 1)
TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

”A. Generalitãþi
1. Tabelul de mai jos precizeazã categoriile de articole care vor fi finanþate din sumele împrumutului, alocarea
sumelor împrumutului pe fiecare categorie ºi procentul cheltuielilor pentru poziþiile care vor fi astfel finanþate din fiecare categorie:
Suma alocatã din împrumut
(exprimatã în dolari S.U.A.)

Categoria

(1) Lucrãri (cu excepþia pãrþii B1 a Proiectului)
(2) Bunuri (cu excepþia pãrþii B1 a Proiectului)

(3)
(4)
(5)
(6)

26.200.000
2.500.000

Servicii de consultanþã ºi pregãtire
Credite în cadrul pãrþii B1 a Proiectului
Plãþi stimulative în cadrul pãrþii B3 a Proiectului
Costuri operaþionale adiþionale

8.000.000
3.600.000
1.500.000
800.000

(7) Avans pentru pregãtirea Proiectului
(8) Nealocate

500.000

Procentul din cheltuielile
care vor fi finanþate

78%
100% din cheltuielile externe, 100% din
cheltuielile locale (costuri ex-factory) ºi
85% din cheltuielile locale pentru alte articole achiziþionate pe plan local
100%
100%
100%
100% (cu excepþia bunurilor produse pe
plan local Ñ 85%)
Suma datoratã în cadrul secþiunii 2.02 b)
din acest acord

1.400.000
44.500.000Ò

TOTAL:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont
ºi ale obligaþiunilor de stat cu dobândã lansate în luna iunie 2002
Ministrul finanþelor publice,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu
modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenþiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiþional
nr. 8.013/1/din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanþelor Publice ºi Banca Naþionalã a României, ºi ale Regulamentului
privind operaþiuni cu titluri de stat derulate de cãtre Banca Naþionalã a României în calitatea sa de agent al statului,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont ºi ale obligaþiunilor de stat
cu dobândã lansate în luna iunie 2002, prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 care fac parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
semnãrii lui.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã a trezoreriei statului va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 28 mai 2002.
Nr. 701.
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ANEXA Nr. 1

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2002
Art. 1. Ñ În luna iunie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile F2 06.06.2002, F5 13.06.2002, L5
13.06.2002, F8 20.06.2002, C4 20.06.2002, L10 27.06.2002, C7 27.06.2002 ºi obligaþiunile de stat cu dobândã seria
2002/ VAL 1 BCR.
În vederea refinanþãrii acestora Ministerul Finanþelor Publice anunþã pentru luna iunie 2002 programul emisiunilor
certificatelor de trezorerie cu discont, astfel:
Seria

Data licitaþiei

Data emisiunii

F1 05.06.2003

4 iunie 2002

6 iunie 2002

F2 12.12.2002

11 iunie 2002

13 iunie 2002

F3 12.06.2003

11 iunie 2002

F4 19.09.2002

Data scadenþei

Valoarea emisiunii

de zile

Ñ lei Ñ

364

800.000.000.000

12 decembrie 2002

182

1.000.000.000.000

13 iunie 2002

12 iunie 2003

364

1.200.000.000.000

18 iunie 2002

20 iunie 2002

19 septembrie 2002

91

400.000.000.000

F5 19.06.2003

18 iunie 2002

20 iunie 2002

19 iunie 2003

364

500.000.000.000

F6 26.12.2002

25 iunie 2002

27 iunie 2002

26 decembrie 2002

182

500.000.000.000

F7 26.06.2003

25 iunie 2002

27 iunie 2002

26 iunie 2003

364

500.000.000.000

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei sã fie majorate sau
micºorate pânã la anularea emisiunilor, în funcþie de necesitãþile de finanþare a contului general al trezoreriei statului
ºi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va avea
loc pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont la datele menþionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ multiplu.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt de tip competitiv
ºi vor cuprinde valoarea nominalã, costul total, rata discontului, preþul ºi randamentul.
Se admite defalcarea valorii totale în maximum 5 tranºe
valorice la rate diferite ale randamentului.
Preþul ºi randamentul se vor calcula utilizându-se
urmãtoarele formule:
P = 1Ð(d x r)
360
P =
ºi
y = r ,
P
în care:
P = preþul titlului cu discont, exprimat cu ºase zecimale;
d = numãrul de zile pânã la scadenþã;
r = rata discontului;
y = randamentul (rata dobânzii).
Fiecare ofertã va fi de minimum 100.000.000 lei.

5 iunie 2003

Numãrul

Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Art. 4. Ñ Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpãrate de cãtre intermediari autorizaþi sã tranzacþioneze
titluri de stat pe piaþa primarã, care vor depune oferte atât
în cont propriu, cât ºi în contul clienþilor lor, persoane juridice.
Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menþionate
nu se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în
România.
Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României în ziua licitaþiei, pânã la ora 12,00.
Art. 6. Ñ Rezultatul licitaþiei va fi stabilit în aceeaºi zi,
la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
licitaþie constituitã în acest scop ºi va fi dat publicitãþii.
Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu discont se
va face la data emisiunii, prin debitarea contului
cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã a României, cu
suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie
cu discont cumpãrate.
Art. 8. Ñ Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu
discont se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã
totalã a certificatelor de trezorerie cu discont.
Art. 9. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la
art. 1 este reglementat de legislaþia în vigoare.
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ANEXA Nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligaþiunilor de stat cu dobândã lansate în luna iunie 2002
Art. 1. Ñ În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei publice interne Ministerul Finanþelor Publice anunþã pentru
luna iunie 2002 programul emisiunilor obligaþiunilor de stat cu dobândã, astfel:
Seria

Data licitaþiei

SERIA O.S. 06.06.2004 4 iunie 2002
SERIA O.S. 13.06.2004 11 iunie 2002
SERIA O.S. 20.06.2004 18 iunie 2002

Data emisiunii

6 iunie 2002
13 iunie 2002
20 iunie 2002

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca
valoarea împrumutatã aferentã seriei sã fie mãritã sau
micºoratã pânã la anularea emisiunii, în funcþie de necesitãþile de finanþare a contului general al trezoriei statului ºi
de nivelul dobânzii (randamentului) înregistrate la data
licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia care va avea
loc la datele menþionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ uniform.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt de tip competitiv
ºi vor cuprinde valoarea nominalã totalã ºi individualã, rata
dobânzii (randamentul) ºi numãrul de titluri de stat.
Se admite defalcarea valorii totale în maximum
5 tranºe valorice la rate diferite ale dobânzii (randamentului).
Dobânzile se vor calcula ºi se vor plãti anual la datele
de: 6 iunie 2003, 13 iunie 2003, 20 iunie 2003 ºi, respectiv,
6 iunie 2004, 13 iunie 2004 ºi 20 iunie 2004, conform
urmãtoarei formule:
z
,
D = d x v x
365/366
în care:
D = dobândã;
v = valoarea nominalã totalã;
z = numãrul de zile pentru care se calculeazã dobânda;
d = rata dobânzii (randamentul).
Fiecare ofertã va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unei obligaþiuni de stat
cu dobândã este de 10.000.000 lei.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Data scadenþei

6 iunie 2004
13 iunie 2004
20 iunie 2004

Numãrul
de zile

731
731
731

Valoarea emisiunii
Ñ lei Ñ

300.000.000.000
300.000.000.000
400.000.000.000

Art. 4. Ñ Obligaþiunile de stat cu dobândã pot fi
cumpãrate de cãtre intermediari autorizaþi sã tranzacþioneze
titluri de stat pe piaþa primarã ºi secundarã, care vor
depune oferte atât în cont propriu, cât ºi în contul clienþilor
lor, persoane juridice.
Obligaþiunile de stat cu dobândã mai sus menþionate nu
se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în România.
Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României în ziua licitaþiei, pânã la ora 12,00.
Art. 6. Ñ Rezultatul licitaþiei va fi stabilit în aceeaºi zi,
la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de
licitaþie constituitã în acest scop ºi va fi dat publicitãþii.
Art. 7. Ñ Plata obligaþiunilor de stat cu dobândã se va
face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului
deschis la Banca Naþionalã a României cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a obligaþiunilor de stat
cu dobândã.
Art. 8. Ñ Rãscumpãrarea obligaþiunilor de stat cu
dobândã se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã
totalã a acestora, plus dobânda aferentã. În situaþia în care
datele de platã a cuponului sau data scadenþei sunt zile
nelucrãtoare, plãþile se vor face în ziua lucrãtoare imediat
urmãtoare, fãrã obligarea la dobânzi moratorii.
Art. 9. Ñ Regimul fiscal al titlurilor de stat prevãzute la
art. 1 este reglementat de legislaþia în vigoare.
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