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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului nr. 39/1999, cu
modificãrile ulterioare, astfel cum a fost aprobatã prin
Legea nr. 702/2001, excepþie ridicatã, din oficiu, de Curtea
de Apel Bucureºti Ñ Secþia a V-a comercialã, precum ºi
de Rãzvan Liviu Temeºan.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 30 aprilie
2002 ºi au fost consemnate în încheierea de la acea datã,
când Curtea a amânat pronunþarea pentru data de 28 mai
2002 ºi apoi pentru data de 29 mai 2002, pentru data de
30 mai 2002, pentru data de 11 iunie 2002 ºi, în fine,
pentru data de 12 iunie 2002.
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 iunie 2001, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.073/2001, Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia a V-a
comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor Ordonanþei Guvernului
nr. 39/1999, excepþie ridicatã, din oficiu, de instanþã, precum ºi de Rãzvan Liviu Temeºan.
În motivarea excepþiei instanþa de judecatã considerã cã
dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 39/1999 sunt neconstituþionale, pentru urmãtoarele motive:
Ñ Deºi dispoziþiile art. 2 din Legea nr. 140/1999 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe conþin cerinþa
impusã de art. 114 alin. (3) din Constituþie ca ordonanþa
criticatã pentru neconstituþionalitate sã fie supusã aprobãrii
Parlamentului, aceasta nu a fost trimisã spre aprobare
pânã la împlinirea termenului de abilitare ºi nici nu a fost
aprobatã sau respinsã de cãtre Parlament pânã la data de
27 iunie 2001.
Ordonanþa încalcã dispoziþiile art. 107 alin. (3) din
Constituþie, deoarece Guvernul a depãºit limitele abilitãrii
legislative, având în vedere cã art. 1 lit. D pct. 29 din
Legea nr. 140/1999 prevede numai luarea unor ”mãsuri pe
linia restructurãrii unor bãnci cu capital de statÒ, iar nu ºi
reglementarea ”în materia încetãrii personalitãþii juridice a
unor societãþi bancareÒ. Guvernul nu a reglementat restructurarea unor bãnci cu capital de stat, ci a emis norme
numai cu privire la o singurã societate bancarã, ºi anume
Banca Românã de Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A.,
care au condus la încetarea personalitãþii sale juridice. De
asemenea, nu a fost abilitat sã emitã acte normative cu
caracter individual, care constituie atributul puterii executive,
ci numai acte normative cu caracter general, ce constituie
prerogative ale autoritãþii legiuitoare.
Ñ Depãºind limitele abilitãrii, Guvernul a încãlcat dispoziþiile art. 16 alin. (2) din Constituþie.
Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999 încalcã dispoziþiile
art. 107 alin. (3) din Constituþie, pentru cã Guvernul nu
putea sã reglementeze în materia dreptului procesual civil,
nefiind abilitat prin Legea nr. 140/1999. Prin ordonanþã ”se
instituie o procedurã de judecatã derogatorie de la cea
ordinarã ºi se atribuie competenþe extraordinare curþilor de
apelÒ, încãlcându-se astfel dispoziþiile art. 125 din
Constituþie.
Ñ Aceeaºi ordonanþã contravine ºi prevederilor art. 21
din Constituþie, prin ”stabilirea obligaþiei reclamantului la
consemnarea unei cauþiuni pentru a putea cere suspendarea executãrii hotãrârii privind fuziunea, în condiþii greu de
realizat (2% din valoarea însumatã a capitalului social al
bãncilor supuse fuziunii)Ò.
Deosebit de motivele invocate de instanþa de judecatã,
reclamantul Rãzvan Liviu Temeºan a ridicat excepþia de
neconstituþionalitate a Ordonanþei Guvernului nr. 39/1999, în
ansamblu, precum ºi a unor dispoziþii ale acesteia, dupã
cum urmeazã:
Ñ Dispoziþiile art. (1) ºi (2) din ordonanþa criticatã
impun, prin Guvern, voinþa statului, determinând comportamentul acþionarilor Bãncii Române de Comerþ Exterior Ñ
Bancorex Ñ S.A., în condiþiile în care statul deþinea 62%
din acþiuni, deºi potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990
privind societãþile comerciale toþi acþionarii sunt egali în
drepturi, încãlcându-se astfel prevederile art. 1 alin. (3) ºi
art. 16 alin. (2) din Constituþie.
Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999 stabileºte o altã
procedurã privind fuziunea prin absorbþie decât cea
prevãzutã în Legea nr. 31/1990, lege organicã, procedurã

care este în detrimentul celorlalþi acþionari, alþii decât
Fondul Proprietãþii de Stat, contravenindu-se astfel dispoziþiilor art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) ºi (2), art. 21
alin. (1) ºi (2) ºi art. 20 din Constituþie, cu referire la art. 6
din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale.
Ñ Condiþionarea, în temeiul art. 8 din ordonanþã, a suspendãrii executãrii hotãrârilor adunãrilor generale extraordinare ale acþionarilor de depunerea unei cauþiuni egale cu
2% din valoarea însumatã a capitalului social blocheazã
liberul acces la justiþie ºi dreptul la un proces echitabil. În
acest mod au fost încãlcate dispoziþiile art. 1 alin. (3),
art. 16 alin. (1) ºi (2), art. 20, art. 21 alin. (1) ºi (2) din
Constituþie ºi ale art. 6 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999, în ansamblul
sãu, contravine dispoziþiilor art. 41 alin. (2) din Constituþie,
deoarece ”proprietarul, reprezentat de stat ºi mandatând
Fondul Proprietãþii de Stat, având ca instrument legislativ
Guvernul ºi ordonanþa, [É]Ò a pãgubit pe ceilalþi acþionari,
”ale cãror acþiuni au fost reduse la zeroÒ, procedându-se
astfel la o naþionalizare mascatã. ”În mod indirect, ca o
consecinþã a fuziunii prin absorbþie [É] statul, prin intermediul Fondului Proprietãþii de Stat, ºi-a transferat ºi conservat drepturi de proprietate ce se regãsesc în patrimoniul
S.C. Banca Comercialã Românã Ñ S.A. ºi în patrimoniul
public unde au fost transferateÒ cu încãlcarea prevederilor
art. 41 alin. (2) ºi art. 1 alin. (3) din Constituþie.
Ñ Prevederile art. 9 din Ordonanþa Guvernului
nr. 39/1999, care stabilesc retragerea autorizaþiei de
funcþionare a Bãncii Române de Comerþ Exterior Ñ
Bancorex Ñ S.A. de cãtre Banca Naþionalã a României,
încalcã prevederile Legii nr. 33/1991 ºi pe cele ale Legii
nr. 58/1998, care prevãd cã autorizaþiile se dau ºi se
retrag de cãtre Banca Naþionalã a României, contrar dispoziþiilor art. 1 alin. (3) din Constituþie, deoarece nu se
poate susþine cã într-un stat de drept Guvernul, ca organ
suprem al administraþiei publice, emite ordonanþe cu nerespectarea Constituþiei ºi a procedurilor legale.
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, în punctul sãu de vedere, înregistrat la
Curtea Constituþionalã sub nr. 3.321 din 26 septembrie
2001, considerã cã dispoziþiile Ordonanþei Guvernului
nr. 39/1999 nu contravin prevederilor constituþionale ale
art. 114 alin. (2), deoarece efectele acesteia nu au încetat
în ziua urmãtoare împlinirii termenului de abilitare, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (3) din Constituþie.
Ordonanþa criticatã a fost înaintatã spre aprobare
Parlamentului ºi a fost înregistratã la Camera Deputaþilor
cu nr. 287 din 10 august 1999, deci anterior împlinirii termenului de abilitare. Se apreciazã cã nu au fost încãlcate
nici prevederile art. 107 alin. (3) din Constituþie, pentru cã
nu s-au depãºit limitele stabilite prin prevederile art. 1 lit. D
din Legea nr. 140/1999. De asemenea, Guvernul apreciazã
cã legea de abilitare nu conþine interdicþia, în ceea ce-l
priveºte, de a emite ordonanþe cu caracter individual.
Guvernul considerã totuºi cã Ordonanþa Guvernului
nr. 39/1999 este neconstituþionalã, întrucât, în primul rând,
reglementarea unei proceduri derogatorii de la Legea
nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi, respectiv,
Legea bancarã nr. 58/1998, depãºeºte limitele abilitãrii. Prin
ordonanþa criticatã s-au adoptat mãsuri cu caracter individual, dar ºi cu caracter general, aplicabile într-o chestiune
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particularã în care statul este interesat, încãlcându-se astfel
prevederile art. 16 din Constituþie. Se mai considerã cã se
încalcã ºi prevederile art. 114 alin. (1) din Constituþie
(deoarece ordonanþa priveºte domenii care fac obiectul
legilor organice Ñ Legea nr. 31/1990 ºi Legea
nr. 58/1998), precum ºi prevederile art. 21 din Constituþie,
prin stabilirea ”cauþiunii de 2% din valoarea însumatã a
capitalului social al bãncilor supuse fuziunii o datã cu
formularea opoziþiei la fuziune, constituie o condiþie prohibitivã
în calea exercitãrii dreptului la acþiuneÒ. În ceea ce priveºte
susþinerea potrivit cãreia Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999,
în ansamblul sãu, contravine dispoziþiilor art. 41 alin. (3)
din Constituþie privitoare la exproprierea pentru cauzã de
utilitate publicã, se aratã cã aceasta este întemeiatã, deoarece art. 21 alin. (2) din ordonanþã ”dispune în avans asupra soluþiei pe care BCR Ñ S.A. urma sã o adopte cu
privire la patrimoniul preluat prin absorbirea Bancorex ºi a
faptului cã banca absorbantã va fi fost, practic, expropriatã
de bunurile mobile corporale ºi imobile preluate de la
Bancorex, care vor fi trecut în proprietatea statului, fãrã
acordul bãncii vizate ºi fãrã respectarea procedurii stabilite
de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de
utilitate publicã Ñ lege organicãÒ. Este, de asemenea, întemeiatã, în opinia Guvernului, critica referitoare la încãlcarea dispoziþiilor art. 134 din Constituþie, în special a
alin. (2) lit. a) privitoare la obligaþia statului de a asigura
libertatea comerþului ºi protecþia concurenþei loiale, prin
aceea cã prevederile art. 2, 4, 5, 15 ºi 26 permit amestecul nejustificat al statului în activitatea unor societãþi comerciale, persoane juridice de drept privat.
În fine, Guvernul apreciazã ca fiind inadmisibilã excepþia
de neconstituþionalitate a prevederilor ordonanþei
menþionate, în raport cu dispoziþiile art. 1 alin. (3) ºi art. 11
din Constituþie, pentru cã acestea nu au legãturã cu cauza.
Prin adresa înregistratã la Curtea Constituþionalã sub
nr. 1.338 din 26 martie 2002, Guvernul a înaintat un alt
punct de vedere, prin care ºi l-a reconsiderat pe cel iniþial,
având, în esenþã, urmãtorul conþinut:
Excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor
Ordonanþei Guvernului nr. 39/1999 în raport cu dispoziþiile
art. 1 alin. (3), art. 11 ºi art. 20 alin. (1) din Constituþie
este inadmisibilã, întrucât aceste articole nu au legãturã cu
cauza.
Excepþia de neconstituþionalitate vizând dispoziþii ale
aceluiaºi act normativ în raport cu prevederile art. 16
alin. (2), art. 21, art. 107 alin. (3), art. 114 alin. (3) ºi
art. 125 din Constituþie este neîntemeiatã pentru urmãtoarele motive:
1. Nu sunt încãlcate prevederile art. 16 alin. (2) din
Constituþie, deoarece dispoziþiile criticate nu creeazã discriminãri între cetãþeni pe criteriile enunþate în art. 4 alin. (2)
din Constituþie, cât ºi în art. 14 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
2. Nu au fost încãlcate nici prevederile art. 41 alin. (2)
din Constituþie, întrucât ele stabilesc egalitate ”de ocrotire
între titularii dreptului de proprietate privatã, iar nu consacrarea propriu-zisã a ocrotirii proprietãþii, care este concretizatã în cadrul alin. (1) al art. 41 din ConstituþieÒ.
3 ºi 4. În ceea ce priveºte critica referitoare la încãlcarea dispoziþiilor art. 107 alin. (3) ºi ale art. 114 alin. (3) din
Constituþie, Guvernul îºi menþine punctul de vedere exprimat iniþial.
5. Prin stabilirea unei competenþe speciale în sarcina
curþilor de apel nu au fost încãlcate prevederile art. 125
alin. (3) din Constituþie, întrucât, potrivit acestui text constituþional, competenþa instanþelor judecãtoreºti se stabileºte
prin lege. Legiuitorul constituant ori de câte ori se referã
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la noþiunea de lege are în vedere legea ordinarã, al cãrei
domeniu poate face ºi obiectul ordonanþelor simple.
Guvernul apreciazã totuºi cã dispoziþiile art. 8 alin. (1)
din ordonanþa criticatã încalcã prevederile art. 21 din
Constituþie, întrucât ”impunerea, prin textul vizat, a consemnãrii obligatorii a unei cauþiuni, de cãtre acþionarii interesaþi, în cuantum de 2% din valoarea însumatã a
capitalului social al bãncilor supuse fuziunii, pentru a putea
solicita suspendarea hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor o datã cu formularea opoziþiei la fuziune, constituie o
condiþie prohibitivã în calea dreptului la acþiuneÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere
exprimate de Guvern, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile autorului excepþiei Rãzvan Liviu Temeºan,
ale pãrþilor prezente, precum ºi cele ale 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
Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comerþ Exterior Ñ
Bancorex Ñ S.A. ºi fuziunea prin absorbire a acestei bãnci
cu Banca Comercialã Românã Ñ S.A., cu modificãrile ulterioare, astfel cum a fost aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 702/2001, în ansamblul sãu, precum ºi dispoziþiile art.
1, 2, 6, 7, 8 ºi 9 din aceeaºi ordonanþã.
Excepþia de neconstituþionalitate priveºte douã categorii
de critici, dupã cum urmeazã:
I. Critici de neconstituþionalitate cu caracter general,
care vizeazã neconstituþionalitatea Ordonanþei Guvernului
nr. 39/1999, în ansamblul sãu, astfel cum a fost ulterior
aprobatã ºi modificatã;
II. Critici de neconstituþionalitate a unor dispoziþii
cuprinse în actul normativ ce face obiectul controlului.
I. Curtea, examinând legitimitatea constituþionalã a
Ordonanþei Guvernului nr. 39/1999, în ansamblul sãu,
reþine cã sunt neîntemeiate criticile formulate.
1. Astfel, se observã cã prevederile art. 114 alin. (3)
din Constituþie, potrivit cãrora, ”Dacã legea de abilitare o
cere, ordonanþele se supun aprobãrii Parlamentului, potrivit
procedurii legislative, pânã la împlinirea termenului de abilitare.
Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanþeiÒ, au fost respectate de Guvern, deoarece, aºa cum
rezultã din adresa Cabinetului secretarului general al
Camerei Deputaþilor, înregistratã sub nr. 315 din 24 ianuarie 2002, Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999 a fost înaintatã
spre aprobare Parlamentului ºi a fost înregistratã la
Camera Deputaþilor cu nr. 287 din 10 august 1999, deci
anterior împlinirii termenului de abilitare prevãzut de art. 1
din Legea nr. 140/1999. Autorul excepþiei de
neconstituþionalitate confundã cerinþa constituþionalã
prevãzutã de art. 114 alin. (3), ca ordonanþele sã fie
supuse spre aprobare Parlamentului, cu însãºi aprobarea
ordonanþei de cãtre Parlament. Chiar ºi în situaþia în care
ordonanþa nu ar fi fost supusã aprobãrii Parlamentului pânã
la împlinirea termenului de abilitare, acest fapt nu ar
constitui un motiv de neconstituþionalitate, ci, conform
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textului constituþional citat, ar atrage ”încetarea efectelor
ordonanþeiÒ.
2. Este, de asemenea, nefondatã ºi susþinerea cã
Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999 a depãºit limitele abilitãrii. Prevederea prin care se deleagã dreptul de legiferare în domeniul restructurãrii bãncilor cu capital de stat
are o formulare generalã, lãsând la aprecierea autoritãþii
executive adoptarea mãsurilor pe care le socoteºte necesare în scopul restructurãrii bãncilor cu capital de stat.
Aceastã prevedere conferã Guvernului libertatea sã decidã
adoptarea de cãtre reprezentanþii sãi în adunãrile generale
ale acþionarilor ca societãþile la care se impune sã fie
restructurate prin acte juridice care implicã încetarea personalitãþii lor juridice, cum este ºi cazul fuziunii prin
absorbþie, iar dacã se constatã încetarea de plãþi faþã de
creditori, aceiaºi reprezentanþi sã poatã sesiza instanþele
judecãtoreºti pentru declanºarea procedurii prevãzute de
Legea nr. 64/1995.
3. Cu privire la susþinerea cã Guvernul a fost abilitat sã
emitã acte normative cu caracter general ºi impersonal, în
timp ce ordonanþa adoptatã are un evident caracter individual, Curtea observã urmãtoarele:
De principiu, legiuitorul constituant nu a limitat posibilitatea Parlamentului de a adopta exclusiv legi cu caracter
general, stabilind în ”Secþiunea a 3-a Ñ LegiferareaÒ, la
art. 72, categoriile de legi, ºi anume: ”Parlamentul adoptã
legi constituþionale, legi organice ºi legi ordinareÒ, iar la art. 3
alin. (3) din Constituþie, cã unele oraºe pot fi declarate,
prin lege, municipii, legea de declarare a unui oraº drept
municipiu neavând în acest caz caracter general. Întrucât,
potrivit art. 58 alin. (1), ”Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român ºi unica autoritate legiuitoare a
þãriiÒ, rezultã cã acesta, în virtutea legitimitãþii sale, poate
adopta legi cu caracter general sau individual. De altfel, se
reþine cã ordonanþa criticatã nu are natura unui act juridic
individual. Or, în cazul examinat nu s-au aplicat în concret
norme juridice, ci, prin exercitarea dreptului de legiferare
delegatã, s-au emis norme juridice cu caracter general ºi
impersonal.
4. Cu privire la susþinerea cã prin ordonanþa supusã
controlului de neconstituþionalitate au fost depãºite limitele
abilitãrii, contravenind astfel dispoziþiilor art. 16 alin. (2) ºi
ale art. 107 alin. (3) din Constituþie, Curtea observã, de
asemenea, cã ºi aceasta este neîntemeiatã. Astfel, prevederile art. 107 alin. (3) din Constituþie, potrivit cãrora
”Ordonanþele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare,
în limitele ºi în condiþiile prevãzute de aceastaÒ, au fost respectate de Guvern cu prilejul emiterii Ordonanþei
nr. 39/1999, deoarece temeiul acesteia l-a constituit Legea
nr. 140 din 22 iulie 1999 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe (publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 346 din 22 iulie 1999), ºi anume art. 1 lit. D
pct. 29 din lege, prin care Guvernul este abilitat sã ia
”mãsuri pe linia restructurãrii unor bãnci cu capital de statÒ. Or,
astfel cum rezultã din însuºi titlul acestei ordonanþe, scopul
emiterii ei a fost ”finalizarea procesului de restructurare a
Bãncii Române de Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A. ºi fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã
Românã Ñ S.A.Ò, iar mãsurile dispuse de Guvern se încadreazã în acelea prevãzute în legea de abilitare
menþionatã. Atât timp cât ordonanþa a fost emisã în limitele
abilitãrii conferite prin delegarea legislativã, nu se poate
susþine cã ar fi înfrânte dispoziþiile art. 16 alin. (2) din
Constituþie, care prevãd cã ”Nimeni nu este mai presus de
legeÒ.

5. Curtea constatã cã nu este întemeiatã nici susþinerea
potrivit cãreia actul normativ criticat stabileºte o altã procedurã privind fuziunea prin absorbþie decât cea prevãzutã de
Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, procedurã
care este în detrimentul celorlalþi acþionari decât Fondul
Proprietãþii de Stat, deoarece Ordonanþa Guvernului
nr. 39/1999 are caracterul unei reglementãri speciale, prin
raportare la Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale. Legea menþionatã nu conþine norme juridice cu privire
la procesul de restructurare a societãþilor comerciale bancare ºi, prin urmare, Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999,
prin caracterul sãu special, legitimat de abilitarea legislativã, nu contravine dispoziþiilor constituþionale cuprinse în
art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) ºi (2), art. 21 alin. (1) ºi
art. 6 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale. În legãturã cu aspectul concordanþei dintre unele dispoziþii din legile în vigoare, Curtea
Constituþionalã a statuat în jurisprudenþa sa cã în situaþia
în care totuºi existã anumite conflicte de reglementare,
aceastã problemã este de competenþa exclusivã a
Consiliului Legislativ, a Guvernului ºi a Parlamentului, care
pot acþiona, în limita atribuþiilor, în vederea înlãturãrii contradicþiilor ºi realizãrii corelãrii normative.
6. Este nefondatã ºi critica de neconstituþionalitate potrivit cãreia Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999, în ansamblul
sãu, contravine dispoziþiilor art. 1 alin. (3) ºi ale art. 41
alin. (2) din Constituþie.
Curtea s-a mai pronunþat asupra constituþionalitãþii
Ordonanþei Guvernului nr. 39/1999, statuând prin Decizia
nr. 89 din 9 mai 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 383 din 16 august 2000, cã
aceastã ordonanþã ”nu dispune cu privire la drepturile de
creanþã ale acþionarilor minoritari ai bãncii absorbite, [...]
dar, în schimb, prevede anularea sau trecerea la datoria
publicã a unor însemnate datorii ale Bãncii Române de
Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A., precum ºi acoperirea prin titluri de stat a pierderilor. În consecinþã, satisfacerea creanþelor acþionarilor societãþii bancare absorbite, în
mãsura în care aceasta aduce în societatea absorbantã un
activ patrimonial, se poate realiza conform dispoziþiilor
art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicatã, care prevãd:
ÇFuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fãrã lichidare,
a societãþii care îºi înceteazã existenþa ºi transmiterea universalã a patrimoniului sãu cãtre societatea sau societãþile beneficiare, în starea în care se gãseºte la data fuziunii sau divizãrii,
în schimbul atribuirii de acþiuni sau de pãrþi sociale ale acestora
cãtre asociaþii societãþii care înceteazã ºi, eventual, a unei
sume în bani, care nu poate depãºi 10% din valoarea nominalã
a acþiunilor sau a pãrþilor sociale atribuiteÈÒ.
În consecinþã, s-a constatat cã dispoziþiile Ordonanþei
Guvernului nr. 39/1999, cu modificãrile ulterioare, nu contravin prevederilor art. 41 alin. (3) din Constituþie, iar considerentele acelei decizii îºi menþin valabilitatea ºi în cauza
de faþã, întrucât nu au intervenit elemente noi care sã justifice schimbarea jurisprudenþei în materie a Curþii
Constituþionale.
Deoarece ordonanþa examinatã este concordantã cu dispoziþiile art. 41 alin. (3) din Constituþie, rezultã cã ea este
emisã cu respectarea principiului statului de drept, consacrat
prin dispoziþiile art. 1 alin. (3) din Constituþie, astfel încât ºi
sub acest aspect urmeazã ca excepþia sã fie respinsã ca
neîntemeiatã.
II. Critici de neconstituþionalitate a unor dispoziþii
cuprinse în actul normativ ce face obiectul controlului:
1. Cu privire la susþinerea cã prevederile art. 1 ºi 2 din
Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999 sunt contrare dispoziþiilor
art. 1 alin. (3) ºi art. 16 alin. (2) din Constituþie:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 784/29.X.2002
Prevederile criticate pentru neconstituþionalitate au
urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Prezenta ordonanþã stabileºte cadrul juridic pentru finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de
Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A. în scopul creºterii gradului de solvabilitate a sistemului bancar, precum ºi a credibilitãþii
interne ºi externe a acestuia.
Art. 2. Ñ (1) Restructurarea Bãncii Române de Comerþ
Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A. se va finaliza prin fuziunea acesteia cu Banca Comercialã Românã Ñ S.A.
(2) Fondul Proprietãþii de Stat va mandata reprezentanþii sãi
în adunãrile generale ale acþionarilor celor douã bãnci sã
voteze fuziunea între Banca Comercialã Românã Ñ S.A. ºi
Banca Românã de Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A. ºi sã îi
împuterniceascã pe administratorii bãncilor ce fuzioneazã sã
întocmeascã proiectul de fuziune.Ò
Aceste prevederi sunt în concordanþã cu dispoziþiile
art. 134 alin. (2) lit. b) din Constituþie, potrivit cãrora
”(2) Statul trebuie sã asigure: [...]
b) protejarea intereselor naþionale în activitatea economicã,
financiarã ºi valutarãÒ.
Finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române
de Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A. ºi fuziunea sa
prin absorbþie cu Banca Comercialã Românã Ñ S.A. au
fost reglementate tocmai în scopul îndeplinirii obligaþiilor
constituþionale impuse statului, în vederea salvgardãrii interesului naþional în domeniul financiar ºi monetar.
2. Susþinerea cã ordonanþa criticatã contravine
dispoziþiilor art. 107 alin. (3) din Constituþie, pentru cã
Guvernul nu a fost abilitat sã reglementeze în domeniul
procedurii civile, este nefondatã. Curtea reþine cã autorul
excepþiei a avut în vedere dispoziþiile art. 6Ñ8 din
Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999, prin care se reglementeazã cadrul procesual în care se judecã legalitatea
hotãrârilor adunãrilor generale extraordinare ale acþionarilor
celor douã bãnci. Aceste dispoziþii au fost menite sã reglementeze o etapã care a condus la finalizarea procesului
de restructurare a Bãncii Române de Comerþ Exterior Ñ
Bancorex Ñ S.A. ºi fuziunea prin absorbþie a acestei bãnci
cu Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Aºa fiind, nu se
poate susþine, cu temei, cã în aceastã materie Guvernul a
depãºit limitele delegãrii legislative.
Autorii excepþiei susþin cã aceleaºi prevederi instituie o
procedurã de judecatã derogatorie de la cea ordinarã,
deoarece instituie proceduri extraordinare, precum ºi
instanþe extraordinare, contravenind astfel dispoziþiilor
art. 125 din Constituþie. Curtea reþine cã, în realitate, critica
se referã doar la conþinutul art. 8 alin. (2) din Ordonanþa
Guvernului nr. 39/1999, având urmãtorul cuprins: ”Cererile
prevãzute la art. 7 [cererea în anulare sau, dupã caz,
opoziþia] sunt de competenþa Curþii de apel ºi se judecã de
urgenþã ºi cu precãdere.Ò Dispoziþiile art. 125 din Constituþie
prevãd: ”(1) Justiþia se realizeazã prin Curtea Supremã de
Justiþie ºi prin celelalte instanþe judecãtoreºti stabilite de lege.
(2) Este interzisã înfiinþarea de instanþe extraordinare.
(3) Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de
lege.Ò
Curtea Constituþionalã constatã cã nu existã contrarietate între dispoziþia criticatã ºi cea constituþionalã. Potrivit
dispoziþiilor constituþionale, justiþia se realizeazã prin Curtea
Supremã de Justiþie (care, într-o atare situaþie, este
instanþã de recurs) ºi de curtea de apel (ca instanþã de
fond), instanþe judecãtoreºti stabilite de lege. Nu se instituie, aºadar, o instanþã extraordinarã prin dispoziþiile
criticate.
3. Examinând critica referitoare la dispoziþiile art. 8
alin. (1) din ordonanþa supusã controlului de constituþionalitate,
se constatã cã nici aceasta nu este întemeiatã, deoarece
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instituirea condiþiei de depunere a unei cauþiuni de 2% din
valoarea însumatã a capitalului social al bãncilor supuse
fuziunii, pentru a se obþine suspendarea executãrii hotãrârii
adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, nu reprezintã
o îngrãdire a accesului la justiþie prevãzut de art. 21 din
Constituþie. Astfel, se observã cã nu dreptul la acþiune al
reclamantului este condiþionat de depunerea cauþiunii, ci
doar discutarea cererii sale de suspendare a executãrii. De
asemenea, judecata de urgenþã ºi cu precãdere prevãzutã
de ordonanþã atât în instanþa de fond, cât ºi în recurs,
pentru soluþionarea acestor categorii de cereri, reprezintã o
mãsurã de celeritate a soluþionãrii cauzelor, care nu numai
cã nu îngrãdeºte accesul liber la justiþie, ci asigurã
soluþionarea cauzelor într-un termen rezonabil ºi asigurã
premisele unui proces echitabil, ceea ce este în concordanþã cu prevederile art. 6 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale. Dispoziþiile
art. 8. alin. (1) din actul normativ criticat nu sunt contrare
nici dispoziþiilor art. 1 alin. (3) ºi nici celor ale art. 16
alin. (1) ºi (2) din Constituþie.
4. Nu poate fi primitã nici critica de neconstituþionalitate
potrivit cãreia dispoziþiile art. 9 din Ordonanþa Guvernului
nr. 39/1999, derogând de la cele ale Legii nr. 58/1998,
contravin dispoziþiilor art. 1 alin. (3) din Constituþie.
Dispoziþiile art. 9 din Ordonanþa Guvernului nr. 39/1999
au urmãtorul cuprins: ”(1) Banca Naþionalã a României va
retrage autorizaþia de funcþionare a Bãncii Române de Comerþ
Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A. pe baza urmãtoarelor documente:
Ñ hotãrârile adunãrilor generale extraordinare ale acþionarilor Bãncii Comerciale Române Ñ S.A. ºi Bãncii Române de
Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A. privind fuziunea;
Ñ bilanþul contabil de prefuziune.
(2) Hotãrârea Bãncii Naþionale a României privind retragerea autorizaþiei de funcþionare a Bãncii Române de Comerþ
Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A. se va publica în Monitorul Oficial
al României în regim de urgenþã ºi va intra în vigoare la data
fuziunii. În cazul în care, potrivit bilanþului de prefuziune, Banca
Românã de Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A. înregistreazã
un patrimoniu net negativ, hotãrârea de retragere a autorizaþiei
de funcþionare intrã în vigoare la data publicãrii acesteia în
Monitorul Oficial al României.Ò
Examinând critica de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã, potrivit dispoziþiilor art. 58 alin. (1) din Constituþie,
Parlamentul, având competenþã generalã de legiferare,
poate ca pe calea delegãrii legislative, prevãzutã la
art. 114 alin. (1)Ñ(3) din Legea fundamentalã, sã abiliteze
Guvernul sã reglementeze în domenii care aparþin exclusiv
legii ordinare. În ceea ce priveºte conceptul de retragere a
autorizaþiei de funcþionare, se reþine cã acesta nu este de
domeniul rezervat legii organice ºi, prin urmare, reglementarea normativã se poate face prin lege ordinarã sau prin
ordonanþã emisã în baza unei delegãri legislative date de
Parlament. Totodatã, Curtea observã cã Legea bancarã
nr. 58/1998 a fost adoptatã cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituþie, dar aceasta nu presupune
cã toate dispoziþiile sale conþin reglementãri de domeniul
legii organice. Astfel, din cuprinsul prevederilor art. 72
alin. (3) din Constituþie ºi al celorlalte dispoziþii
constituþionale nu rezultã cã reglementãrile relative la activitatea bancarã fac parte din domeniul rezervat legilor
organice. Existã însã, fãrã îndoialã, în conþinutul acestei
reglementãri dispoziþii de domeniul legii organice care atrag
deci adoptarea sa cu majoritatea prevãzutã de Constituþie
pentru o astfel de lege. Aceasta însã nu înseamnã transformarea tuturor dispoziþiilor legii menþionate în prevederi
de natura legii organice, deoarece astfel s-ar ajunge,
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practic, la completarea Constituþiei, care reglementeazã expres
ºi limitativ domeniile rezervate acestor categorii de legi. În
acelaºi sens s-a pronunþat, în mod constant, Curtea

Constituþionalã, de exemplu prin Decizia nr. 718 din
29 decembrie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 396 din 31 decembrie 1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (3), art. 16, art. 21, art. 41 alin. (3), art. 58
alin. (1), art. 72, art. 74, art. 107 alin. (3), art. 114, art. 125, art. 134 alin. (2) lit. b), art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2)
din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de
voturi,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a Ordonanþei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de
restructurare a Bãncii Române de Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A. ºi fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu
Banca Comercialã Românã Ñ S.A., cu modificãrile ulterioare, astfel cum a fost aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 702/2001, în ansamblul sãu, precum ºi a dispoziþiilor art. 1, 2, 6, 7, 8 ºi 9 din aceeaºi ordonanþã, excepþie ridicatã,
din oficiu, de Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia a V-a comercialã, precum ºi de Rãzvan Liviu Temeºan în Dosarul
nr. 1.073/2001 al Curþii de Apel Bucureºti Ñ Secþia a V-a comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 12 iunie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
«
OPINIE SEPARATÃ

În opinia noastrã, hotãrârea adoptatã de Curtea
Constituþionalã Ñ cu majoritate de voturi Ñ este susceptibilã de serioase rezerve pe care înþelegem sã le înfãþiºãm
în cele ce urmeazã.
Astfel, în ceea ce ne priveºte, considerãm cã Ordonanþa
Guvernului nr. 39/1999, în întregul sãu, contravine art. 16
alin. (2) din Constituþie, potrivit cãruia ”nimeni nu este mai
presus de legeÒ.
Fãrã îndoialã, aceastã concluzie nu ar fi posibilã în
mãsura în care s-ar considera cã textul constituþional reprodus îºi limiteazã incidenþa exclusiv la cetãþeni, aºadar la
persoanele fizice, ipotezã în care, evident, nu ar avea cum
sã fie încãlcat prin ordonanþa dedusã controlului care se
referã la persoane juridice.
Formula utilizatã de legiuitorul constituþional nu
îndreptãþeºte, însã limitarea incidenþei textului reprodus
exclusiv la cetãþeni, rezultat al unei interpretãri nejustificat
ºi excesiv de restrictive, ci trebuie înþeleasã ca dând
expresie unui principiu de maximã generalitate, acela al
legalitãþii, care consacrã Ñ alãturi de art. 51 din Legea
fundamentalã Ñ supremaþia legii în toate domeniile ºi,
desigur, în primul rând, în acela al activitãþii de legiferare.
Or, recunoaºterea unei atare semnificaþii art. 16 alin. (2)
din Constituþie impunea constatarea cã Ordonanþa
Guvernului nr. 39/1999 îi contravine esenþial.
Într-adevãr, potrivit acestei ordonanþe, deºi, formal,
hotãrârea de reorganizare a Bancorex Ñ S.A. aparþine
organelor legal abilitate sã decidã în materie, ea nu
exprimã opþiunea lor liberã, ci constituie o conformare
impusã la o soluþie prestabilitã în termeni imperativi,
aºadar, dictatã. Se instituie, astfel, imixtiunea statului într-un
domeniu sustras, prin reglementãrile de principiu cuprinse

în legile nr. 58/1998 ºi nr. 31/1990, intervenþiei sale, procedeu autoritar, în flagrantã contradicþie cu principiile statului de drept ºi, în primul rând, cu principiul legalitãþii.
Desigur, legiuitorul Ñ inclusiv cel delegat, recte
Guvernul Ñ poate, atunci când particularitãþile domeniului Ñ
obiect al reglementãrii Ñ o impun, sã adopte o reglementare derogatorie de la dreptul comun instituit prin lege, fãrã
ca o asemenea opþiune sã poatã fi calificatã ca o încãlcare
a principiului legalitãþii. Trebuie, însã, subliniat cã o poate
face, numai în mãsura în care reglementarea derogatorie
are caracter normativ. Aºadar, se poate deroga de la o
normã de drept comun printr-o altã normã destinatã reglementãrii unei sfere de relaþii sociale mai restrânse.
În speþã, însã, reglementarea prevãzutã de Ordonanþa
Guvernului nr. 39/1999 nu are un obiect generic determinat, ci este destinatã a-ºi gãsi aplicare într-o unicã situaþie,
având deci caracter individual, ceea ce nu mai permite
calificarea sa ca derogatorie, impunând concluzia cã are
caracter discriminatoriu.
Procedând în aceastã manierã, Guvernul, ca legiuitor
delegat, nu a acþionat în limitele mandatului sãu, ceea ce
i-ar fi permis sã deroge de la dreptul comun, însã, exclusiv
pe calea unei reglementãri cu caracter normativ, ci, practic,
a înlãturat aplicarea unor prevederi legale normative cu
caracter general, într-un caz particular, încãlcând astfel
principiul supremaþiei legii consacrat de art. 16 alin. (2) ºi
de art. 51 din Constituþie.
Viciul înfãþiºat afecteazã Ordonanþa Guvernului
nr. 39/1999, în integralitatea sa, ceea ce ar fi impus admiterea excepþiei de neconstituþionalitate.

Judecãtor,

ªerban Viorel Stãnoiu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 236
din 12 septembrie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 52 alin. 6
ºi art. 3851 alin. 2 din Codul de procedurã penalã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Iuliana Nedelcu
Mihaela Senia Costinescu

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. 52 alin. 6 ºi art. 3851 alin. 2 din
Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de ElenaLuminiþa Afrãsinei în Dosarul nr. 39/2002 al Curþii Supreme
de Justiþie Ñ Completul de 9 judecãtori.
La apelul nominal rãspunde autoarea excepþiei, prin
avocat. În susþinerea criticilor de neconstituþionalitate se
aratã cã prevederile art. 52 alin. 6 ºi art. 3851 alin. 2 din
Codul de procedurã penalã încalcã dispoziþiile
constituþionale ale art. 21 ºi 24, precum ºi reglementãrile
Convenþiei pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale referitoare la dreptul persoanei la un proces
echitabil. Se apreciazã cã orice persoanã care are îndoieli
cu privire la imparþialitatea unui judecãtor trebuie sã beneficieze de posibilitatea de a înlãtura aceste suspiciuni prin
exercitarea unor acþiuni ºi cãi de atac, care sã îi ofere
garanþia unei judecãþi corecte ºi echitabile. Se mai aratã cã
art. 52 alin. 6 din Codul de procedurã penalã limiteazã
accesul liber la justiþie, întrucât nu prevede posibilitatea
atacãrii cu apel sau recurs separat a încheierilor prin care
s-a respins recuzarea unui membru al completului de
judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã, considerând cã textele de lege criticate nu
contravin Constituþiei. Aratã cã, prin instituirea posibilitãþii
atacãrii cu recurs a încheierii de respingere a recuzãrii o
datã cu hotãrârea prin care s-a soluþionat fondul cauzei,
potrivit art. 3851 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, nu
se restrâng accesul liber la justiþie ºi nici dreptul persoanei
la apãrare. Se invocã în acest sens Decizia Curþii
Constituþionale nr. 122 din 11 aprilie 2002, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie
2002.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea nr. 43 din 1 aprilie 2002, pronunþatã în
Dosarul nr. 39/2002, Curtea Supremã de Justiþie Ñ
Completul de 9 judecãtori a sesizat Curtea Constituþionalã
cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 52
alin. 6 cu referire la art. 3851 alin. 2 din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de Elena-Luminiþa Afrãsinei în
dosarul mai sus menþionat.

În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
susþine cã dispoziþiile art. 52 alin. 6 raportate la art. 3851
alin. 2 din Codul de procedurã penalã sunt contrare prevederilor art. 24 din Constituþie, referitoare la dreptul la
apãrare, ºi ale art. 21, referitoare la accesul liber la justiþie.
De asemenea, sunt invocate ca fiind încãlcate ºi prevederile din Convenþia pentru apãrarea dreptului omului ºi a
libertãþilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces
echitabil ºi la dreptul la un recurs efectiv.
Curtea Supremã de Justiþie Ñ Completul de
9 judecãtori considerã prevederile art. 52 alin. 6 ºi ale
art. 3851 alin. 2 din Codul de procedurã penalã ca fiind
constituþionale.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a Curþii
Constituþionale a fost comunicatã preºedinþilor celor douã
Camere ale Parlamentului pentru a-ºi exprima în scris
punctele de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate
ridicate în cauzã.
Preºedintele Camerei Deputaþilor aratã cã, potrivit
Constituþiei, stabilirea cãilor de atac ºi a condiþiilor de exercitare a acestora este atributul exclusiv al legiuitorului.
Absenþa reglementãrii unei cãi de atac împotriva încheierii
de ºedinþã este consecinþa evitãrii unei prelungiri inutile a
procesului. Prin urmare, se apreciazã cã dispoziþiile art. 52
alin. 6 din Codul de procedurã penalã sunt constituþionale,
excepþia fiind neîntemeiatã.
Guvernul considerã cã dispoziþiile art. 3851 alin. 2 din
Codul de procedurã penalã nu sunt de naturã sã aducã
atingere prevederilor art. 21 din Constituþie, referitoare la
accesul liber la justiþie, deoarece încheierile de ºedinþã pot
fi atacate o datã cu sentinþa sau decizia recuratã, fiind deci
prevãzutã calea de atac împotriva acestora.
Dispoziþiile legale criticate nu încalcã nici dreptul la
apãrare, deoarece nu afecteazã modul în care partea îºi
poate exercita mijloacele procesuale puse la dispoziþie pentru asigurarea apãrãrii sale. De asemenea, aceste dispoziþii
nu sunt de naturã a îngrãdi dreptul la judecatã de cãtre un
tribunal independent ºi imparþial, la care se referã prevederile art. 5 ºi 6 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale. În ceea ce priveºte
dreptul la recurs, prevãzut în art. 2 din Protocolul nr. 7
adiþional la convenþie, acesta poate fi exercitat de orice
persoanã declaratã vinovatã de cãtre o instanþã, iar nu
pentru toate hotãrârile intermediare ce se pot da în cursul
procesului penal. În concluzie, se aratã cã excepþia este
neîntemeiatã.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile autorului
excepþiei, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
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Curtea Constituþionalã este competentã, potrivit
dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, 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 cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 52 alin. 6 cu referire la art. 3851 alin. 2 din
Codul de procedurã penalã, care au urmãtoarea redactare:
Ñ Art. 52 alin. 6: ”Încheierea prin care s-a admis sau s-a
respins abþinerea, ca ºi aceea prin care s-a admis recuzarea,
nu sunt supuse nici unei cãi de atac.Ò;
Ñ Art. 3851 alin. 2: ”Încheierile pot fi atacate cu recurs
numai o datã cu sentinþa sau decizia recuratã, cu excepþia
cazurilor când, potrivit legii, pot fi atacate separat cu recurs.Ò
Autoarea excepþiei susþine cã aceste dispoziþii sunt contrare urmãtoarelor prevederi constituþionale:
Ñ Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò;
Ñ Art. 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
De asemenea, sunt invocate ca fiind încãlcate prevederile din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, referitoare la dreptul la un recurs
efectiv. Autoarea pretinde cã interzicerea dreptului de a
ataca separat încheierea prin care i s-a respins cererea de
recuzare constituie o gravã atingere a dreptului sãu de a fi
judecatã în mod echitabil de cãtre un tribunal imparþial.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã. Curtea reþine cã, potrivit art. 125 ºi 128 din Constituþie, legiuitorul este unica
autoritate competentã sã reglementeze cãile de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti în cadrul procedurii de judecatã, precum ºi modul de exercitare a acestora. În virtutea
acestei competenþe, legiuitorul stabileºte hotãrârile
judecãtoreºti împotriva cãrora pot fi exercitate cãile de atac
ºi condiþiile în care pot fi folosite aceste cãi.
În ceea ce priveºte încheierile, ca specie de hotãrâri
judecãtoreºti pronunþate în cursul procesului, dar prin care
nu se soluþioneazã fondul cauzei, acestea nu pot fi atacate, de regulã, decât o datã cu hotãrârile judecãtoreºti
care soluþioneazã fondul cauzei care sunt, potrivit dreptului
nostru procesual penal, sentinþele ºi deciziile. Stabilind, prin
art. 385 1 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, cã

încheierile pot fi atacate cu recurs numai o datã cu sentinþa sau cu decizia atacatã, legiuitorul a acþionat în limitele
competenþei sale, prevãzute prin dispoziþiile constituþionale
evocate mai sus.
Regula exercitãrii cãilor de atac împotriva încheierilor
numai o datã cu hotãrârea prin care s-a soluþionat fondul
cauzei se impune pentru asigurarea desfãºurãrii procesului
cu celeritate, într-un termen rezonabil, exigenþã recunoscutã
cu valoare de principiu atât în sistemul nostru procesual,
cât ºi în Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, care consacrã la art. 6 pct. 1
dreptul oricãrei persoane ”la judecarea în mod echitabil, în
mod public ºi într-un termen rezonabil a cauzei saleÒ. Sub
acest aspect, prin posibilitatea exercitãrii cãilor de atac
împotrivã hotãrârilor judecãtoreºti, prin care se soluþioneazã
fondul cauzei, este asigurat accesul liber la justiþie.
Referitor la susþinerile autoarei excepþiei privind încãlcarea dreptului la apãrare prevãzut de art. 24 din Constituþie,
Curtea constatã cã textele de lege criticate nu aduc atingere acestui drept, întrucât persoana interesatã îºi poate
formula apãrãri în cadrul cãii de atac prevãzute de lege,
care se exercitã împotriva hotãrârii prin care s-a soluþionat
fondul cauzei.
De asemenea, Curtea reþine cã nu sunt încãlcate nici
prevederile art. 2 din Protocolul adiþional nr. 7 la Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, deoarece acestea se referã la situaþiile în care
instanþa de judecatã a pronunþat o hotãrâre de condamnare; or, în speþã, încheierea de ºedinþã privind respingerea cererii de recuzare a unui membru al completului de
judecatã aparþine categoriei de încheieri date în cursul
judecãþii, prin care instanþa de judecatã soluþioneazã chestiuni prealabile judecãrii fondului cauzei.
De altfel, asupra excepþiei de neconstituþionalitate privind
dispoziþiile art. 52 alin. 6 ºi art. 3851 alin. 2 din Codul de
procedurã penalã Curtea Constituþionalã s-a mai pronunþat
prin Decizia nr. 185 din 14 iunie 2001, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din
28 august 2001, ºi prin Decizia nr. 122 din 11 aprilie
2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 430 din 20 iunie 2002, respingând excepþia ca fiind
neîntemeiatã. Soluþia adoptatã, ca ºi considerentele pe
care aceasta se întemeiazã îºi menþin valabilitatea ºi în
cauza de faþã, întrucât nu s-au adus în dezbatere împrejurãri noi care sã determine schimbarea jurisprudenþei Curþii
Constituþionale în aceastã materie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi
al art. 1Ñ3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 52 alin. 6 ºi art. 3851 alin. 2 din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de Elena-Luminiþa Afrãsinei în Dosarul nr. 39/2002 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Completul de
9 judecãtori.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 12 septembrie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Navale Române
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 17 alin. (3) ºi al art. 1031 din Ordonanþa Guvernului nr. 42/1997 privind
transportul naval, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 412/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Autoritatea Navalã Românã este organul
tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei prin care acesta îºi
exercitã funcþia de autoritate de stat în domeniul siguranþei
navigaþiei.
(2) Autoritatea Navalã Românã este instituþie publicã, cu
finanþare extrabugetarã, cu personalitate juridicã, cu sediul
în municipiul Constanþa, Incintã Port Constanþa nr. 1,
judeþul Constanþa.
(3) Autoritatea Navalã Românã se înfiinþeazã, potrivit
legii, prin fuziunea Inspectoratului Navigaþiei Civile Ñ I.N.C.
cu Regia Autonomã ”Registrul Naval RomânÒ.
(4) Atribuþiile ºi modul de organizare ºi funcþionare ale
Autoritãþii Navale Române sunt cuprinse în Regulamentul
de organizare ºi funcþionare prevãzut în anexa nr. 1.
(5) Sigla Autoritãþii Navale Române este prevãzutã în
anexa nr. 2.
Art. 2. Ñ Autoritatea Navalã Românã îºi desfãºoarã
activitatea în conformitate cu prevederile art. 16 din
Ordonanþa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 412/2002.
Art. 3. Ñ (1) Autoritatea Navalã Românã îºi exercitã
atribuþiile prin aparatul propriu central ºi organele teritoriale
operative.
(2) Aparatul propriu central este constituit din departamente, direcþii, servicii, birouri ºi laboratoare de specialitate.
(3) Organele teritoriale operative sunt subunitãþi fãrã personalitate juridicã, în subordinea Autoritãþii Navale Române,
care îºi desfãºoarã activitatea în teritoriu, constituite din
cãpitãnii de port ºi inspectorate tehnice. Pentru îndeplinirea
atribuþiilor ce îi revin, în funcþie de necesitãþi, Autoritatea
Navalã Românã poate înfiinþa ºi alte organe teritoriale operative, precum ºi reprezentanþe în strãinãtate.
(4) Zonele de jurisdicþie ale organelor teritoriale operative se stabilesc de cãtre directorul general ºi se aprobã
de cãtre Consiliul de conducere al Autoritãþii Navale
Române.
(5) Structura organizatoricã a Autoritãþii Navale Române
se aprobã prin ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei la propunerea Consiliului de conducere
al Autoritãþii Navale Române.
Art. 4. Ñ (1) Conducerea Autoritãþii Navale Române
este asiguratã de cãtre un consiliu de conducere, compus
din 11 membri.
(2) Preºedintele consiliului de conducere este directorul
general al Autoritãþii Navale Române, numit prin ordin al
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei.
(3) Atribuþiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi funcþionare.
(4) Membrii consiliului de conducere sunt numiþi pe o
perioadã de 4 ani ºi sunt revocaþi prin ordin al ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei.

(5) Salariul ºi celelalte drepturi salariale ale directorului
general, precum ºi indemnizaþia membrilor consiliului de
conducere se stabilesc, în condiþiile legii, prin ordin al
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei.
Art. 5. Ñ (1) Directorul general are urmãtoarele atribuþii
ºi competenþe:
a) asigurã conducerea operativã a Autoritãþii Navale
Române;
b) reprezintã Autoritatea Navalã Românã în relaþiile cu
terþii ºi semneazã actele ce o angajeazã faþã de aceºtia,
pe baza ºi în limitele împuternicirilor date de consiliul de
conducere ºi ale celor conferite de legislaþia în vigoare;
c) propune structura organizatoricã a organelor teritoriale
operative;
d) propune numirea ºi, dupã caz, revocarea directorilor
Autoritãþii Navale Române;
e) angajeazã ºi, dupã caz, concediazã personalul de
execuþie ºi de conducere din cadrul Autoritãþii Navale
Române;
f) exercitã orice atribuþii care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare ºi funcþionare, precum ºi hotãrârilor consiliului de conducere.
(2) În exercitarea atribuþiilor sale directorul general emite
decizii.
(3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat directorul general este ordonator terþiar de credite.
Art. 6. Ñ (1) Patrimoniul Autoritãþii Navale Române este
în valoare de 147.290.740.532 lei ºi se constituie prin preluarea patrimoniului Inspectoratului Navigaþiei Civile Ñ
I.N.C. ºi a patrimoniului Regiei Autonome ”Registrul Naval
RomânÒ, în conformitate cu balanþele de verificare ºi
situaþiile financiare întocmite de cele douã persoane juridice
la data de 30 septembrie 2002.
(2) Predarea-preluarea activului ºi pasivului se face pe
bazã de protocol, în termen de 90 de zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri. Pentru întocmirea lucrãrilor
de predare-preluare Regia Autonomã ”Registrul Naval
RomânÒ va transpune soldurile conturilor din contabilitatea
agenþilor economici în conturi contabile bugetare, cu respectarea reglementãrilor din domeniul contabilitãþii publice ºi
a raportãrilor contabile ale instituþiilor publice. Transpunerea
se va face la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(3) Bunurile proprietate privatã a Inspectoratului
Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. ºi Regiei Autonome ”Registrul
Naval RomânÒ, preluate conform alin. (1), constituie bunuri
proprietate a Autoritãþii Navale Române.
(4) Pentru exercitarea atribuþiilor specifice de inspecþie,
control ºi supraveghere, parcul normat al Autoritãþii Navale
Române este de 65 de autoturisme, iar parcul comun este
de 15 autoturisme, cu o normã de consum de combustibil
de 350 litri pentru fiecare autoturism pe lunã. Nu se considerã depãºire a consumului normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadreazã în cantitatea de
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combustibil normatã în raport cu numãrul de autoturisme
aprobat pentru Autoritatea Navalã Românã.
(5) Pontoanele ºi navele din dotarea Autoritãþii Navale
Române aferente exercitãrii atribuþiilor specifice sunt scutite
de la plata tarifelor portuare. Acest regim se aplicã ºi
bunurilor din dotarea Autoritãþii Navale Române, aflate în
incintele portuare.
Art. 7. Ñ (1) Pentru activitãþile ºi operaþiunile specifice
desfãºurate sau pentru activitãþile efectuate în legãturã cu
acestea Autoritatea Navalã Românã percepe tarife stabilite
prin ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi
locuinþei.
(2) Autoritatea Navalã Românã poate realiza ºi dispune
de venituri ºi cheltuieli în valutã în condiþiile prevãzute de
actele normative în vigoare.
(3) Autoritatea Navalã Românã poate contracta credite
bancare ºi/sau împrumuturi în lei ºi în valutã.
(4) Sumele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a
obligaþiilor ce revin statului din convenþiile ºi acordurile
internaþionale la care România este parte se alocã în conformitate cu legislaþia în vigoare, pe bazã de decont de
cheltuieli întocmit pentru fiecare activitate.
(5) Autoritatea Navalã Românã poate desfãºura ºi alte
activitãþi privind valorificarea unor produse din activitãþi proprii ºi conexe, închirieri, prestaþii editoriale sau tipografice,
exploatarea unor bunuri ºi alte prestãri de servicii, pentru
care va percepe preþuri ºi tarife stabilite în condiþiile legii.
Art. 8. Ñ (1) Autoritatea Navalã Românã întocmeºte
anual bugetul de venituri ºi cheltuieli, în conformitate cu
normele metodologice elaborate de Ministerul Finanþelor
Publice.
(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli se aprobã de
Consiliul de conducere al Autoritãþii Navale Române, cu
avizul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei, în condiþiile legii finanþelor publice.
(3) Soldurile anuale rezultate din execuþia bugetului de
venituri ºi cheltuieli al Autoritãþii Navale Române rãmân la
dispoziþia acesteia ºi se folosesc în anul urmãtor cu
aceeaºi destinaþie.
Art. 9. Ñ (1) Personalul salariat preluat de Autoritatea
Navalã Românã din cadrul Inspectoratului Navigaþiei
Civile Ñ I.N.C. ºi al Regiei Autonome ”Registrul Naval
RomânÒ se considerã transferat la Autoritatea Navalã
Românã de la data înfiinþãrii acesteia.
(2) Personalul transferat beneficiazã de salariile ºi drepturile avute anterior înfiinþãrii Autoritãþii Navale Române
pânã la încheierea noului contract colectiv de muncã.
(3) Negocierea noului contract colectiv de muncã va
începe în maximum 60 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri.

(4) Personalul Autoritãþii Navale Române poartã în
timpul serviciului uniforma de serviciu cu gradele ºi însemnele specifice sau, dupã caz, echipamentul de protecþie ori
de lucru, care se atribuie în condiþiile legii.
(5) Forma, însemnele specifice, modul de acordare ºi
durata de folosinþã a uniformelor ºi a echipamentului de
protecþie sau de lucru se aprobã prin ordin al ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, la propunerea
Consiliului de conducere al Autoritãþii Navale Române.
(6) Salarizarea personalului Autoritãþii Navale Române
se face potrivit reglementãrilor în vigoare pentru instituþiile
publice finanþate integral din venituri extrabugetare.
Drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi de personal se
stabilesc prin contractul colectiv de muncã.
(7) Personalul Autoritãþii Navale Române nu se încadreazã în categoria funcþionarilor publici.
Art. 10. Ñ Autoritatea Navalã Românã preia toate drepturile ºi obligaþiile Inspectoratului Navigaþiei Civile Ñ I.N.C.
ºi ale Regiei Autonome ”Registrul Naval RomânÒ, care
decurg din activitatea curentã ºi din contractele încheiate
cu persoane fizice sau juridice, române ori strãine, ºi se
substituie acestora în litigiile în curs de judecatã.
Art. 11. Ñ Autoritatea Navalã Românã poate sã încheie
contracte sau convenþii cu alte organisme ºi cu agenþi economici din þarã ºi din strãinãtate, în vederea colaborãrii ºi
cooperãrii pe plan naþional sau internaþional în domeniul
sãu de activitate ºi în condiþiile prevãzute de lege.
Art. 12. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 13. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri literele A ºi B din anexa nr. 2 la Hotãrârea
Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14
din 10 ianuarie 2001, cu modificãrile ulterioare, se modificã
dupã cum urmeazã:
1. La litera A, punctul 29 va avea urmãtorul cuprins:
”29. Ñ Autoritatea Navalã Românã Extrabugetarã
ConstanþaÒ
2. La litera B, punctul 23 se abrogã.
Art. 14. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 302/1991 privind înfiinþarea ºi organizarea Regiei Autonome ”Registrul
Naval RomânÒ, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 246 din 30 noiembrie 1991, ºi Hotãrârea
Guvernului nr. 627/1998 privind organizarea ºi funcþionarea
Inspectoratului Navigaþiei Civile Ñ I.N.C., publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din
1 octombrie 1998.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Traian Panait,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 10 octombrie 2002.
Nr. 1.133.
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ANEXA Nr. 1

REGULAMENTUL
de organizare ºi funcþionare al Autoritãþii Navale Române
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. Ñ Autoritatea Navalã Românã este organizatã ºi
funcþioneazã potrivit prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 42/1997, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 412/2002.
Art. 2. Ñ Autoritatea Navalã Românã este instituþie
publicã cu personalitate juridicã, cu finanþare extrabugetarã,
în subordinea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor
ºi Locuinþei, ºi îºi desfãºoarã activitatea pe baza prezentului regulament ºi a legislaþiei în vigoare.
Art. 3. Ñ Autoritatea Navalã Românã, denumitã în continuare ANR, are sediul în municipiul Constanþa, Incintã
Port Constanþa nr. 1, judeþul Constanþa.
CAPITOLUL II
Atribuþii
Art. 4. Ñ ANR are urmãtoarele atribuþii principale:
A. aducerea la îndeplinire a obligaþiilor ce revin statului din acordurile ºi convenþiile internaþionale la care România este parte, privind domeniul de activitate al ANR;
B. inspecþia, controlul ºi supravegherea navigaþiei:

1. efectueazã supravegherea navigaþiei, controlul ºi dirijarea traficului de nave în apele naþionale navigabile ºi în
porturile româneºti;
2. efectueazã inspecþia ºi controlul navelor, indiferent de
pavilionul acestora, în apele naþionale navigabile ºi în porturile româneºti, privind respectarea prevederilor legale
naþionale în domeniu ºi ale acordurilor ºi convenþiilor
internaþionale la care România este parte;
3. exercitã inspecþia de stat privind respectarea reglementãrilor interne ºi internaþionale privind transporturile
navale ºi în special cele privind transportul mãrfurilor periculoase;
4. instituie dispozitivele de separare a traficului ºi pasele
obligatorii de intrare-ieºire a navelor din porturi;
5. propune limitele radelor portuare ºi ale zonelor de
ancoraj;
6. aprobã intrarea/ieºirea ºi miºcarea navelor în porturi;
7. propune, nominal ºi pe porþiuni, apele navigabile ale
României;
8. face propuneri privind regulile de navigaþie în marea
teritorialã, în apele interioare ºi în porturile româneºti, în
conformitate cu reglementãrile naþionale ºi cu acordurile ºi
convenþiile internaþionale la care România este parte;
9. stabileºte necesitatea instalãrii sau suprimãrii semnalelor de navigaþie, dispune amplasarea dispozitivelor de
semnalizare în apele naþionale navigabile ºi controleazã
funcþionarea acestora;
10. aprobã efectuarea de operaþiuni portuare în locuri
situate în afara limitelor porturilor;
11. supravegheazã respectarea de cãtre nave a regimului juridic al apelor maritime interioare, al mãrii teritoriale, al
zonei contigue ºi al zonei economice exclusive, în limita
competenþelor conferite prin lege, acordând, dupã caz,
autorizaþiile necesare;
12. ia mãsurile ce se impun în situaþii de pericol, elaboreazã norme pentru prevenirea lor ºi face propuneri pentru
completarea reglementãrilor existente;

13. efectueazã inspecþia ºi formalitãþile de sosire/plecare
a navelor, conform prevederilor legale în vigoare, eliberând
acceptele sau permisele prevãzute de lege;
14. autorizeazã agenþii economici care desfãºoarã activitãþi de transport naval în apele naþionale navigabile ºi în
porturi;
15. face propuneri privind zonele în care pilotajul
navelor este obligatoriu, precum ºi regulile de pilotaj ºi
remorcaj;
16. aprobã organizarea parcurilor reci ºi a iernaticelor;
17. dispune închiderea porturilor, atunci când condiþiile
de siguranþã a navigaþiei o impun;
18. emite avize cãtre navigatori;
19. stabileºte personalul minim de siguranþã pentru
navele sub pavilion român ºi elibereazã certificatul pentru
echipajul minim de siguranþã;
20. supravegheazã ºi controleazã din punct de vedere
al siguranþei navigaþiei activitãþile de pilotaj, remorcaj ºi de
legare/dezlegare a navelor în porturi;
21. controleazã ºi supravegheazã din punct de vedere
al siguranþei navigaþiei activitatea de salvamar, de agrement
nautic, de pescuit industrial ºi sportiv;
22. avizeazã lucrãrile ce se executã în apele naþionale
navigabile ºi în zonele maritime ºi fluviale;
C. controlul statului pavilionului ºi controlul statului portului:

1. efectueazã controlul statului pavilionului la navele
care arboreazã pavilionul român;
2. efectueazã controlul statului portului la navele care
arboreazã pavilionul altor state ºi care se aflã în apele
naþionale navigabile ºi în porturile româneºti;
D. elaborarea, avizarea ºi, dupã caz, supunerea spre aprobare
Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei a proiectelor
de acte normative ºi normelor obligatorii privind:

1. construcþia, întreþinerea ºi repararea navelor;
2. navigaþia în apele naþionale navigabile;
3. siguranþa navigaþiei în porturi sau pe cãi ori canale
navigabile;
4. atestarea, certificarea ºi brevetarea personalului
navigant;
5. regulamentele serviciului la bordul navelor, structura,
ierarhia ºi atribuþiile funcþiilor la bordul navelor;
6. aplicarea sau implementarea acordurilor ºi convenþiilor
internaþionale din domeniul navigaþiei civile la care România
este parte;
7. orice alte reglementãri necesare aducerii la îndeplinire
a atribuþiilor ANR;
E. coordonarea activitãþilor de asistenþã, cãutare ºi salvare în apele
naþionale navigabile ºi a acþiunilor în caz de calamitãþi naturale ºi
sinistru naval:

1. organizeazã sistemul de asistenþã, cãutare ºi salvare
în apele naþionale navigabile, în conformitate cu legislaþia
în vigoare;
2. elaboreazã planurile de acþiune de cãutare ºi salvare;
3. coordoneazã activitãþile de cãutare ºi salvare de vieþi
omeneºti, a navelor sau oricãror alte bunuri ºi a aeronavelor aflate în pericol pe mare ºi în apele naþionale navigabile ale României;
4. întocmeºte actul de confirmare ºi aprobã, în condiþiile
legii, titlul executoriu pentru cheltuielile efectuate cu salvarea navei, precum ºi cu scoaterea, paza ºi administrarea
bunurilor salvate ºi curãþarea fundului ºi luciului apei;
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5. participã, în caz de calamitãþi naturale, împreunã cu
alte organe ºi organisme naþionale ºi internaþionale, la
înlãturarea efectelor acestora, coordoneazã activitãþile de
intervenþie specifice ºi ia mãsurile ce se impun în situaþii
de pericol;
F. protecþia apelor navigabile împotriva poluãrii de cãtre nave:

1. organizeazã sistemul de prevenire, combatere ºi limitare a consecinþelor poluãrii pe mare ºi pe apele interioare
navigabile;
2. coordoneazã activitãþile de prevenire, combatere ºi
limitare a consecinþelor poluãrii apelor de cãtre nave aflate
în apele naþionale navigabile ºi coordoneazã acþiunile de
intervenþie pentru depoluare;
3. întocmeºte actul de confirmare ºi aprobã titlul executoriu pentru cheltuielile efectuate cu depoluarea, în
condiþiile legii;
4. controleazã modul de predare de cãtre nave a reziduurilor la instalaþiile destinate acestui scop;
G. sancþionarea contravenþiilor, cercetarea evenimentelor ºi accidentelor de navigaþie:

1. cerceteazã evenimentele ºi accidentele de navigaþie
în care sunt implicate navele în apele naþionale navigabile
ale României, indiferent de pavilionul acestora, precum ºi
acelea în care sunt implicate navele sub pavilion român în
marea liberã;
2. încuviinþeazã expertizele navale, cu excepþia celor
dispuse de instanþele judecãtoreºti sau de organele de
urmãrire penalã, ºi efectueazã, la cerere sau din oficiu,
constatãri privind nava, încãrcãtura ºi instalaþiile portuare;
3. aplicã sancþiuni contravenþionale persoanelor care
încalcã prevederile legale privind navigaþia civilã ºi poluarea
apelor naþionale navigabile de cãtre nave, dacã faptele
acestora nu întrunesc elementele constitutive ale unei
infracþiuni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
H. înmatricularea ºi evidenþa navelor sub pavilion român:

1. acordã dreptul de arborare a pavilionului român, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea acestui drept
ºi elibereazã actele de naþionalitate navelor care au obþinut
dreptul de arborare a pavilionului român;
2. elibereazã permisul provizoriu de arborare a pavilionului român, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea
acestui drept;
3. efectueazã înmatricularea ºi þine evidenþa navelor
care arboreazã pavilionul român, precum ºi a navelor aflate
în construcþie în România;
4. transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea
drepturilor reale asupra navelor care arboreazã pavilionul
român, precum ºi asupra navelor aflate în construcþie;
5. efectueazã scoaterea din evidenþã a navelor, la
cerere sau din oficiu, atunci când navele nu mai întrunesc
condiþiile de arborare a pavilionului român;
I. evidenþa, atestarea ºi brevetarea personalului navigant:

1. organizeazã sesiuni de examene pentru atestarea
personalului navigant ºi pentru obþinerea de cãtre acesta a
brevetelor ºi a certificatelor de capacitate;
2. acordã, reconfirmã, suspendã ºi anuleazã brevetele,
certificatele de capacitate, atestatele ºi certificatele de conformitate personalului navigant român;
3. efectueazã înmatricularea ºi þine evidenþa personalului
navigant român;
4. elibereazã carnetul de marinar, prelungeºte valabilitatea acestuia ºi efectueazã operaþiunile de îmbarcare/debarcare a personalului navigant;
5. autorizeazã societãþile comerciale care desfãºoarã
activitãþi de recrutare ºi plasare a personalului navigant
maritim ºi fluvial român pentru angajare pe nave care
arboreazã pavilionul român sau strãin;

6. stabileºte modul de recrutare, ºcolarizare ºi brevetare
a piloþilor;
7. aprobã programele de pregãtire ºi perfecþionare a
personalului navigant pentru centrele de pregãtire ºi perfecþionare în domeniu;
8. avizeazã programele de pregãtire de specialitate ale
instituþiilor de învãþãmânt care pregãtesc personal navigant
pentru navigaþia maritimã ºi fluvialã;
J. supravegherea tehnicã, clasificarea ºi certificarea navelor:

1. certificã ºi monitorizeazã conformitatea navelor care
arboreazã pavilionul român ºi a echipamentelor navelor cu
normele tehnice naþionale ºi cu prevederile convenþiilor
internaþionale la care România este parte;
2. certificã conformitatea companiilor care opereazã
nave ce arboreazã pavilionul român de navigaþie maritimã
cu prevederile convenþiilor internaþionale la care România
este parte;
3. asigurã supravegherea tehnicã privind clasificarea ºi
certificarea siguranþei construcþiei navelor care arboreazã
pavilionul român, în conformitate cu normele tehnice obligatorii de construcþie emise de cãtre Ministerul Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei sau agreate de acesta;
4. efectueazã supravegherea tehnicã a lucrãrilor de construcþie a navelor care urmeazã sã arboreze pavilionul
român ºi efectueazã certificarea materialelor ºi a echipamentelor utilizate la construcþia acestora;
5. asigurã supravegherea tehnicã ºi certificarea în timpul
reparãrii, transformãrii ºi modernizãrii navelor;
6. efectueazã supravegherea tehnicã ºi certificarea în
timpul construcþiei, reparaþiilor ºi exploatãrii containerelor,
precum ºi a materialelor ºi componentelor pentru acestea,
în conformitate cu prevederile acordurilor ºi convenþiilor
internaþionale la care România este parte ºi cu normele
tehnice proprii;
7. asigurã supravegherea tehnicã ºi eliberarea certificatelor ºi documentelor necesare pentru navele care arboreazã pavilionul român, prin care se atestã respectarea
cerinþelor din convenþiile ºi reglementãrile internaþionale la
care România este parte, privind siguranþa navelor ºi
navigaþiei, ocrotirea vieþii omeneºti pe mare, integritatea
mãrfurilor transportate, prevenirea poluãrii;
8. elibereazã certificate de tonaj navelor care arboreazã
pavilionul român;
9. elaboreazã ºi perfecþioneazã periodic normele tehnice
naþionale pentru construcþia navelor maritime, navelor de
navigaþie interioarã ºi platformelor de foraj marin, normele
tehnice naþionale pentru construcþia containerelor, normele
tehnice naþionale privind construcþia ºi echiparea navelor în
scopul prevenirii poluãrii mediului, normele tehnice naþionale
conform convenþiilor ºi reglementãrilor internaþionale aplicabile navelor, echipamentelor ºi instalaþiilor navale, precum
ºi prevederile complementare normelor tehnice naþionale
menþionate;
10. analizeazã ºi aprobã documentaþiile tehnice ºi de
execuþie pentru construcþia, repararea, transformarea ºi
modernizarea navelor, platformelor de foraj, containerelor,
precum ºi a materialelor ºi echipamentelor destinate acestora, pentru care se asigurã supravegherea tehnicã ºi certificarea în conformitate cu normele tehnice naþionale mai
sus menþionate;
11. verificã ºi atestã capabilitatea tehnicã a laboratoarelor ºi a agenþilor economici pentru executarea de lucrãri în
domeniul naval, în concordanþã cu normele tehnice
naþionale ºi, respectiv, cu standardele privind asigurarea
calitãþii;
12. certificã sistemele pentru asigurarea calitãþii diferiþilor
agenþi economici;
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13. inspecteazã, în vederea certificãrii, sistemele de
management privind operarea în siguranþã a navelor ºi prevenirea poluãrii mediului;
14. asigurã, la cerere, supravegherea tehnicã pentru
conformitate cu documentaþiile de execuþie a materialelor,
echipamentelor, instalaþiilor ºi construcþiilor metalice pentru
utilizãri în alte domenii decât cel naval, precum ºi efectuarea de alte prestaþii specifice domeniilor de specializare ale
personalului la solicitarea beneficiarilor interni ºi strãini;
K. alte atribuþii:

1. reprezintã statul român în organisme internaþionale
din domeniul transporturilor navale, pe bazã de mandat
acordat în condiþiile legii;
2. îndeplineºte orice atribuþii specifice stabilite prin ordin
al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei.
CAPITOLUL III
Patrimoniul
Art. 5. Ñ Patrimoniul ANR este în valoare de
147.290.740.532 lei ºi se constituie prin preluarea
patrimoniului Inspectoratului Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. ºi
patrimoniului Regiei Autonome ”Registrul Naval RomânÒ în
conformitate cu balanþele de verificare ºi situaþiile financiare
întocmite de cele douã persoane juridice la data de
30 septembrie 2002.
CAPITOLUL IV
Structura organizatoricã
Art. 6. Ñ (1) ANR are în structura sa organizatoricã
aparatul propriu central ºi organele teritoriale operative.
(2) Aparatul propriu central este constituit din departamente, direcþii, servicii, birouri ºi laboratoare de specialitate.
(3) Organele teritoriale operative sunt subunitãþi fãrã
personalitate juridicã, în subordinea ANR, care îºi
desfãºoarã activitatea în teritoriu, constituite din cãpitãnii de
port ºi inspectorate tehnice.
(4) Structura organizatoricã a ANR se aprobã prin ordin
al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, la
propunerea Consiliului de conducere al ANR.
(5) Zonele de jurisdicþie ale organelor teritoriale operative se stabilesc de cãtre directorul general ºi se aprobã
de cãtre Consiliul de conducere al ANR.
CAPITOLUL V
Organele de conducere
Art. 7. Ñ Conducerea ANR este asiguratã de cãtre un
consiliu de conducere compus din 11 persoane, condus de
un preºedinte care este ºi directorul general al ANR.
Art. 8. Ñ Directorul general ºi membrii Consiliului de
conducere al ANR sunt numiþi ºi revocaþi prin ordin al
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei.
Art. 9. Ñ Salariul ºi celelalte drepturi salariale ale directorului general, precum ºi indemnizaþiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei.
Art. 10. Ñ Consiliul de conducere îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare
ºi funcþionare.
Art. 11. Ñ Consiliul de conducere are urmãtoarele
atribuþii ºi competenþe:
a) aprobã regulamentul propriu de organizare ºi
funcþionare;
b) aprobã regulamentul de ordine interioarã ºi statutul
personalului ANR;
c) aprobã strategia de dezvoltare a ANR;
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d) propune spre aprobare Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei structura organizatoricã a ANR
sau modificarea acesteia;
e) aprobã structura organizatoricã a organelor teritoriale
operative;
f) aprobã statul de funcþii al ANR;
g) avizeazã raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivã a ANR, care este supus spre aprobare
conducerii Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei;
h) avizeazã programele de investiþii ce urmeazã sã fie
realizate ºi stabileºte sursele proprii de finanþare, în limitele
legii, ºi le prezintã spre aprobare Ministerului Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei;
i) numeºte ºi revocã directorii ANR, în condiþiile legii;
j) analizeazã clauzele contractului colectiv de muncã,
negociat, în condiþiile legii;
k) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli cu acordul
Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
în condiþiile legii, ºi asigurã execuþia acestuia;
l) aprobã sau propune spre aprobare, dupã caz,
investiþiile ce urmeazã sã se realizeze de cãtre ANR, în
condiþiile legii;
m) aprobã modalitãþile de finanþare a dotãrii cu echipamente, inclusiv prin credite ºi/sau împrumuturi contractate
de stat sau cu garanþia statului, pe care le poate derula în
condiþiile legii;
n) avizeazã ºi supune spre aprobare Ministerului
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei tarifele pentru
prestãrile de servicii;
o) aprobã raportul trimestrial al ANR privind activitatea
desfãºuratã ºi stabileºte mãsuri pentru continuarea activitãþii
în condiþii de echilibru al bugetului de venituri ºi cheltuieli;
p) aprobã rapoartele periodice ale compartimentelor de
control din cadrul ANR;
q) aprobã închirierea de clãdiri, spaþii, terenuri ºi alte
bunuri;
r) aprobã scoaterea din funcþiune ºi valorificarea, în
condiþiile legii, a bunurilor din patrimoniul ANR;
s) exercitã orice atribuþii care îi revin din prevederile
legale, din regulamentul sãu de organizare ºi funcþionare ºi
din dispoziþiile Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor
ºi Locuinþei.
Art. 12. Ñ Pentru luarea unor decizii Consiliul de conducere al ANR poate atrage în activitatea sa consilieri ºi
consultanþi de specialitate, care pot fi remuneraþi în
condiþiile legii.
Art. 13. Ñ (1) Consiliul de conducere al ANR se
întruneºte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preºedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor
sãi.
(2) ªedinþa este prezidatã de preºedinte, iar în lipsa
acestuia, de cãtre un membru al consiliului de conducere,
delegat de preºedinte.
(3) ªedinþele consiliului de conducere se desfãºoarã în
prezenþa a cel puþin jumãtate plus unu dintre membrii consiliului.
(4) Hotãrârile Consiliului de conducere al ANR se iau
cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.
Art. 14. Ñ (1) Directorul general are urmãtoarele
atribuþii ºi competenþe:
a) asigurã conducerea operativã a ANR;
b) reprezintã ANR în relaþiile cu terþii ºi semneazã
actele ce o angajeazã faþã de aceºtia, pe baza ºi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere ºi ale
celor conferite de legislaþia în vigoare;
c) propune structura organizatoricã a organelor teritoriale
operative;
d) propune numirea, ºi, dupã caz, revocarea directorilor
ANR;
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e) angajeazã ºi, dupã caz, concediazã personalul de
execuþie ºi de conducere din cadrul ANR;
f) exercitã orice atribuþii care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare ºi funcþionare, precum ºi hotãrârilor consiliului de conducere.
(2) În exercitarea atribuþiilor sale directorul general emite
decizii.
CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri ºi cheltuieli
Art. 15. Ñ (1) ANR întocmeºte anual bugetul de venituri ºi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice
elaborate de Ministerul Finanþelor Publice.
(2) Bugetul de venituri ºi cheltuieli al ANR se aprobã
de Consiliul de conducere al ANR cu acordul Ministerului
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, în condiþiile
legii.
Art. 16. Ñ Soldurile anuale rezultate din execuþia bugetului de venituri ºi cheltuieli al ANR rãmân la dispoziþia
acesteia ºi se folosesc în anul urmãtor cu aceeaºi destinaþie.
Art. 17. Ñ ANR poate realiza ºi poate dispune de venituri ºi de cheltuieli în valutã, în condiþiile prevãzute de
actele normative în vigoare.
CAPITOLUL VII
Personalul ANR
Art. 18. Ñ (1) Criteriile ºi condiþiile pentru încadrarea ºi
promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv
de muncã.
(2) Funcþiile din cadrul ANR, care concurã la siguranþa
navigaþiei, se stabilesc prin decizie a directorului general al
ANR.

(3) Personalul ANR trebuie sã respecte prevederile
regulamentului de ordine interioarã al ANR, aprobat de
consiliul de conducere, precum ºi ale celorlalte reglementãri
legale în vigoare.
(4) Atribuþiile departamentelor, direcþiilor, serviciilor,
birourilor ºi laboratoarelor de specialitate, precum ºi ale
organelor teritoriale operative din cadrul ANR se stabilesc
în conformitate cu structura organizatoricã, prin regulamentul de ordine interioarã, aprobat de consiliul de conducere.
(5) Atribuþiile ºi rãspunderile individuale ale personalului
ANR se stabilesc prin fiºa postului, elaboratã în baza regulamentului de ordine interioarã, ºi se aprobã de cãtre directorul general. Fiºa postului este anexã la contractul
individual de muncã ºi se semneazã de salariat ºi de ºeful
ierarhic al acestuia.
(6) Personalul ANR poartã în timpul serviciului uniforma
de serviciu, cu gradele ºi însemnele specifice, sau, dupã
caz, echipamentul de protecþie ori de lucru, care se atribuie în condiþiile legii.
(7) Forma, însemnele specifice, modul de acordare ºi
durata de folosinþã a uniformelor, a echipamentelor de protecþie sau de lucru se aprobã prin ordin al ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, la propunerea
Consiliului de conducere al ANR.
(8) Salarizarea personalului se face potrivit
reglementãrilor stabilite pentru instituþiile publice finanþate
integral din venituri extrabugetare. Drepturile de salarizare
ºi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul
colectiv de muncã.
(9) În executarea atribuþiilor de inspecþie, control ºi
supraveghere a navelor ºi a navigaþiei, personalul ANR cu
atribuþii în acest domeniu are drept de control pe toate mijloacele de transport naval, pe baza legitimaþiei speciale
emise ºi în condiþiile stabilite de ANR.
ANEXA Nr. 2

SIGLA
Autoritãþii Navale Române
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ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI
DIN ROMÂNIA
CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

H O T Ã R Â R E A Nr. 16
din 25 septembrie 2002
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) ºi ale art. 10 lit. A din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 133/2002 ºi ulterior modificatã
prin Ordonanþa Guvernului nr. 67/2002, respectiv art. 14 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Camerei
Auditorilor din România, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 591/2000, precum ºi procesul-verbal întocmit de comisia
de examinare stabilitã prin Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România din 26 iunie 2002,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România
Art. 1. Ñ Se aprobã acordarea calitãþii de auditor
financiar persoanelor fizice prevãzute în lista anexã la
prezenta hotãrâre, care posedã o calificare profesionalã în
audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuitã

h o t ã r ã º t e:
de alt stat în acord cu reglementãrile specifice din acel
stat.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
prof. univ. dr. Florin Georgescu
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând persoanele fizice care au calificarea de auditor financiar obþinutã
potrivit prevederilor altui stat ºi calitatea de auditor financiar dobânditã în România
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele

1.

Stan Daniel

2.

Manolescu Silviu Florin

3.

Bulatã Vasile

4.

Bumbãcea Cornelia

5.

Gherghescu Gelu

6.

Robert Nicolas Guy

7.

Wallaert Loic Guy Max Marie

8.

Fieraru Matilda Elena

9.

Costache Rodica

10.

Danilov Mihaela

11.

Ion Mãdãlina

12.

Scarlat Ileana

13.

Ranta Sergiu Cristian

14.

Marinescu Marius Tudor

15.

Câmpean Simona

16.

Ionescu Adrian

17.

Ciungradi Bogdan

18.

Cabariu Adela Smaranda

19.

Ilin Iancu Constantin
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Nr.
crt.

Numele ºi prenumele

20.

Timotin Dan Iulian

21.

Damianov Roxana Georgiana

22.

Vasiliu Alexandru ªerban

23.

Bozga Mircea

24.

Radu Cãtãlin

25.

Mihãilescu Cristian Gabriel

26.

Grasu Diana Irina

27.

Neamþu Pauline Ana

28.

Ciorbã Cãtãlina Veronica Octavia

29.

Stãnescu Sorin Paraschiv

30.

Udrescu Daniel Silviu
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