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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 340
din 5 decembrie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 64 din Legea nr. 92/1992
pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, modificatã ºi completatã
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru
organizarea judecãtoreascã, republicatã. Excepþia a fost ridicatã de Florin Cornel Bãlãnescu în Dosarul nr. 1/2002, de
Paula Þîrlã în Dosarul nr. 3/2002, de Ministerul Public în

Dosarul nr. 4/2002 ºi de Laurenþiu Pãduraru în Dosarul
nr. 5/2002 ale Curþii Supreme de Justiþie Ñ Completul de
9 judecãtori.
La apelul nominal fãcut în Dosarul nr. 259C/2002, la
care sunt conexate dosarele nr. 260C/2002, 261C/2002 ºi
nr. 262C/2002, se prezintã personal Florin Cornel
Bãlãnescu, Paula Þîrlã ºi Laurenþiu Pãduraru, autori ai
excepþiei, lipsã fiind celelalte pãrþi, procedura de citare fiind
legal îndeplinitã.
Preºedintele acordã cuvântul asupra cererilor prealabile,
faþã de care Florin Cornel Bãlãnescu, în temeiul art. 27
pct. 2 teza întâi din Codul de procedurã civilã, formuleazã
cerere de recuzare a domnului judecãtor ªerban Viorel
Stãnoiu.
Ministerul Public solicitã respingerea cererii.
Curtea respinge cererea ca fiind inadmisibilã în temeiul
art. 25 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Curþii Constituþionale, potrivit cãruia ”o datã legal sesizatã,
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Curtea procedeazã la examinarea constituþionalitãþii, nefiind
aplicabile dispoziþiile referitoare la suspendarea, întreruperea
sau stingerea procesului ºi nici cele privind recuzarea
judecãtorilorÒ.
Cauza fiind în stare de judecatã, preºedintele acordã
cuvântul în fond.
Florin Cornel Bãlãnescu, în esenþã, susþine cã
dispoziþiile art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicatã, sunt
contrare dispoziþiilor art. 16 alin. (1) ºi (2), art. 20, 21, 24,
art. 49 alin. (1), art. 125 alin. (1) din Constituþie ºi ale
art. 6 ºi 13 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, întrucât liberul acces la
justiþie este garantat doar pentru categoria magistraþilor
declaraþi reuºiþi la examenul de capacitate, iar nu ºi pentru
categoria celor declaraþi nereuºiþi. Aceste douã categorii se
aflã doar strict formal în situaþii diferite, ceea ce nu justificã
aplicarea unui tratament juridic diferenþiat. Solicitã ca, în
situaþia admiterii excepþiei de neconstituþionalitate, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã se extindã controlul de constituþionalitate ºi asupra prevederilor art. 62 alin. 3 ºi ale
art. 63 alin. 6 din Legea nr. 92/1992, republicatã, care
sunt neconstituþionale în mãsura în care restrâng cazurile
în care Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida
examenul de capacitate doar la acele ipoteze în care se
constatã cã nu au fost respectate condiþiile prevãzute de
lege referitoare la organizarea examenului sau dacã rezultatele au fost denaturate prin sãvârºirea unor fraude. În
final, aratã cã aplicarea unui tratament juridic diferit este
nejustificatã ºi din considerente de ordin uman, expunând
o amplã situaþie de fapt ºi propuneri de lege ferenda; critica este întemeiatã pe jurisprudenþa Curþii Constituþionale
în materia liberului acces la justiþie, precum ºi pe jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului.
În concluziile lor Paula Þîrlã ºi Laurenþiu Pãduraru
declarã cã achieseazã la concluziile coautorului excepþiei,
Florin Cornel Bãlãnescu, susþinând cã dispoziþiile de lege
criticate, întrucât nu se referã ºi la categoria candidaþilor
nereuºiþi la examen, au semnificaþia unei lacune de reglementare.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, ca fiind nefondatã. Având în vedere cã prevederile art. 64 din legea
criticatã reglementeazã doar ipoteza în care Consiliul
Superior al Magistraturii refuzã sã propunã numirea magistratului, dupã validarea examenului de capacitate, de cãtre
preºedintele României, instanþa de judecatã, sesizatã fie în
temeiul prevederilor Legii nr. 92/1992, fie în baza Legii
nr. 29/1990, nu se poate substitui comisiei de examinare.
Aºadar, prevederile criticate nu contravin dispoziþiilor constituþionale ºi nici celor ale Convenþiei pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin încheierile din 20 mai 2002, pronunþate în dosarele
nr. 1/2002, nr. 3/2002, nr. 4/2002 ºi nr. 5/2002, Curtea
Supremã de Justiþie Ñ Completul de 9 judecãtori,
prevãzut de art. 64 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru
organizarea judecãtoreascã, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, republicatã. Excepþia a fost ridicatã de
Florin Cornel Bãlãnescu, Paula Þîrlã, Ministerul Public ºi
Laurenþiu Pãduraru în cauze având ca obiect plângerile formulate în temeiul art. 21 din Constituþie ºi al art. 64 din
Legea nr. 92/1992, republicatã, împotriva hotãrârilor
Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-au respins
cererile de reexaminare a lucrãrilor susþinute cu prilejul participãrii la examenul de capacitate.

În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã prevederile Legii nr. 92/1992, în ansamblul sãu,
ºi, în special, ale art. 64 sunt contrare dispoziþiilor art. 16
alin. (1), art. 20 alin. (2) ºi ale art. 21 din Constituþie, precum ºi ale art. 6 pct. 1 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, referitoare
la dreptul unei persoane la judecarea cauzei sale în cadrul
unui proces echitabil, public ºi într-un termen rezonabil de
cãtre o instanþã independentã ºi imparþialã. Starea de
neconstituþionalitate constã în aceea cã ”legea nu prevede
expres posibilitatea unei cãi de atac în justiþie împotriva
hotãrârii Consiliului Superior al Magistraturii de validare a
examenului de capacitate, pe care sã o poatã exercita ºi
procurorii ºi judecãtorii care au fost declaraþi respinºi la
examenul în cauzãÒ, încãlcându-se astfel liberul acces la
justiþie, ”care are ca semnificaþie faptul cã legiuitorul nu
poate exclude de la exerciþiul drepturilor procesuale, pe
care le-a instituit, nici o categorie sau grup socialÒ.
Prevederile art. 64 din legea criticatã încalcã ºi dispoziþiile
art. 16 alin. (1) din Constituþie, întrucât creeazã o ”discriminare între candidaþii declaraþi reuºiþi la examenul de capacitate, þinând cont în exclusivitate de rezultatele
examenului, comunicate de cãtre comisia de examinare,
fãrã a lua în calcul ºi memoriile celor declaraþi nereuºiþiÒ.
Instanþa de judecatã, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ºi ale art. 18 1 din Legea
nr. 35/1997 privind organizarea ºi funcþionarea instituþiei
Avocatul Poporului, introduse prin Legea nr. 181/2002,
încheierea de sesizare a Curþii Constituþionale a fost comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului, precum ºi Avocatului Poporului, pentru a-ºi
exprima punctele de vedere cu privire la excepþia ridicatã.
Guvernul României a trimis Curþii Constituþionale, cu
Adresa nr. 5/6.847/AN din 12 iulie 2002, punctul sãu de
vedere, în sensul respingerii excepþiei de neconstituþionalitate, cu urmãtoarea motivare:
”În ce priveºte conformitatea art. 64 din Legea pentru
organizarea judecãtoreascã cu prevederile constituþionale,
arãtãm cã dispoziþia legalã invocatã nu contravine art. 21
din Constituþie care consacrã accesul liber la justiþie.
Art. 64 alin. 2 din lege instituie tocmai posibilitatea de a
ataca în justiþie refuzul Consiliului Superior al Magistraturii
de a propune numirea de cãtre Preºedintele României,
printr-o plângere suspensivã de executare.
Referitor la invocarea neconstituþionalitãþii textelor criticate în raport cu art. 16 din Constituþie, considerãm cã ºi
sub acest aspect excepþia este neîntemeiatã. Fãrã îndoialã,
dispoziþiile criticate de semnatarul excepþiei nu creeazã
discriminãri între cetãþeni pe criteriile egalitãþii în drepturi,
prevãzute atât în art. 4 alin. (2) din Constituþie, cât ºi în
art. 14 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale. Norma cuprinsã în textul de
lege criticat e aplicabilã tuturor cauzelor de acest fel, precum ºi tuturor pãrþilor din aceste cauze, în egalã mãsurã.Ò
Avocatul Poporului a transmis Curþii Constituþionale, cu
Adresa nr. 5.959 din 5 iulie 2002, punctul sãu de vedere,
în sensul cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, cu urmãtoarea motivare:
”Inexistenþa unor prevederi speciale în Legea
nr. 92/1992, care sã stabileascã posibilitatea exercitãrii
unor cãi de atac împotriva hotãrârii Consiliului Superior al
Magistraturii de validare sau invalidare a examenului de
capacitate nu exclude posibilitatea persoanelor interesate
de a se adresa instanþei de contencios administrativ, în termenele ºi în condiþiile Legii contenciosului administrativ
nr. 29/1990.
Prin urmare cu toate cã art. 62 alin. 3 ºi art. 64 din
Legea nr. 92/1992 nu conþin prevederi exprese pentru
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exercitarea unei cãi de atac în justiþie împotriva hotãrârii
Consiliului Superior al Magistraturii de validare sau invalidare a examenului de capacitate, pe care sã o exercite
candidaþii la acest examen, indiferent dacã au fost
declaraþi admiºi sau respinºi, considerãm cã nu existã
discriminare între cele douã categorii de candidaþi.Ò
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere
exprimate de Guvern ºi de Avocatul Poporului, rapoartele
judecãtorului-raportor, susþinerile pãrþilor prezente, 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. 1Ñ3, 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992,
republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate
ridicatã.
Prin încheierile din 20 mai 2002 instanþa de judecatã a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 64 din Legea
nr. 92/1992, republicatã, modificatã ºi completatã, iar din
cererile formulate în motivarea excepþiei rezultã cã autorii
acesteia au criticat pentru neconstituþionalitate ºi legea
menþionatã, în ansamblul sãu. De asemenea, în cadrul
dezbaterilor autorii excepþiei au solicitat Curþii
Constituþionale ca, admiþând excepþia de neconstituþionalitate, în temeiul art. 25 alin. (2) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, sã dispunã extinderea controlului de
constituþionalitate ºi asupra prevederilor art. 62 alin. 3 ºi
ale art. 63 alin. 6 din Legea nr. 92/1992, republicatã,
modificatã ºi completatã, care nu pot fi disociate de prevederile art. 64 din aceeaºi lege.
Examinând încheierile de sesizare, Curtea constatã cã
este legal sesizatã doar cu excepþia de neconstituþionalitate
a prevederilor art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997.
Curtea respinge cererea de extindere a excepþiei de
neconstituþionalitate asupra altor prevederi ale Legii
nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, deoarece
aceasta ar avea semnificaþia sesizãrii directe a Curþii, lucru
nepermis de dispoziþiile Legii nr. 47/1992. Potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din aceeaºi lege, controlul poate fi
extins numai în ipoteza în care, constatând neconstituþionalitatea unei prevederi legale, reþine cã în cuprinsul actului
atacat existã ºi alte prevederi contrare Constituþiei, de care,
în mod necesar ºi evident, nu pot fi disociate prevederile
menþionate în sesizare.
Dispoziþiile art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicatã,
criticate de autorii excepþiei, au urmãtorul cuprins:
”În cazul în care magistratul nu a fost propus de Consiliul
Superior al Magistraturii pentru a fi numit de Preºedintele
României, în termen de cel mult 6 luni de la data validãrii examenului de capacitate îi înceteazã calitatea de magistrat.
Împotriva refuzului Consiliului Superior al Magistraturii de a
propune Preºedintelui României numirea în funcþie a magistratului, acesta se poate adresa cu plângere Curþii Supreme de
Justiþie, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului
prevãzut la alin. 1. Plângerea este suspensivã de executare.
Curtea Supremã de Justiþie judecã plângerea în complet format din 9 judecãtori. Hotãrârea pronunþatã este irevocabilã.Ò
Autorii excepþiei de neconstituþionalitate susþin cã
aceastã prevedere legalã contravine dispoziþiilor art. 16
alin. (1), art. 20 alin. (2) ºi ale art. 21 din Constituþie, precum ºi celor ale art. 6 pct. 1 din Convenþia pentru
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apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
având urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
Ñ Art. 20 alin. (2): ”Dacã existã neconcordanþe între pactele ºi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului,
la care România este parte, ºi legile interne, au prioritate reglementãrile internaþionale.Ò;
Ñ Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò
Curtea reþine cã excepþia de neconstituþionalitate este
neîntemeiatã.
Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã
reglementeazã în art. 58Ñ64 examenul de capacitate pe
care trebuie sã-l susþinã magistraþii stagiari Ñ judecãtori ºi
procurori Ñ pentru a fi numiþi în funcþie prin decret al
Preºedintelui României, potrivit art. 47 din lege.
Examenul de capacitate se susþine în faþa unei comisii
în compunerea prevãzutã de lege, iar rezultatele examenului sunt validate de Consiliul Superior al Magistraturii.
Art. 64 invocat de autorii excepþiei nu se referã la validarea examenului de capacitate, ci la situaþia în care, dupã
validarea examenului, Consiliul Superior al Magistraturii
refuzã sã propunã Preºedintelui României numirea în
funcþie a magistratului care a fost declarat reuºit la examen.
În acest caz ºi numai în acesta magistratul se poate
adresa cu plângere Curþii Supreme de Justiþie.
Textul de lege menþionat nu contravine prevederilor
art. 16 din Constituþie, dat fiind cã dispoziþiile pe care le
cuprinde se aplicã în mod egal tuturor persoanelor pe care
le vizeazã, ºi anume candidaþilor declaraþi reuºiþi la examenul
de capacitate, care însã Ñ din motive a cãror temeinicie
poate fi apreciatã de justiþie Ñ nu au fost propuºi de
Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numiþi de
Preºedintele României. Textul nu contravine, de asemenea,
prevederilor art. 21 din Constituþie ºi nici ale art. 6 pct. 1
din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, deoarece nu conþine norme restrictive privind accesul la justiþie al persoanelor la care se
referã, ci, dimpotrivã, stabileºte dreptul acestora de a se
adresa cu plângere Curþii Supreme de Justiþie.
În conþinutul sãu excepþia de neconstituþionalitate
vizeazã omisiunea legiuitorului de a permite Ñ prin acelaºi
text al legii Ñ ºi candidaþilor respinºi la examenul de
capacitate de a se adresa cu plângere Curþii Supreme de
Justiþie. În examinarea criticii formulate de autorii excepþiei
Curtea Constituþionalã reþine cã, în cadrul procedurii
prevãzute de art. 64 din Legea nr. 92/1992, republicatã,
candidaþii declaraþi nereuºiþi la examenul de capacitate nu
se aflã în aceeaºi situaþie juridicã cu cei declaraþi reuºiþi la
examenul de capacitate, astfel cã tratamentul diferenþiat ce
li se aplicã Ñ în ce priveºte folosirea cãilor de atac în
justiþie Ñ nu încalcã prevederile art. 16 din Constituþie.
Pe de altã parte, Curtea observã cã dispoziþiile art. 21
din Constituþie ºi ale art. 6 pct. 1 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale au
în vedere accesul la justiþie pentru apãrarea drepturilor ºi a
intereselor legitime, adicã a acelor drepturi ºi interese care
sunt reglementate prin lege.
Or, posibilitatea de a ataca rezultatele unui examen sau
ale unui concurs nu constituie un drept de sine stãtãtor,
reglementat ca atare prin lege, ci un mijloc de realizare a
dreptului de a ocupa funcþia pentru care s-a organizat examenul sau concursul, prin intermediul procedurilor de examen sau de concurs pe care legea le reglementeazã.
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A decide altfel ar însemna sã se recunoascã organelor
de justiþie competenþa de a se substitui examinatorilor, de
a invalida evaluãrile fãcute de aceºtia ºi de a le înlocui cu
evaluãrile proprii ale judecãtorilor, ceea ce ar excede în
mod evident atribuþiilor instanþelor judecãtoreºti.

Rezultã aºadar cã dispoziþiile criticate de autorii
excepþiei nu contravin prevederilor constituþionale invocate
de aceºtia ºi nici prevederilor art. 6 pct. 1 din Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, 123, 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) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 64 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, republicatã, modificatã ºi completatã, ridicatã de Florin Cornel Bãlãnescu în Dosarul nr. 1/2002, de Paula
Þîrlã în Dosarul nr. 3/2002, de Ministerul Public în Dosarul nr. 4/2002 ºi de Laurenþiu Pãduraru în Dosarul nr. 5/2002 ale
Curþii Supreme de Justiþie Ñ Completul de 9 judecãtori.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 decembrie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

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

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 357
din 12 decembrie 2002

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 4 ºi ale art. 10 alin. 4
din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie construite
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 4 ºi ale art. 10 alin. 4 din
Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu
altã destinaþie construite din fondurile statului ºi din fondurile unitãþilor economice sau bugetare de stat, republicatã,
excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Biroul de
Turism ºi TranzacþiiÒ Ñ S.A. din Bucureºti în Dosarul
nr. 2.483/2001 al Judecãtoriei Mangalia.
Curtea dispune a se face apelul ºi în dosarele
nr. 151C/2002 ºi nr. 152C/2002, având în vedere cã atât
obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, cât ºi autorul
acesteia sunt identice cu cele ale cauzei menþionate.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, din oficiu, pune în discuþie conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public considerã cã sunt
îndeplinite condiþiile legale pentru conexare.
Curtea, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ºi ale art. 164 alin 1 ºi 2 din
Codul de procedurã civilã, dispune conexarea dosarelor

nr. 151C/2002 ºi nr. 152C/2002 la Dosarul nr. 130C/2002,
care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public solicitã respingerea excepþiei, arãtând cã
asupra constituþionalitãþii textelor legale criticate Curtea s-a
pronunþat prin numeroase decizii, statuând cã acestea sunt
constituþionale. Precizeazã cã nu au intervenit elemente noi
de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenþei Curþii.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 24 ianuarie 2002, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.483/2001, precum ºi prin încheierile din
23 noiembrie 2001, pronunþate în dosarele nr. 3.784/2001
ºi nr. 3.785/2001, Judecãtoria Mangalia ºi, respectiv,
Tribunalul Constanþa au sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 4
ºi ale art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea
de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie construite din fondurile statului ºi din fondurile unitãþilor economice sau bugetare de stat, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea
Comercialã ”Biroul de Turism ºi TranzacþiiÒ Ñ S.A. din
Bucureºti.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
excepþiei considerã Ñ pentru ipoteza în care terenurile
aparþin societãþilor comerciale Ñ cã, prin efectul art. 10
alin. 4 din lege, acestea devin proprietate de stat, ceea ce
ar reprezenta ”o expropriereÒ, contravenind astfel art. 41
alin. (3) din Constituþie. Au fost, tot astfel, în opinia autorului
excepþiei, încãlcate ºi prevederile art. 41 alin. (1) ºi ale art. 135
alin. (6) din Legea fundamentalã. Neconstituþionalitatea
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textului menþionat ar atrage, astfel cum considerã autorul
excepþiei, ºi neconstituþionalitatea altor texte din aceeaºi
lege, de care regimul terenului afectat locuinþelor ce se
vând nu poate fi disociat; este vorba despre art. 7 alin. 1,
5 ºi 6, ca ºi despre art. 10 alin. 1, 2, 3 ºi 6 din Legea
nr. 85/1992, republicatã. În fine, se mai susþine cã art. 10
alin. 4 din lege, încãlcând prevederile Constituþiei, contravine ºi Convenþiei pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale.
Al doilea text criticat pentru neconstituþionalitate este
art. 7 alin. 4 din legea menþionatã. Autorul excepþiei considerã cã ”Modalitatea în care s-a stabilit prin lege indexarea
nu are nici o justificare obiectivã ºi raþionalã, determinând
ruperea justului echilibru ºi antrenând încãlcarea art. 1 din
primul Protocol adiþional la convenþia deja menþionatãÒ. Pe
de altã parte, aratã autorul excepþiei, ”legiuitorul a prevãzut
cã dreptul de proprietate asupra pãrþilor comune ale clãdirii
ºi dreptul de proprietate asupra terenului aferent
construcþiei se transmite obligatoriu ºi fãrã nici un contraechivalent, iar aceastã mãsurã este o privare de proprietate care contravine art. 1 din primul protocol la convenþieÒ.
Instanþele de judecatã apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã. Se considerã cã ”modalitatea
de stabilire a preþului de vânzare pentru locuinþele
menþionate, precum ºi atribuirea terenului aferent în
condiþiile art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 nu încalcã
principiul dreptei ºi prealabilei despãgubiri prevãzute de
art. 41 alin. (3) din Constituþie, deoarece vânzarea vizeazã
doar locuinþele construite din fondurile unitãþilor economice
sau bugetare de stat, iar terenul atribuit în proprietate este,
de asemenea, teren aparþinând statului. Faptul cã, ulterior
intrãrii în vigoare a Legii nr. 85/1992, în cadrul procesului
de privatizare, pârâta a devenit societate pe acþiuni cu
capital mixt nu este de naturã sã atragã neconstituþionalitatea prevederilor legale invocateÒ.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru
a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
Guvernul apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate
a art. 7 alin. 4 ºi a art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992,
republicatã, este neîntemeiatã. Aceastã excepþie are la
bazã Ñ în opinia Guvernului Ñ o greºitã interpretare a
legii, cãci art. 10 alin. 4 din legea menþionatã ”nu prevede
o expropriere, ci o trecere a terenurilor în proprietatea
deþinãtorilor de locuinþe, foºti chiriaºi ai acestora, dobândite
prin cumpãrare de la unitãþile economice sau bugetare de
stat. Prin urmare, atribuirea terenurilor se face integral sau
proporþional cu cota-parte din dreptul de proprietate asupra
construcþiei respectiveÒ. Pe de altã parte, observã
Guvernul, ”Faptul cã în aceste cazuri autorul excepþiei criticã preþul de vânzare al locuinþelor nu priveºte
constituþionalitatea textului criticat, fiind o problemã de
opþiune legislativãÒ. Este citatã în acest sens jurisprudenþa
Curþii, de exemplu Decizia nr. 324 din 27 noiembrie 2001,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101
din 5 februarie 2002.
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 al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã este competentã, potrivit
dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi ale
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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. 7 alin. 4 ºi ale art. 10 alin. 4 din Legea
nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã
destinaþie construite din fondurile statului ºi din fondurile
unitãþilor economice sau bugetare de stat, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie
1998, dispoziþii care au urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 7 alin. 4: ”Evaluarea ºi vânzarea locuinþelor
prevãzute la alin. 1 ºi 2 ºi la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au
încheiat contracte de vânzare-cumpãrare pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei legi, se vor face în condiþiile Decretuluilege nr. 61/1990 ºi ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficienþii de uzurã din Decretul nr. 93/1977,
la un preþ indexat în funcþie de creºterea salariului minim brut
pe þarã la data cumpãrãrii, faþã de cel existent la data intrãrii în
vigoare a Legii nr. 85/1992.Ò ;
Ñ Art. 10 alin. 4: ”Pentru persoanele care dobândesc
locuinþele în condiþiile Decretului-lege nr. 61/1990 ºi ale prezentei legi, atribuirea terenului se face în condiþiile art. 36
alin. 2 din Legea nr. 18/1991.Ò
Motivele de neconstituþionalitate invocate de autorul
excepþiei privesc atât modalitatea de stabilire ºi, implicit,
cuantumul preþului de vânzare, cât ºi atribuirea în proprietatea deþinãtorilor de locuinþe, foºti chiriaºi ai acestora,
dobândite prin cumpãrare de la unitãþile economice sau
bugetare de stat, a terenurilor pe care se aflã aceste construcþii, considerându-se cã textul criticat nu respectã
cerinþele impuse de prevederile art. 1 din primul Protocol
adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale.
Asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 7 din Legea
nr. 85/1992, republicatã, Curtea s-a mai pronunþat prin
numeroase decizii, cum ar fi, de exemplu: Decizia nr. 10
din 8 martie 1994, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 114 din 5 mai 1994, Decizia nr. 46
din 23 martie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 184 din 29 aprilie 1999, Decizia
nr. 40 din 14 martie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 242 din 1 iunie 2000.
S-a apreciat, în soluþia datã de Curte, în sensul constituþionalitãþii textului art. 7 din legea menþionatã, cã prin
aceste prevederi a fost consacratã ”o normã de justiþie
socialã, întrucât s-a dat posibilitatea chiriaºilor sã cumpere
locuinþele la construirea cãrora au participat direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridicÒ. Iar în cazul privatizãrii
unitãþilor din ale cãror fonduri a fost construitã locuinþa ce
a fãcut obiectul vânzãrii, obligaþia de vânzare cãtre chiriaºi,
prevãzutã de dispoziþiile Legii nr. 85/1992, este Ñ astfel
cum a statuat Curtea Constituþionalã Ñ o obligaþie in rem,
deci în considerarea obiectului (locuinþã construitã din fondurile unitãþii economice sau bugetare), iar nu o obligaþie
in personam, care ar fi avut în considerare societatea
comercialã ce a luat naºtere pe calea privatizãrii.
Atât soluþiile, cât ºi considerentele cuprinse în aceste
decizii îºi pãstreazã valabilitatea ºi în prezenta cauzã, neintervenind elemente noi de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenþei Curþii.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992, republicatã, Curtea constatã, de asemenea, cã acestea nu contravin prevederilor constituþionale invocate. Acest text de
lege face referire numai la modalitatea concretã de atribuire a terenurilor pe care se gãsesc locuinþele dobândite
prin vânzare-cumpãrare în condiþiile Legii nr. 85/1992, republicatã. Deci acest articol nu prevede o expropriere, ci o
trecere a terenurilor în proprietatea deþinãtorilor de locuinþe,
foºti chiriaºi ai acestora, dobândite prin cumpãrare de la
unitãþile economice sau bugetare de stat, atribuirea
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terenurilor fãcându-se integral sau proporþional cu cotaparte din dreptul de proprietate asupra construcþiei
respective.
De altfel, ºi asupra constituþionalitãþii acestui text Curtea
s-a pronunþat, de exemplu prin Decizia nr. 164 din 22 mai
2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 492 din 23 august 2001, Decizia nr. 324 din 27 noiembrie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 101 din 5 februarie 2002, ºi Decizia nr. 270

din 22 octombrie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 879 din 6 decembrie 2002,
statuând cã dispoziþiile art. 10 alin. 4 din Legea
nr. 85/1992, republicatã, sunt constituþionale.
Atât soluþiile, cât ºi considerentele cuprinse în aceste
decizii îºi pãstreazã valabilitatea ºi în prezenta cauzã, neintervenind elemente noi de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenþei Curþii.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 4 ºi ale art. 10 alin. 4 din Legea nr. 85/1992
privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie construite din fondurile statului ºi din fondurile unitãþilor economice
sau bugetare de stat, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”Biroul de Turism ºi TranzacþiiÒ Ñ S.A. din
Bucureºti în Dosarul nr. 2.483/2001 al Judecãtoriei Mangalia, precum ºi în dosarele nr. 3.784/2001 ºi nr. 3.785/2001 ale
Tribunalului Constanþa.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 12 decembrie 2002.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind publicitatea ºi teleshoppingul la produse medicamentoase, tratamente medicale
ºi suplimente nutritive
Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naþional al Audiovizualului, de garant al interesului public ºi de unicã
autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,
þinând cont de necesitatea reglementãrii publicitãþii ºi a teleshoppingului la produse medicamentoase, tratamente
medicale ºi suplimente nutritive,
în vederea armonizãrii legislaþiei româneºti cu reglementãrile ºi normele Uniunii Europene,
þinând cont de necesitatea respectãrii principiilor liberei concurenþe, protecþiei vieþii, sãnãtãþii, securitãþii ºi intereselor economice ale consumatorilor, precum ºi a mediului,
având în vedere cã publicitatea la produsele medicamentoase trebuie sã se supunã unor condiþii stricte ºi unui
control efectiv,
în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
membrii Consiliului Naþional al Audiovizualului adoptã urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Prin publicitate audiovizualã pentru produse
medicamentoase ºi tratamente medicale se înþelege orice
formã de promovare efectuatã în cadrul serviciilor de programe, destinatã sã stimuleze distribuirea, consumul sau
vânzarea acestora.
Art. 2. Ñ Publicitatea ºi teleshoppingul sunt permise
numai în cazul produselor medicamentoase ºi al tratamentelor medicale care nu necesitã prescripþie medicalã.

Art. 3. Ñ Sunt interzise publicitatea ºi teleshoppingul la
produsele medicamentoase care conþin substanþe psihotrope
sau narcotice, în sensul convenþiilor internaþionale.
Art. 4. Ñ Publicitatea pentru produsele medicamentoase
trebuie sã încurajeze folosirea raþionalã a acestora, sã le
prezinte în mod obiectiv, fãrã a le exagera calitãþile
terapeutice.
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Art. 5. Ñ Promovarea produselor medicamentoase ºi a
tratamentelor medicale în serviciile de programe audiovizuale va include în mod obligatoriu urmãtoarele:
a) numele produsului;
b) denumirea comunã, dacã produsul conþine un singur
ingredient activ;
c) indicaþia (pentru ce se foloseºte produsul sau tratamentul medical respectiv);
d) avertizarea sonorã ºi scrisã, timp de minimum
6 secunde, prezentatã la sfârºitul clipului publicitar a cãrui
duratã depãºeºte 10 secunde: ”Acest produs se poate elibera fãrã prescripþie medicalã. Se recomandã citirea cu
atenþie a prospectului. Dacã apar manifestãri neplãcute,
adresaþi-vã medicului sau farmacistului.Ò
Art. 6. Ñ (1) Este interzisã difuzarea de publicitate sau
teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine,
suplimente alimentare, nutrienþi, suplimente nutritive ºi tratamente medicale prezentate sau recomandate de personalitãþi ale vieþii publice, culturale, ºtiinþifice, sportive sau de
alte persoane care, datoritã celebritãþii lor, pot încuraja consumul acestor produse sau tratamente.
(2) Este interzisã difuzarea de publicitate ºi teleshopping
care înfãþiºeazã medici, stomatologi, farmaciºti sau asistente medicale care recomandã sau avizeazã medical produse de larg consum, cu excepþia produselor de igienã
personalã, produse medicamentoase, vitamine, suplimente
alimentare, nutrienþi, suplimente nutritive sau tratamente
medicale.
(3) Este interzisã difuzarea de publicitate ºi teleshopping
pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienþi, suplimente nutritive ºi tratamente medicale, dacã prezentãrile conþin recomandãri sau avize ale
asociaþiilor medicale.
Art. 7. Ñ (1) Nici un fel de mesaj publicitar pentru produse medicamentoase sau tratamente medicale nu poate fi
adresat persoanelor care au vârsta mai micã de 16 ani.
(2) Este interzisã difuzarea de publicitate la produse
medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienþi,
suplimente nutritive ºi tratamente medicale în emisiuni pentru copii ori în pauzele publicitare care precedã sau
urmeazã unor astfel de emisiuni.
(3) Producãtorii ºi distribuitorii de produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienþi, suplimente
nutritive ºi tratamente medicale nu pot sponsoriza programele sau emisiunile destinate copiilor.
Art. 8. Ñ (1) Este interzisã difuzarea de publicitate ºi
teleshopping:
a) la produse pentru tratarea alcoolismului;
b) la tratamente clinice împotriva cãderii pãrului;
c) pentru hipnozã, terapie prin hipnozã, psihologie, psihanalizã sau psihiatrie;
d) la acele produse medicamentoase al cãror cost este
compensat.
(2) Este interzisã menþionarea în publicitate sau teleshopping a unor indicaþii terapeutice pentru:
a) tuberculozã;
b) boli cu transmisie sexualã;
c) alte boli infecþioase grave;
d) cancer ºi alte boli tumorale;
e) insomnie cronicã;
f) diabet ºi alte boli metabolice.
Art. 9. Ñ Publicitatea la produsele medicamentoase nu
trebuie sã conþinã nici o menþiune care:
a) sã dea impresia cã o consultaþie medicalã sau o
intervenþie chirurgicalã nu este necesarã, în special prin
oferirea unor sugestii de diagnostic sau de tratament la
distanþã;
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b) sã sugereze cã efectul tratamentului cu produsul
medicamentos respectiv este garantat, nu este însoþit de
efecte secundare sau este mai bun decât ori echivalent cu
cel al altui tratament sau produs medicamentos;
c) sã sugereze cã starea de sãnãtate a publicului ar
putea fi îmbunãtãþitã prin consumul respectivului produs;
d) sã sugereze cã starea de sãnãtate a publicului ar
putea fi afectatã dacã nu consumã produsul respectiv;
aceastã interdicþie nu se aplicã la campaniile de vaccinare
susþinute de industria farmaceuticã ºi aprobate de
Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei;
e) sã sugereze cã respectivul produs medicamentos
este un aliment, produs cosmetic sau alt bun de larg consum;
f) sã sugereze cã siguranþa sau eficienþa produsului
medicamentos se datoreazã faptului cã este natural;
g) ar putea, prin descrierea sau reprezentarea detaliatã
a unor simptome ori a unor cazuri clinice, sã ducã la un
autodiagnostic eronat;
h) sã se refere, în termeni improprii sau incorecþi, la
vindecare;
i) foloseºte în termeni improprii, alarmanþi sau incorecþi
imagini, scheme sau fotografii care aratã modificãri ale
organismului uman provocate de boli sau leziuni ori de
acþiunea produselor medicamentoase asupra organismului
uman sau a unor pãrþi ale acestuia;
j) evidenþiazã cã respectivul produs medicamentos este
autorizat de Agenþia Naþionalã a Medicamentului.
Art. 10. Ñ (1) Este interzisã difuzarea de publicitate ºi
teleshopping la produse ºi tratamente naturiste, care, dupã
caz, nu sunt însoþite de avertizarea sonorã ºi scrisã:
a) ”produs neatestat medicalÒ;
b) ”metodã neatestatã medicalÒ.
(2) În cazul în care produsele ºi tratamentele naturiste
au fost verificate din punct de vedere medical, acest lucru
va fi atestat de cãtre Colegiul Medicilor din România.
(3) Avertizarea prevãzutã la alin. (1) se va face la finalul mesajului publicitar.
Art. 11. Ñ Publicitatea ºi teleshoppingul pentru produse
ºi tratamente homeopate sunt permise numai pentru produsele ºi tratamentele avizate de Ministerul Sãnãtãþii ºi
Familiei sau de Colegiul Medicilor din România.
Art. 12. Ñ Este interzisã difuzarea de emisiuni sau
teleshopping în care sunt prezentate cazuri de vindecare a
unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenþionale sau
neconvenþionale, dacã diagnosticul ºi actele medicale care
îl atestã nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din
România sau dacã în emisiune ori în teleshopping nu este
prezent ºi un reprezentant al Colegiului Medicilor din
România care sã certifice din punct de vedere medical
rezultatele obþinute.
Art. 13. Ñ Este interzisã difuzarea de publicitate ºi
teleshopping în care se sugereazã cã este necesar ca oricine sã îºi suplimenteze dieta cu vitamine ºi minerale sau
cã astfel de suplimente pot sã îmbunãtãþeascã funcþii fizice
ori mentale care în mod normal sunt bune.
Art. 14. Ñ Emisiunile audiovizuale, publicitatea ºi teleshoppingul, destinate produselor sau tratamentelor pentru
slãbit ºi pentru menþinerea greutãþii corporale, fãrã indicaþii
terapeutice, vor respecta urmãtoarele condiþii:
a) sã existe dovezi medicale, de încredere, pentru fiecare afirmaþie privind efectele benefice ale produselor sau
tratamentelor;
b) sã indice, când se afirmã cã greutatea unei persoane
a scãzut cu o anumitã valoare, perioada în care s-a realizat aceastã scãdere;
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c) greutatea pierdutã ºi perioada în care s-a obþinut trebuie sã fie compatibile cu practicile medicale ºi de dietã
general acceptate ºi sã nu semnifice calitãþi nereprezentative ale produsului sau serviciului medical oferit;
d) în cazul alimentelor ºi bãuturilor cu cantitãþi calorice
scãzute, dacã sunt prezentate ca o parte a regimului de
slãbire, se va indica faptul cã produsul respectiv poate
conduce la pierderea de greutate numai ca parte a unei
diete ce controleazã caloriile/energia;
e) în cazul produselor special elaborate pentru a fi utilizate în diete cu restricþii calorice, care, conform instrucþiunilor producãtorului, înlocuiesc în totalitate sau în parte
aportul alimentar zilnic, acestea nu pot fi promovate sub alt
nume decât ”substitut alimentar complet pentru slãbitÒ sau
”substitut alimentar parþial pentru slãbitÒ;
f) în cazul produselor alimentare ºi al bãuturilor cu cantitãþi calorice scãzute nu se vor face referiri la rata ori la
mãrimea scãderii în greutate ca rezultat al utilizãrii respectivelor produse sau la reducerea senzaþiei de foame ori la
creºterea senzaþiei de saþietate.
Art. 15. Ñ (1) Promovarea sau prezentarea produselor
ºi tratamentelor pentru slãbit ori pentru menþinerea greutãþii
corporale trebuie sã includã avertizarea sonorã ºi scrisã,
cu o duratã de minimum 5 secunde: ”Consultaþi medicul
înainte de a urma dietaÒ; dieta trebuie prezentatã sau promovatã ca o mãsurã pe termen scurt.

(2) Sunt interzise mãrturiile sau relatarea unor cazuri
particulare care sã justifice urmarea dietei respective.
Art. 16. Ñ Publicitatea ºi teleshoppingul pentru orice fel
de produs sau tratament pentru slãbit ori pentru menþinerea greutãþii corporale vor respecta urmãtoarele condiþii:
a) nu se vor adresa persoanelor cu vârsta sub 18 ani
ºi vor avertiza publicul asupra acestui aspect printr-un
insert scris ºi/sau sonor;
b) nu pot fi difuzate în emisiunile pentru copii sau în
pauzele publicitare care precedã ori urmeazã unor astfel
de emisiuni;
c) nu se vor adresa în mod direct persoanelor obeze,
nu vor include exemple cu cazuri în care se vorbeºte despre sau apar persoane care ar fi fost obeze înainte de a
utiliza produsele sau serviciul cãruia i se face publicitate;
d) nu vor sugera sau nu vor afirma cã a fi subponderal
este adecvat sau de dorit.
Art. 17. Ñ (1) În cazul nerespectãrii prevederilor prezentei decizii Consiliul Naþional al Audiovizualului va emite
o somaþie de intrare în legalitate cu termene precise.
(2) În cazul nerespectãrii somaþiei se aplicã dispoziþiile
art. 91 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002.
Art. 18. Ñ În cazul publicitãþii la vitamine, prevederile
art. 6 alin. (1) intrã în vigoare în termen de 45 de zile de
la data publicãrii prezentei decizii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
Ralu Filip

Bucureºti, 28 ianuarie 2003.
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