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C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 176
din 24 martie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 lit. a)
din Codul de procedur„ civil„
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Rodica Dulan ∫i Timoftei
D‚rlea Ón Dosarul nr. 6.069/2004 al Cur˛ii de Apel Ia∫i —
Sec˛ia civil„.
Dezbaterile au avut loc Ón ∫edin˛a public„ din 22 martie
2005, Ón prezen˛a reprezentantului Ministerului Public, fiind
consemnate Ón Óncheierea de la acea dat„, c‚nd Curtea,
av‚nd nevoie de timp pentru a delibera, a am‚nat
pronun˛area pentru data de 24 martie 2005.
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C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 decembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 6.069/2004, Curtea de Apel Ia∫i — Sec˛ia civil„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din
Codul de procedur„ civil„, introduse prin Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2003, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 195/2004. Excep˛ia a fost ridicat„
de Rodica Dulan ∫i Timoftei D‚rlea, recuren˛i Óntr-o cauz„
civil„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei cereri de partaj
succesoral.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia sus˛in c„ formularea art. 302 1 alin. 1 lit. a) din
Codul de procedur„ civil„, Ón ceea ce prive∫te men˛iunea
îsub sanc˛iunea nulit„˛ii“, referitoare la elementele pe care
trebuie s„ le cuprind„ cererea de recurs, este
neconstitu˛ional„ Óntruc‚t impune instan˛elor s„ constate
nulitatea recursului, f„r„ a se da posibilitatea recurentului s„
acopere eventualele lipsuri ale cererii sale de recurs, care nu
aduc celorlalte p„r˛i nici o v„t„mare procesual„. Recurentul
se g„se∫te de cele mai multe ori Ón imposibilitatea absolut„
de a indica elementele enumerate Ón textul atacat, deoarece
Ón dispozitivul hot„r‚rilor judec„tore∫ti nu se indic„ toate
aceste date de identificare. Œn concluzie, autorii excep˛iei
apreciaz„ c„ textul criticat aduce atingere dreptului la
exercitarea unei c„i de atac ∫i dreptului la acces liber la
justi˛ie, contravenind astfel art. 21 ∫i 129 din Constitu˛ie.
Curtea de Apel Ia∫i — Sec˛ia civil„, prin adres„
comunicat„ Cur˛ii ulterior Ónaint„rii Óncheierii de sesizare, ∫i-a
exprimat opinia Ón sensul c„ dispozi˛iile art. 3021 din Codul
de procedur„ civil„ nu Óncalc„ textele constitu˛ionale invocate
de recuren˛i, Óntruc‚t din coroborarea art. 21 ∫i a art. 129
din Legea fundamental„ nu reiese c„ o cale de atac,
precum recursul, nu ar putea fi supus„ vreunei condi˛ion„ri
de ordin formal. Ipoteza vizat„ de autorii excep˛iei este cea
a unei interpret„ri gre∫ite din partea instan˛elor judec„tore∫ti
a normei procedurale prev„zute de textul criticat.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, Óntruc‚t art. 3021 din Codul de procedur„
civil„ stabile∫te condi˛iile pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
cererea de recurs, sub sanc˛iunea nulit„˛ii acesteia, condi˛ii
care, de altfel, se reg„sesc ∫i Ón art. 133 ∫i 287 din Codul
de procedur„ civil„, referitoare la cererea de chemare Ón
judecat„, respectiv la cererea de apel. Œn acela∫i timp,
potrivit art. 316 din Codul de procedur„ civil„, dispozi˛iile de
procedur„ privind judecata Ón apel se aplic„ ∫i Ón instan˛a de
recurs, reglement‚nd deci posibilitatea de a se Óndeplini
cerin˛ele de form„ ale cererii de recurs, p‚n„ la prima zi de
Ónf„˛i∫are.
De asemenea, Guvernul apreciaz„ c„ garan˛iile unui
proces echitabil sunt asigurate ∫i prin posibilitatea
recurentului de a consulta dosarul pentru aflarea datelor de
identificare a celorlalte p„r˛i ∫i prin instituirea unui termen
rezonabil pentru introducerea cererii de recurs. Totodat„, Ón
cazul Ón care recurentul depune personal cererea de recurs,
se aplic„ prevederile art. 303 alin. 5 din Codul de procedur„
civil„, potrivit c„rora pre∫edintele instan˛ei va putea s„
Ónapoieze p„r˛ii prezente cererea de recurs dac„ aceasta nu

Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de lege, prelungind termenul
de recurs cu 5 zile.
Avocatul Poporului arat„ c„ sesizarea Cur˛ii Constitu˛ionale prin Œncheierea din 9 decembrie 2004 a Cur˛ii de
Apel Ia∫i — Sec˛ia civil„ este inadmisibil„, Óntruc‚t lipse∫te
opinia instan˛ei cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate,
ceea ce contravine prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea
nr. 47/1992.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie,
precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Œn ceea ce prive∫te punctul de vedere trimis de Avocatul
Poporului, Ón sensul c„ lipsa opiniei instan˛ei de judecat„
conduce la nelegalitatea sesiz„rii Cur˛ii, potrivit dispozi˛iilor
art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, Curtea constat„ c„
asupra acestei chestiuni s-a pronun˛at prin Decizia nr. 47 din
5 martie 1997 (publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 146 din 10 aprilie 1998), prin care a statuat c„
examinarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate nu poate fi
Ómpiedicat„ de neÓndeplinirea unei obliga˛ii Ón sarcina unei
autorit„˛i publice, chiar dac„ aceasta este o instan˛„
judec„toreasc„. De altfel, a∫a cum s-a ar„tat mai sus,
instan˛a de judecat„ a comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale opinia
sa cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedur„
civil„, introdus prin art. I pct. 9 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea ∫i completarea
Codului de procedur„ civil„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, ∫i completat
prin art. I pct. 6 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2003, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 470 din 26 mai
2004, cu urm„torul cuprins: îCererea de recurs va cuprinde,
sub sanc˛iunea nulit„˛ii, urm„toarele men˛iuni: a) numele,
domiciliul sau re∫edin˛a p„r˛ilor ori, pentru persoanele juridice,
denumirea ∫i sediul lor, precum ∫i, dup„ caz, num„rul de
Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului sau de Ónscriere Ón registrul
persoanelor juridice, codul unic de Ónregistrare sau, dup„ caz,
codul fiscal ∫i contul bancar. Dac„ recurentul locuie∫te Ón
str„in„tate, va ar„ta ∫i domiciliul ales Ón Rom‚nia, unde urmeaz„
s„ i se fac„ toate comunic„rile privind procesul; [...].“
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile legale criticate contravin
prevederilor art. 21 ∫i 129 din Constitu˛ie, al c„ror con˛inut
este urm„torul:
— Art. 21: î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei
pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.
(3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea
cauzelor Óntr-un termen rezonabil.
(4) Jurisdic˛iile speciale administrative sunt facultative ∫i
gratuite.“;
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— Art. 129: îŒmpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti, p„r˛ile
interesate ∫i Ministerul Public pot exercita c„ile de atac, Ón
condi˛iile legii.“
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Constitu˛ional„ re˛ine c„, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 129 ∫i ale art. 126 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
exercitarea c„ilor de atac Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti ∫i
procedura de judecat„ sunt stabilite prin lege. Din aceste
prevederi constitu˛ionale rezult„ c„ legiuitorul are libertatea
de a stabili cazurile ∫i condi˛iile Ón care p„r˛ile interesate ∫i
Ministerul Public pot exercita c„ile de atac.
Av‚nd Ón vedere Óntregul sistem normativ al Constitu˛iei,
Curtea constat„ totodat„ c„ libertatea legiuitorului de a stabili
condi˛iile de exercitare a c„ilor de atac ∫i procedura de
judecat„ nu este absolut„, limitele libert„˛ii de reglementare
fiind determinate ∫i Ón aceste cazuri de obligativitatea
respect„rii normelor ∫i principiilor privind drepturile ∫i
libert„˛ile fundamentale ∫i a celorlalte principii consacrate prin
Legea fundamental„ ∫i prin actele juridice interna˛ionale la
care Rom‚nia este parte.
Astfel, potrivit art. 21 alin. (1) din Constitu˛ie, orice
persoan„ se poate adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor,
a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale legitime, iar, potrivit alin. (2)
al aceluia∫i articol, nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea
acestui drept.
Œn reglementarea exercit„rii acestui drept legiuitorul are
posibilitatea s„ impun„ anumite condi˛ii de form„, ˛in‚nd de
natura ∫i de exigen˛ele administr„rii justi˛iei, f„r„ Óns„ ca
aceste condi˛ion„ri s„ aduc„ atingere substan˛ei dreptului sau
s„ Ól lipseasc„ de efectivitate.
Œn sensul considerentelor expuse mai sus, Curtea
Constitu˛ional„ are Ón vedere ∫i jurispruden˛a Cur˛ii Europene
a Drepturilor Omului care a statuat c„ scopul Conven˛iei
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale este îs„ apere nu drepturi teoretice sau iluzorii,
ci concrete ∫i efective“ (Cazul Airey contra Irlandei, 1979, ∫i
Cazul Artico contra Italiei, 1980).
Œntr-o cauz„ similar„ celei deduse controlului de
constitu˛ionalitate, Curtea de la Strasbourg a statuat prin
Hot„r‚rea din 9 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón cazul Saez
Maeso contra Spaniei, c„ a existat o violare a art. 6
paragraful 1 din conven˛ie, atunci c‚nd normele referitoare la
formele ce trebuie respectate pentru introducerea unui recurs
∫i aplicarea lor Ói Ómpiedic„ pe justi˛iabili s„ se prevaleze de
c„ile de atac disponibile. Œn considerentele hot„r‚rii Curtea a
precizat c„, de∫i accesul la o instan˛„ de judecat„ nu este
un drept absolut, ci este susceptibil de limit„ri, Ón special Ón
ceea ce prive∫te condi˛iile de admisibilitate a unei c„i de
atac, totu∫i, aceste limit„ri nu trebuie s„ restr‚ng„ accesul
deschis unui justi˛iabil de o asemenea manier„ sau p‚n„ la
un asemenea punct Ónc‚t dreptul s„ fie atins Ón Óns„∫i
substan˛a lui.
Œn lumina acestor considerente Curtea Constitu˛ional„
constat„ c„ dispozi˛iile art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de
procedur„ civil„, prin care se sanc˛ioneaz„ cu nulitate
absolut„ omisiunea de se preciza Ón cuprinsul cererii de
recurs înumele, domiciliul sau re∫edin˛a p„r˛ilor ori, pentru
persoanele juridice, denumirea ∫i sediul lor, precum ∫i, dup„ caz,
num„rul de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului sau de Ónscriere
Ón registrul persoanelor juridice, codul unic de Ónregistrare sau,
dup„ caz, codul fiscal ∫i contul bancar“, precum ∫i — dac„
recurentul locuie∫te Ón str„in„tate — îdomiciliul ales Ón
Rom‚nia, unde urmeaz„ s„ i se fac„ toate comunic„rile privind
procesul“, apar ca un formalism inacceptabil de rigid, de
natur„ s„ afecteze grav efectivitatea exercit„rii c„ii de atac ∫i
s„ restr‚ng„ nejustificat accesul liber la justi˛ie.
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Œn aceast„ ordine de idei Curtea observ„ c„ cele mai
multe dintre elementele prev„zute Ón textul de lege atacat, ∫i
anume domiciliul sau re∫edin˛a p„r˛ilor ori, pentru persoanele
juridice, denumirea ∫i sediul lor, precum ∫i, dup„ caz, num„rul de
Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului sau de Ónscriere Ón registrul
persoanelor juridice, codul unic de Ónregistrare sau, dup„ caz,
codul fiscal ∫i contul bancar, precum ∫i — dac„ recurentul
locuie∫te Ón str„in„tate — domiciliul ales Ón Rom‚nia, unde
urmeaz„ s„ i se fac„ toate comunic„rile privind procesul, se
reg„sesc Ón totalitate Ón actele dosarului Ón care s-a
pronun˛at hot„r‚rea care face obiectul c„ii de atac, c„ nu
sunt indispensabile pentru identificarea acestei hot„r‚ri ∫i c„
nici nu sunt men˛ionate Ón dispozitivul hot„r‚rii atacate.
Pe de alt„ parte, Ón sistemul Codului de procedur„ civil„,
recursul este conceput ca o cale extraordinar„ de atac, altfel
spus, ca un ultim nivel de jurisdic˛ie Ón care p„r˛ile Ón litigiu
Ó∫i pot ap„ra drepturile lor subiective, Ónl„tur‚nd efectele
hot„r‚rilor pronun˛ate Ón condi˛iile celor 10 cazuri de
nelegalitate prev„zute de art. 304 din Codul de procedur„
civil„. Or, instituirea sanc˛iunii nulit„˛ii pentru neÓndeplinirea
acestor cerin˛e de form„ Ón Ónsu∫i cuprinsul cererii de recurs,
f„r„ nici o posibilitate de remediere a omisiunii, Ól lipse∫te pe
recurent, f„r„ o justificare rezonabil„, de posibilitatea de a se
examina, pe calea recursului, sus˛inerile sale Óntemeiate
privind modul eronat, eventual abuziv, prin care s-a
solu˛ionat, prin hot„r‚rea atacat„, litigiul Ón care este parte.
Av‚nd Ón vedere aceste efecte ale aplic„rii prevederilor
art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedur„ civil„, Curtea
constat„ c„, prin sanc˛iunea nulit„˛ii pe care o instituie, textul
de lege atacat Óncalc„ at‚t dispozi˛iile art. 21, c‚t ∫i pe cele
ale art. 129 ∫i ale art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie.
Nu se poate primi, pentru a constata constitu˛ionalitatea
textului de lege atacat, punctul de vedere comunicat de
Guvernul Rom‚niei, Ón sensul c„ nulitatea prev„zut„ de
art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedur„ civil„ ar putea
fi Ónl„turat„ prin aplicarea prevederilor art. 316 din acela∫i
cod, dat fiind c„ prin textul de lege invocat se prevede c„
dispozi˛iile de procedur„ privind judecata Ón apel — dispozi˛ii
Ón care omisiunile la care se refer„ textul atacat nu sunt
sanc˛ionate cu nulitatea — se aplic„ ∫i de instan˛a de
recurs, Ón m„sura Ón care nu sunt potrivnice celor cuprinse
Ón capitolul privind recursul. Or, specificitatea dispozi˛iilor
cuprinse Ón textul de lege atacat, Ón raport cu dispozi˛iile
art. 287 din Codul de procedur„ civil„, care reglementeaz„
cuprinsul ∫i condi˛iile de validitate ale cererii de apel, este
evident„.
Nu se poate primi, tot astfel, sus˛inerea c„ nulitatea
prev„zut„ de art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedur„
civil„ ar putea fi Ónl„turat„ prin aplicarea prevederilor art. 303
alin. 5 din acela∫i cod, care permit pre∫edintelui instan˛ei s„
Ónapoieze p„r˛ii prezente cererea de recurs, dac„ aceasta nu
Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de lege, prelungind termenul
de recurs cu 5 zile, c„ci aceast„ prevedere are o
aplicabilitate limitat„, care exclude cazurile Ón care cererea
de recurs este Ónaintat„ prin po∫t„.
Œn concluzie, Curtea constat„ c„ textul de lege atacat
este neconstitu˛ional Ón ceea ce prive∫te sanc˛ionarea cu
nulitate absolut„ a omisiunii de a se preciza Ón cuprinsul
cererii de recurs înumele, domiciliul sau re∫edin˛a p„r˛ilor ori,
pentru persoanele juridice, denumirea ∫i sediul lor, precum ∫i,
dup„ caz, num„rul de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului sau de
Ónscriere Ón registrul persoanelor juridice, codul unic de
Ónregistrare sau, dup„ caz, codul fiscal ∫i contul bancar“, precum
∫i — dac„ recurentul locuie∫te Ón str„in„tate — îdomiciliul
ales Ón Rom‚nia, unde urmeaz„ s„ i se fac„ toate comunic„rile
privind procesul“.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 356/27.IV.2005

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
DECIDE:

Admite excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Rodica Dulan ∫i Timoftei D‚rlea Ón Dosarul nr 6.069/2004 al Cur˛ii de Apel Ia∫i — Sec˛ia civil„ ∫i constat„ c„
textul de lege atacat este neconstitu˛ional Ón ceea ce prive∫te sanc˛ionarea cu nulitate absolut„ a omisiunii de a se preciza
Ón cuprinsul cererii de recurs înumele, domiciliul sau re∫edin˛a p„r˛ilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea ∫i sediul lor,
precum ∫i, dup„ caz, num„rul de Ónmatriculare Ón registrul comer˛ului sau de Ónscriere Ón registrul persoanelor juridice, codul unic de
Ónregistrare sau, dup„ caz, codul fiscal ∫i contul bancar“, precum ∫i — dac„ recurentul locuie∫te Ón str„in„tate — îdomiciliul ales
Ón Rom‚nia, unde urmeaz„ s„ i se fac„ toate comunic„rile privind procesul“.
Decizia se comunic„ celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernului.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 24 martie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

OPINIE SEPARAT√
Contrar solu˛iei adoptate, cu majoritate de voturi, prin
Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 176 din 24 martie 2005,
apreciem c„ dispozi˛iile art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de
procedur„ civil„ nu Óncalc„ nici o prevedere constitu˛ional„.
Curtea Constitu˛ional„ Ón jurispruden˛a sa, conform„
practicii Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului, a statuat Ón
mod repetat c„ accesul liber la justi˛ie nu este un drept
absolut a c„rui exercitare nu ar putea fi condi˛ionat„, prin
lege, de Óndeplinirea anumitor cerin˛e obligatorii. De
asemenea, ∫i exercitarea c„ilor de atac se poate face potrivit
art. 129 din Constitu˛ie, îÓn condi˛iile legii“. Aceste condi˛ii pot
viza subiec˛ii Óndrept„˛i˛i s„ promoveze anumite cereri ori c„i
de atac, instan˛ele judec„tore∫ti la care trebuie depuse
cererile, Ón func˛ie de obiectul lor, forma ∫i con˛inutul
diferitelor cereri, termenele Ón care pot fi introduse,
procedurile prealabile, taxele judiciare de timbru ori cau˛iunile
∫i altele. Toate aceste condi˛ii sunt prev„zute Ón reguli de
procedur„, or, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, îCompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura
de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege“.
Suntem Óntru totul de acord cu ideea, re˛inut„ Ón
considerentele deciziei, c„ nici una dintre condi˛ion„rile legale
privind forma ∫i con˛inutul cererilor adresate instan˛elor
judec„tore∫ti nu poate s„ aduc„ atingere substan˛ei dreptului
de acces liber la justi˛ie ori a dreptului de exercitare a c„ilor
de atac disponibile ∫i nici s„ lipseasc„ de efectivitate aceste
drepturi. Apreciem Óns„ c„ dispozi˛iile art. 3021 alin. 1 lit. a)
din Codul de procedur„ civil„, referitoare la o parte din
condi˛iile pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ cererea de
recurs, nu sunt de natur„ s„ aduc„ atingere dreptului de
acces liber la justi˛ie, dreptului de exercitare a c„ilor legale
de atac ∫i, cu at‚t mai pu˛in, dreptului la ap„rare.
Toate datele pe care trebuie s„ le con˛in„ cererea de
recurs, conform art. 302 alin. 1 lit. a) din Codul de procedur„
civil„, sunt necesare pentru asigurarea desf„∫ur„rii unui
proces echitabil ∫i solu˛ion„rii cauzei Óntr-un termen rezonabil.
Cerin˛ele cuprinse Ón acest text de lege se refer„ la datele
de identificare a p„r˛ilor procesului, f„r„ de care recursul nu

ar putea fi solu˛ionat Ón mod operativ, legal ∫i temeinic.
Neindicarea exact„ a datelor de identificare a recurentului ar
face posibil„ ca, ulterior, recursul s„ fie Ónsu∫it ∫i de alte
persoane care nu au exercitat calea de atac Ón termen legal.
Neindicarea exact„ a datelor de identificare a celorlalte p„r˛i
Ómpiedic„ stabilirea corect„ a limitelor recursului, respectiv a
p„r˛ilor fa˛„ de care acesta a fost declarat.
Condi˛iile prev„zute de textul de lege examinat nu sunt
de natur„ s„ produc„ greut„˛i p„r˛ii care dore∫te s„ declare
recurs, nu se refer„ la date pe care nu le cunoa∫te ori nu
le-ar putea afla cu u∫urin˛„ Ón termenul prev„zut pentru
depunerea cererii de recurs. Potrivit art. 112 alin. 1 pct. 1
din Codul de procedur„ civil„, acelea∫i date trebuie s„
cuprind„ ∫i cererea de chemare Ón judecat„ adresat„ primei
instan˛e. Œn acea faz„ cunoa∫terea tuturor datelor prev„zute
este mai dificil„, dar, dup„ parcurgerea a dou„ trepte de
jurisdic˛ie, datele respective se reg„sesc Ón actele dosarului
∫i chiar Ón hot„r‚rea ce se comunic„ p„r˛ilor. Nici una dintre
p„r˛i nu este Ómpiedicat„ Ón exercitarea dreptului de a ataca
cu recurs hot„r‚rea considerat„ nelegal„ sau netemeinic„. Li
se cere doar s„ men˛ioneze anumite date Ón cererea de
recurs, date pe care le cunosc ori le pot afla f„r„ Ónt‚rziere
∫i cu u∫urin˛„. Œn cadrul procesului civil, guvernat ∫i de
principiul disponibilit„˛ii, sarcina cercet„rii ∫i afl„rii datelor nu
poate fi transferat„ instan˛ei de recurs, care tot nu ar putea
identifica nici recuren˛ii ∫i nu ar putea determina limitele
recursului, p„r˛ile la care se refer„. Sanc˛iunea nulit„˛ii se
aplic„ fa˛„ de recurentul nediligent, care nu a manifestat
respect ∫i interes fa˛„ de condi˛iile legale de form„ ∫i
con˛inut, pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ cererea de
recurs.
Dreptul la ap„rare nu este restr‚ns de dispozi˛iile legale
supuse controlului de constitu˛ionalitate. Acest drept se
exercit„ neÓngr„dit, sub protec˛ia garan˛iilor procedurale, Ón
cadrul unui proces declan∫at sau al unei c„i de atac
exercitate cu respectarea regulilor de procedur„ stabilite prin
lege.

Judec„tor,
Kozsokár Gábor
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare special„ ∫i de supraveghere financiar„
la Societatea Comercial„ îTop Therm“ — S.A.
Œn temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii nr. 137/2002
privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002 cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 434/2002, cu complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor
societ„˛i comerciale aflate Ón portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, pentru anul 2004 ∫i conform Listei nr. 8
privind societ„˛ile comerciale oferite la privatizare de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului prin Oficiul Participa˛iilor Statului
∫i Privatiz„rii Ón Industrie, publicat„ la data de 26 noiembrie 2004 Ón cotidienele: îAdev„rul“, Ziarul Financiar“ ∫i îBursa“,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei
∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón vederea stabilirii modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercial„ îTop Therm“ — S.A. Bra∫ov,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se instituie procedura de administrare
special„ ∫i de supraveghere financiar„ Ón perioada de
privatizare la Societatea Comercial„ îTop Therm“ — S.A.
Bra∫ov, denumit„ Ón continuare societate comercial„, cu
sediul Ón localitatea Ghimbav, Str. Aeroportului nr. 1, jude˛ul
Bra∫ov, Ónmatriculat„ la oficiul registrului comer˛ului sub
nr. J/08/2323/8 octombrie 2004, Óncep‚nd cu data public„rii
prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Pe durata administr„rii speciale ∫i a
supravegherii financiare Ón perioada de privatizare,
administratorul special are atribu˛iile stabilite prin mandatul
special acordat prin ordin de ministrul economiei ∫i
comer˛ului.
(2) Con˛inutul mandatului special prev„zut la alin. (1) va
cuprinde Ón principal, dar f„r„ a se limita la acestea,
urm„toarele atribu˛ii:
a) luarea unor m„suri de administrare, gestionare ∫i
supraveghere a societ„˛ii comerciale, cu accent pe:
— convocarea adun„rii generale a ac˛ionarilor, ori de
c‚te ori este necesar;
— situa˛ia Óndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ∫i de performan˛„;
— identificarea unor active neutilizate care pot fi
transferate/v‚ndute;
— inventarierea datoriilor societ„˛ii comerciale, precum ∫i
a pl„˛ilor restante, Ón structura lor;
— inventarierea crean˛elor pe care societatea comercial„
le are de recuperat;
— cunoa∫terea situa˛iei litigiilor care greveaz„ asupra
societ„˛ii comerciale;
— inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) Óntocmirea unui grafic, Ómpreun„ cu societatea
comercial„, pentru Óndeplinirea de c„tre aceasta a obliga˛iei
de a efectua toate pl„˛ile c„tre creditorii bugetari, furnizorii
de utilit„˛i, al˛i furnizori, creditorii financiari ∫i al˛i creditori,
inclusiv pentru institu˛iile publice implicate, Ón scopul
reducerii gradului de Óndatorare;

c) notificarea tuturor creditorilor bugetari, Ón sensul
instituirii procedurii de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare, Ón
vederea ridic„rii tuturor sarcinilor care greveaz„ asupra
activelor societ„˛ii comerciale care urmeaz„ a fi v‚ndute,
externalizate sau transferate, Ón scopul cre∫terii atractivit„˛ii
la privatizare;
d) notificarea tuturor creditorilor bugetari, Ón sensul
instituirii procedurii de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare, Ón
vederea suspend„rii de c„tre ace∫tia, p‚n„ la transferul
dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor, a aplic„rii oric„rei
m„suri de executare silit„ Ónceput„ asupra societ„˛ii
comerciale ∫i pentru a nu face nici un demers pentru
instituirea unor noi astfel de m„suri. Acelea∫i dispozi˛ii sunt
aplicabile ∫i institu˛iei publice implicate, dac„ are calitatea
de creditor;
e) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finan˛elor Publice, pentru bugetul de stat, pentru bugetul
asigur„rilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
precum ∫i ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale,
pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obliga˛ii
bugetare pentru datoriile bugetare, conform prevederilor
legale specifice Ón vigoare, aplicabile societ„˛ii comerciale Ón
perioada de privatizare;
f) solicitarea furnizorilor de servicii ∫i utilit„˛i pentru
Óntocmirea graficelor de ree∫alonare a datoriilor restante,
respectarea acestora ∫i efectuarea pl„˛ilor facturilor curente;
g) respectarea disciplinei economico-financiare prin
luarea unor m„suri pentru Ónt„rirea acesteia.
Art. 3. — Procedura de administrare special„ ∫i de
supraveghere financiar„ Ón perioada de privatizare
Ónceteaz„ la data transferului dreptului de proprietate
asupra ac˛iunilor Ón situa˛ia privatiz„rii societ„˛ii comerciale
sau la data stabilit„ prin ordin al ministrului economiei ∫i
comer˛ului.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Ioan Codru˛ ™ere∫
Bucure∫ti, 31 martie 2005.
Nr. 132.
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MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
AGENfiIA NAfiIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

Autoritatea Na˛ional„ a V„milor

ORDIN
privind aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul Rom‚niei
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 94 paragraful 2 din Acordul european instituind o asociere Óntre Rom‚nia, pe de
o parte, ∫i Comunit„˛ile Europene ∫i statele membre ale acestora, pe de alt„ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie
1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, privind interconectarea dintre sistemele de tranzit ale Rom‚niei ∫i cele ale
Comunit„˛ii Europene,
potrivit prevederilor art. 48 alin. (2) ∫i (3), ale art. 160 alin. (3) ∫i ale art. 400 din Regulamentul de aplicare a
Codului vamal al Rom‚niei, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.114/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modific„rile ulterioare,
pe baza Protocolului nr. 51.373/2000 dintre Direc˛ia General„ a V„milor ∫i Societatea Na˛ional„ de Transport
Feroviar de Marf„ îCFR Marf„“ — S.A. privind aplicarea procedurii simplificate de tranzit pentru m„rfurile transportate pe
cale ferat„,
vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Sistemul de tranzit comun se aplic„ pe
teritoriul Rom‚niei, Ón toate birourile vamale cu activitate
rutier„ ∫i feroviar„, Ón baza normelor metodologice
prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
(2) Normele metodologice prev„zute la alin. (1) sunt
elaborate pe baza prevederilor comunitare Ón domeniul vamal.
Art. 2. — (1) Autoriza˛iile emise Ón baza Deciziei
directorului general al Direc˛iei Generale a V„milor
nr. 471/2002 privind aplicarea sistemului de tranzit comun
pe teritoriul Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare, Ó∫i
p„streaz„ valabilitatea.
(2) Dosarele de autorizare aflate Ón curs de solu˛ionare
la Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, precum ∫i modificarea ∫i
completarea autoriza˛iilor emise potrivit alin. (1) vor urma
procedura prev„zut„ de normele metodologice men˛ionate
la art. 1.

Art. 3. — (1) Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la 15 zile
de la data public„rii lui Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I. La aceea∫i dat„ se abrog„ Decizia directorului
general al Direc˛iei Generale a V„milor nr. 471/2002 privind
aplicarea sistemului de tranzit comun pe teritoriul Rom‚niei,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 600
din 14 august 2002, ∫i Ordinul secretarului de stat al
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor nr. 1.242/2004 pentru
modificarea Deciziei directorului general al Direc˛iei
Generale a V„milor nr. 471/2002 privind aplicarea
sistemului de tranzit comun pe teritoriul Rom‚niei, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 952 din 18
octombrie 2004.
(2) Dispozi˛iile Ónscrise la cap. III sec˛iunea a 4-a din
normele metodologice prev„zute la art. 1, referitoare la
aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS),
vor intra Ón vigoare la data de 1 septembrie 2005.

Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Gelu ™tefan Diaconu
Bucure∫ti, 12 aprilie 2005.
Nr. 629.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 356 bis abonament, care se poate achizi˛iona ∫i de la Centrul
pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

ACTE

ALE

CONSILIULUI

C O N C U R E N fi E I

CONSILIUL CONCURENfiEI

ORDIN
privind punerea Ón aplicare a instruc˛iunilor privind orient„rile informale referitoare
la noile probleme ridicate de aplicarea, Ón cazuri individuale, a art. 5 ∫i 6 din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996 (scrisori de Óndrumare)
Œn baza:
— Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concuren˛ei;
— prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) ∫i ale art. 29 alin. (1) din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare; ∫i
av‚nd Ón vedere
— avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œn urma adopt„rii Ón plenul Consiliului
Concuren˛ei, se pun Ón aplicare Instruc˛iunile privind
orient„rile informale referitoare la noile probleme ridicate de

aplicarea, Ón cazuri individuale, a art. 5 ∫i 6 din Legea
concuren˛ei nr. 21/1996 (scrisori de Óndrumare), prev„zute
Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
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Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concuren˛ei vor urm„ri punerea Ón aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
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Art. 3. — Prezentul ordin ∫i instruc˛iunile men˛ionate la
art. 1 vor fi publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei,
Mihai Berinde
Bucure∫ti, 15 aprilie 2005.
Nr. 68.
ANEX√

I N S T R U C fi I U N I
privind orient„rile informale referitoare la noile probleme ridicate de aplicarea, Ón cazuri individuale,
a art. 5 ∫i 6 din Legea concuren˛ei nr. 21/1996
(scrisori de Óndrumare)
Œn temeiul art. 28 alin. (1) ∫i (3) din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Consiliul Concuren˛ei adopt„ prezentele instruc˛iuni.
I. Introducere
1. Agen˛ii economici sunt Ón general bine pozi˛iona˛i Ón a
evalua legalitatea faptelor lor, astfel Ónc‚t s„ ia o decizie
informat„ cu privire la continuarea Ón˛elegerii sau practicii ∫i
sub ce form„. Ace∫tia au la dispozi˛ie regulamentele ∫i
instruc˛iunile adoptate de c„tre Consiliul Concuren˛ei,
precum ∫i practica acestuia.
2. Conform prezentelor instruc˛iuni, termenul acord este
utilizat pentru a desemna acordurile, deciziile asocia˛iilor de
agen˛i economici ∫i practicile concertate. Termenul practici
vizeaz„ comportamentul agen˛ilor economici av‚nd pozi˛ie
dominant„, iar termenul agen˛i economici acoper„, Ón egal„
m„sur„, asocia˛iile de agen˛i economici.
3. Atunci c‚nd cazurile ridic„ unele Óndoieli serioase,
deoarece prezint„ elemente de noutate sau probleme
nerezolvate Ón aplicarea art. 5 ∫i 6 din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
denumit„ Ón continuare lege, agen˛ii economici pot solicita
o Óndrumare informal„ din partea Consiliului Concuren˛ei.
Consiliul Concuren˛ei poate acorda Óndrumare asupra
problemelor cu caracter de noutate privind interpretarea
art. 5 ∫i 6 din lege printr-un ghid-scrisoare de Óndrumare,
atunci c‚nd consider„ oportun ∫i subiect al priorit„˛ilor sale
de aplicare a legii. Prezentele instruc˛iuni stabilesc detaliile
acestui instrument.
II. Cadrul de evaluare a necesit„˛ii scrisorii de
Óndrumare
4. Legea confer„ Consiliului Concuren˛ei puteri de a
investiga Ónc„lcarea art. 5 ∫i 6 din aceasta ∫i de a impune
m„suri ∫i sanc˛iuni. Unul dintre obiectivele majore ale legii
este de a asigura aplicarea eficient„ a regulilor de
concuren˛„ ∫i de a permite Consiliului Concuren˛ei s„ Ó∫i
focalizeze resursele asupra celor mai grave Ónc„lc„ri ale
regulilor de concuren˛„.
5. Legea nu interzice Consiliului Concuren˛ei dreptul de
a emite scrisori de Óndrumare agen˛ilor economici
individuali, conform prezentelor instruc˛iuni. Practica emiterii
unor asemenea scrisori de Óndrumare nu trebuie s„
impieteze asupra Óndeplinirii de c„tre autoritatea de
concuren˛„ a misiunii sale principale, respectiv aplicarea
efectiv„ a regulilor de concuren˛„. Consiliul Concuren˛ei
poate s„ furnizeze Óndrumare informal„ agen˛ilor economici
individuali numai Ón m„sura Ón care aceasta este
compatibil„ cu priorit„˛ile sale de aplicare a regulilor de
concuren˛„.
6. Atunci c‚nd este sesizat cu o cerere de scrisoare de
Óndrumare, Consiliul Concuren˛ei va aprecia dac„ este

oportun s„ r„spund„ la aceasta. Emiterea unei scrisori de
Óndrumare poate fi luat„ Ón considerare doar dac„
urm„toarele condi˛ii sunt Óndeplinite Ón mod cumulativ:
a) evaluarea substan˛ial„ a Ón˛elegerii sau a practicii cu
privire la art. 5 ∫i/sau 6 din lege ridic„ o Óntrebare de
aplicare a legii pentru care nu exist„ clarificare nici Ón
cadrul legislativ na˛ional existent Ón materie de concuren˛„,
incluz‚nd jurispruden˛a instan˛elor judec„tore∫ti, nici Ón
practica decizional„ ∫i nici Ón scrisorile de Óndrumare emise
anterior;
b) o evaluare preliminar„ a problemelor specifice ∫i a
fondului cazului sugereaz„ c„ o clarificare a unei Óntreb„ri
noi printr-o scrisoare de Óndrumare este util„, lu‚ndu-se Ón
considerare urm„toarele elemente:
— importan˛a economic„ din punctul de vedere al
consumatorului de bunuri ∫i servicii oferite prin acea
Ón˛elegere/practic„; ∫i/sau
— m„sura Ón care acordul/practica corespunde sau este
susceptibil/susceptibil„ s„ corespund„ unei uzan˛e
economice curente pe pia˛a Ón cauz„; ∫i/sau
— amploarea investi˛iilor aferente tranzac˛iei Ón raport cu
m„rimea agen˛ilor economici implica˛i ∫i m„sura Ón care
tranzac˛ia este legat„ de o opera˛iune structural„, cum ar fi
crearea unei societ„˛i Ón comun;
c) este posibil„ emiterea unei scrisori de Óndrumare pe
baza informa˛iilor furnizate, nefiind necesar„ solicitarea unor
informa˛ii suplimentare.
7. Consiliul Concuren˛ei nu va lua Ón considerare o
cerere de scrisoare de Óndrumare Ón situa˛ia Ón care
Ón˛elegerea sau practica la care se refer„ cererea este
subiectul procedurilor Ón fa˛a Consiliului Concuren˛ei sau Ón
situa˛ia Ón care exist„ un proces pendinte Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti.
8. Consiliul Concuren˛ei nu va lua Ón considerare
Óntreb„ri ipotetice ∫i nu va emite scrisori de Óndrumare
privind Ón˛elegerile/practicile care nu mai sunt aplicate de
c„tre p„r˛i. Agen˛ii economici pot totu∫i s„ solicite
Consiliului Concuren˛ei o scrisoare de Óndrumare referitoare
la probleme legate de Ón˛elegeri sau practici pe care
inten˛ioneaz„ s„ le pun„ Ón aplicare. Œn acest caz, pentru
ca cererea s„ fie luat„ Ón considerare, tranzac˛ia trebuie s„
se afle Óntr-o etap„ suficient de avansat„.
9. Solicitarea unei scrisori de Óndrumare nu aduce
atingere dreptului Consiliului Concuren˛ei de a declan∫a
procedurile fa˛„ de faptele prezentate Ón respectiva cerere,
Ón conformitate cu prevederile legii.
III. Indica˛ii privind solicitarea scrisorii de Óndrumare
10. O solicitare a scrisorii de Óndrumare poate fi
Ónaintat„ de c„tre un agent economic sau un grup de
agen˛i economici care a Óncheiat sau urmeaz„ s„ Óncheie
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o Ón˛elegere/practic„ ce poate intra sub inciden˛a
prevederilor art. 5 ∫i/sau ale art. 6 din lege ∫i cuprinde
Óntreb„ri cu privire la problemele ce pot s„ apar„ ca
urmare a acestor Ón˛elegeri/practici.
11. Solicitarea de scrisoare de Óndrumare se adreseaz„
Consiliului Concuren˛ei, la adresa po∫tal„ a acestuia.
12. Nu se cere un formular-tip. Solicitarea va trebui s„
specifice Ón mod clar:
a) identitatea tuturor agen˛ilor economici implica˛i,
precum ∫i o singur„ persoan„ de contact;
b) Óntreb„ri precise asupra c„rora agentul economic
dore∫te s„ ob˛in„ Óndrum„ri;
c) informa˛ii complete ∫i exhaustive despre toate
punctele relevante pentru o apreciere fundamentat„ a
problemelor ridicate, inclusiv o documentare adecvat„;
d) o argumentare detaliat„, ˛in‚nd cont de pct. 6 lit. a)
din prezentele instruc˛iuni ∫i ar„t‚nd motivele pentru care
cererea prezint„ una sau mai multe probleme noi;
e) orice alte informa˛ii care permit o evaluare a cererii,
˛in‚nd cont de elementele prev„zute la pct. 6—8 din
prezentele instruc˛iuni, inclusiv o declara˛ie c„ acordul sau
practica la care se refer„ cererea nu face obiectul unei
proceduri pendinte Ón fa˛a unei instan˛e judec„tore∫ti sau a
Consiliului Concuren˛ei;
f) dac„ cererea con˛ine elemente care sunt considerate
secrete de afaceri, acestea vor fi men˛ionate cu precizie;
g) orice alt„ informa˛ie sau document util pentru cazul
individual respectiv.
IV. Analiza cererii
13. Œn principiu, Consiliul Concuren˛ei va evalua cererea
pe baza informa˛iilor furnizate. F„r„ a aduce atingere
prevederilor pct. 6 lit. c) din prezentele instruc˛iuni, Consiliul
Concuren˛ei poate folosi informa˛iile suplimentare de care
dispune din surse publice, proceduri anterioare sau din
orice alte surse ∫i poate cere solicitan˛ilor scrisorii de
Óndrumare s„ furnizeze informa˛ii suplimentare. Informa˛iilor
furnizate de c„tre solicitan˛i li se aplic„ regulile privind
secretul profesional.
14. Dac„ Consiliul Concuren˛ei nu emite o scrisoare de
Óndrumare, va informa solicitantul asupra acestui fapt.
15. Un agent economic Ó∫i poate retrage cererea Ón
orice moment. Cu toate acestea, informa˛iile furnizate Ón
contextul cererii pentru Óndrumare r„m‚n la dispozi˛ia
Consiliului Concuren˛ei ∫i pot fi folosite Ón procedurile
ulterioare, Ón conformitate cu prevederile legii, dup„ cum se
precizeaz„ la pct. 8 din prezentele instruc˛iuni.
V. Con˛inutul scrisorii de Óndrumare
16. Scrisoarea de Óndrumare trebuie s„ con˛in„:
a) o descriere succint„ a faptelor pe care se bazeaz„;

b) motiva˛ia juridic„ principal„ care include interpretarea
f„cut„ de c„tre Consiliul Concuren˛ei asupra problemelor
noi ridicate de cerere referitor la aplicarea art. 5 ∫i 6 din
lege.
17. Œn scrisoarea de Óndrumare se poate r„spunde doar
la o parte din problemele ridicate, dar aceasta poate s„
con˛in„ ∫i alte aspecte dec‚t cele expuse Ón cerere.
18. Scrisorile de Óndrumare vor fi puse pe site-ul
Consiliului Concuren˛ei, ˛in‚ndu-se cont de respectarea
regulilor de confiden˛ialitate. Œnainte de publicare Consiliul
Concuren˛ei va conveni cu solicitantul asupra versiunii
publice.
VI. Efectele scrisorilor de Óndrumare
19. Scrisorile de Óndrumare au principalul scop de a
ajuta agen˛ii economici s„ realizeze ei Ón∫i∫i o apreciere Ón
deplin„ cuno∫tin˛„ de cauz„ a acordului/practicii respective.
20. O scrisoare de Óndrumare nu poate prejudeca
asupra solu˛ion„rii respectivei probleme de c„tre instan˛ele
judec„tore∫ti.
21. Faptul c„ acordul/practica a f„cut obiectul unei
scrisori de Óndrumare din partea Consiliului Concuren˛ei nu
reprezint„ un impediment Ón analiza aceluia∫i acord/practic„
Ón baza prevederilor legii, Ón special a unei pl‚ngeri. Œn
acest caz, Consiliul Concuren˛ei va ˛ine cont de scrisorile
de Óndrumare anterioare, Ón special sub rezerva oric„rei
modific„ri a faptelor Ón cauz„, de orice alte aspecte noi
care au fost eviden˛iate de solicitant Ón pl‚ngere, de
evolu˛iile jurispruden˛ei instan˛elor judec„tore∫ti, precum ∫i
de modific„rile generale ale politicii urmate de Consiliul
Concuren˛ei.
22. Scrisorile de Óndrumare nu constituie decizii ∫i nu
leag„ Consiliul Concuren˛ei pentru aplicarea art. 5 ∫i/sau 6
din lege. Totu∫i Consiliul Concuren˛ei ∫i instan˛ele
judec„tore∫ti pot ˛ine cont de scrisorile de Óndrumare, Ón
m„sura Ón care apreciaz„ ca fiind util Ón contextul cazului
pe care Ól solu˛ioneaz„.
VII. Dispozi˛ii finale
23. Prezentele instruc˛iuni transpun Comunicarea
Comisiei Europene privind Óndrum„rile informale referitoare
la noile probleme ridicate de aplicarea art. 81 ∫i 82 din
Tratatul CE, Ón cazuri individuale (scrisori de Óndrumare),
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 101 din
27 aprilie 2004.
24. Prezentele instruc˛iuni vor fi puse Ón aplicare prin
ordin al pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei ∫i vor fi
publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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