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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 68
din 8 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 80 alin. (1) lit. e)
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven˛ei
nu putea s„ fie avut„ Ón vedere de c„tre p„r˛i la data
Óncheierii acestuia, Óntruc‚t, potrivit principiului de drept
tempus regit actum, valabilitatea unui act juridic se constat„
Ón raport de legea Ón vigoare la data Óncheierii acestuia.
Œn final, arat„ c„ posibilitatea anul„rii unui drept c‚∫tigat,
f„r„ a se dovedi o culp„ Ón sarcina p„r˛ilor, prin raportarea
la un eveniment ulterior Óncheierii actului ∫i independent de
voin˛a p„r˛ilor, are drept consecin˛„ afectarea Óncrederii
Óntre agen˛ii economici ∫i o Ónc„lcare a libert„˛ii contractuale
ca o form„ de manifestare a libert„˛ii economice asigurate
de stat.
Instan˛a de judecat„ apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„
c„ textul de lege criticat nu contravine prevederilor
constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei.
Potrivit prevederilor 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.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn sus˛inerea acestui punct de vedere,
invoc„ jurispruden˛a Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale, ∫i
anume Decizia nr. 106/2002.
Avocatul Poporului arat„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, textele de lege
criticate fiind Ón deplin„ concordan˛„ cu dispozi˛iile
constitu˛ionale invocate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 61 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 64/1995
privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului,
excep˛ie ridicat„ de creditorii Raglam Overseas Limited din
Cipru ∫i Calder-A Interna˛ional B.V. din Olanda Ón Dosarul
nr. 449/F/2005 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia comercial„ —
Judec„torul-sindic.
La apelul nominal se prezint„ avocatul Dumitru
Dobrev pentru Calder-A Interna˛ional B.V. ∫i consilierul
juridic Vasile Ghicea pentru partea Societatea Comercial„
îTermoelectrica“ — S.A. Bucure∫ti — Sucursala
Electrocentrale Borze∫ti. De asemenea, r„spund, personal
∫i reprezentate prin mandatar Ioan Nicolae, p„r˛ile Ioan
Farca∫, Carmen B„rbulescu, ™tefan Voicu ∫i Ioan Bivolaru.
Lipsesc celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare
este legal Óndeplinit„.
Cauza este Ón stare de judecat„.
Reprezentantul autorului excep˛iei solicit„ admiterea
acesteia a∫a cum a fost formulat„. P„r˛ile prezente,
apreciind c„ dispozi˛iile de lege criticate nu contravin
prevederilor constitu˛ionale invocate, solicit„ respingerea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca fiind
neÓntemeiat„.
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procuror
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Mihaela Senia Costinescu

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 iunie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 449/F/2005, Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia comercial„ —
Judec„torul-sindic a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. 61 alin. (1) lit. e) din
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare
∫i a falimentului. Excep˛ia a fost ridicat„ de creditorii
Raglam Overseas Limited din Cipru ∫i Calder-A
Interna˛ional B.V din Olanda cu ocazia solu˛ion„rii unei
ac˛iuni comerciale av‚nd ca obiect procedura reorganiz„rii
judiciare privind Societatea Comercial„ îRafo“ — S.A. din
One∫ti.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ instituirea posibilit„˛ii anul„rii actelor de
constituire a unei garan˛ii reale asupra unor bunuri ale
debitorului, prin consacrarea legal„ a unei prezum˛ii
absolute de fraud„ ∫i cauz„ ilicit„, reprezint„ o restr‚ngere
a exercit„rii atributelor dreptului de proprietate. De
asemenea, arat„ c„ anularea unui act juridic nu se poate
justifica prin invocarea unei clauze ulterioare actului, care

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit Ón
cauz„ de judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente,
notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului,
dispozi˛iile de lege criticate raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea 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, 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.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 61 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 64/1995
privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004.
Ulterior sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale, Legea nr. 64/1995
privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului a
fost abrogat„ expres prin art. 156 alin. (3) din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolven˛ei, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 359 din
21 aprilie 2006, lege care a intrat Ón vigoare la 90 de zile
de la data public„rii ei.
Solu˛ia legislativ„ consacrat„ Ón art. 61 alin. (1) lit. e)
din Legea nr. 64/1995 a fost Óns„ preluat„, identic, Ón
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al debitorului la Óncheierea actului juridic respectiv l-a
constituit fraudarea creditorilor, atunci actul are o cauz„
ilicit„, iar, potrivit art. 966 din Codul civil, acesta nu poate
avea niciun efect. Av‚nd Ón vedere acestea, Curtea a
constatat c„ dispozi˛iile legale criticate nu contravin
prevederilor constitu˛ionale ale art. 15 alin. (2).
Prin aceea∫i decizie, Curtea a re˛inut c„ anularea
actului juridic constatat a fi fost Óncheiat Ón mod fraudulos,
cu consecin˛a restituirii de c„tre ter˛ul dob‚nditor a
bunurilor care au constituit obiectul actului juridic anulat ori
a contravalorii acestora, nu Óncalc„ nici prevederile
constitu˛ionale referitoare la art. 44 alin. (8). Prezum˛ia
dob‚ndirii licite a averii opereaz„ f„r„ nicio Óngr„dire, iar Ón
cadrul ac˛iunii Ón anulare, introduse la tribunal, urmeaz„ a
se dovedi tocmai caracterul ilicit al transferului de
proprietate, instan˛a judec„toreasc„ urm‚nd a dispune
anularea numai a acelor acte juridice Óncheiate Ón mod
fraudulos, respectiv cele av‚nd o cauz„ ilicit„. Anularea
unor asemenea acte juridice nu are drept efect confiscarea
bunurilor care au f„cut obiectul actelor juridice anulate, ci
restabilirea situa˛iei anterioare Óncheierii actului juridic
fraudulos.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea autorilor excep˛iei privind
Ónfr‚ngerea prevederilor art. 45 ∫i art. 135 alin. (1) din
Constitu˛ie, Ón sensul instituirii prin dispozi˛iile de lege
criticate a unui climat de instabilitate Ón domeniul
raporturilor juridice, de natur„ s„ afecteze libertatea
comer˛ului, prin Decizia nr. 106/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 389 din 7 iunie 2002,
Curtea a statuat c„ titularul unui drept este liber s„ Ól
exercite Ón anumite limite statornicite prin lege, Ón a∫a fel
Ónc‚t s„ nu st‚njeneasc„ drepturile altor titulari, Ón egal„
m„sur„ ocrotite. Sanc˛ionarea abuzului de drept, av‚nd o
atare finalitate, nu constituie o Óngr„dire a libert„˛ii
comer˛ului, ci, dimpotriv„, un mijloc juridic eficient de
asigurare a acesteia.
Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natur„ s„
impun„ schimbarea acestei jurispruden˛e, at‚t solu˛ia, c‚t
∫i motivarea acestor decizii Ó∫i p„streaz„ valabilitatea.
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art. 80 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2006, dispozi˛ii
asupra c„rora Curtea urmeaz„, astfel, a se pronun˛a.
Dispozi˛iile de lege criticate au urm„torul con˛inut:
îAdministratorul judiciar sau, dup„ caz, lichidatorul poate
introduce la judec„torul-sindic ac˛iuni pentru anularea
constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale c„tre
ter˛i ∫i pentru restituirea de c„tre ace∫tia a bunurilor transmise
∫i a valorii altor presta˛ii executate, realizate de debitor prin
urm„toarele acte: [...]
e) constituirea ori perfectarea unei garan˛ii reale pentru o
crean˛„ care era chirografar„, Ón cele 120 de zile anterioare
deschiderii procedurii.“
Autorii excep˛iei sus˛in c„ textul de lege criticat Óncalc„
prevederile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 15 alin. (2)
referitor la neretroactivitatea legii, art. 44 privind dreptul de
proprietate privat„, art. 45 privind libertatea economic„,
art. 135 alin. (1) privind economia Rom‚niei ∫i art. 136
alin. (5) potrivit c„rora proprietatea privat„ este inviolabil„,
potrivit legii.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, asupra solu˛iei legislative criticate Ón cauza de
fa˛„, instan˛a de contencios constitu˛ional s-a mai pronun˛at
∫i cu alte prilejuri.
Astfel, referitor la critica de neconstitu˛ionalitate privind
Ónc„lcarea principiului neretroactivit„˛ii legii, prin Decizia
nr. 74/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 290 din 1 aprilie 2004, Curtea a statuat c„
reglementarea criticat„ constituie o aplicare — Ón cadrul
procedurii falimentului — a prevederilor art. 975 din Codul
civil privind ac˛iunea paulian„, prin care se stabile∫te
dreptul creditorului de a ataca actele frauduloase Óncheiate
de debitori Ón dauna lor. Spre deosebire de titularii ac˛iunii
pauliene, ∫i anume creditorii, titularii ac˛iunii Ón anularea
actelor frauduloase Óncheiate de debitor Ón dauna
creditorilor s„i pot fi administratorul sau lichidatorul
desemnat Ón cauz„. Dispozi˛iile legale criticate sanc˛ioneaz„
tocmai reaua-credin˛„ Ón exercitarea de c„tre debitori a
drepturilor lor, prin acte juridice Óncheiate Ón dauna
creditorilor. Dac„ scopul p„r˛ilor contractante sau cel pu˛in
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 80 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolven˛ei, excep˛ie ridicat„ de creditorii Raglam Overseas Limited din Cipru ∫i Calder-A Interna˛ional B.V. din
Olanda Ón Dosarul nr. 449/F/2005 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia comercial„ — Judec„torul-sindic.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 8 februarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 117
din 15 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 66 alin. (1) ∫i (4)
din Legea nr. 122/2006 privind azilul Ón Rom‚nia
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu

—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor

Ion Predescu
— judec„tor
Tudorel Toader
— judec„tor
Ion Tiuc„
— procuror
Claudia-Margareta Krupenschi
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor îart. 16 alin. (7) din Ordonan˛a
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creeaz„ o situa˛ie inechitabil„ Óntre cele dou„ p„r˛i din
proces. Aceasta, deoarece solicitantul de azil, la momentul
pronun˛„rii, nu cunoa∫te motivele pentru care instan˛a a
admis pl‚ngerea formulat„ Ómpotriva hot„r‚rii Oficiului
Na˛ional pentru Refugia˛i ∫i, Ón consecin˛„, trebuie s„
declare recurs pentru a nu pierde termenul de 5 zile, Ón
timp ce cealalt„ parte este Óndrept„˛it„ s„ declare recurs
numai atunci c‚nd solu˛ia pronun˛at„ de instan˛a de fond Ói
este nefavorabil„. Totodat„, termenul de declarare a
recursului, instituit prin dispozi˛iile de lege criticate, este
nefavorabil categoriei de persoane c„reia ordonan˛a i se
adreseaz„ — cea a refugia˛ilor — deoarece legisla˛ia
aplicabil„ cet„˛enilor rom‚ni, respectiv regulile instituite de
procedura civil„, contenciosul administrativ sau procedura
penal„, prevede termene de declarare a recursului de
15 zile, respectiv de 10 zile de la comunicare sau
pronun˛are, Ón timp ce prevederile art. 16 alin. (7) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 impun un termen de
5 zile de la pronun˛are.
Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece textul de lege criticat d„ posibilitatea petentului
de a ataca hot„r‚rea instan˛ei, pentru a fi cenzurat„ de o
instan˛„ superioar„; or, Ón cadrul solu˛ion„rii c„ii de atac,
acesta are posibilitatea s„ Ó∫i sus˛in„ cauza.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Avocatul Poporului precizeaz„, mai Ónt‚i, c„, Ón urma
abrog„rii Ordonan˛ei Guvernului nr. 102/2000, dispozi˛iile
art. 16 alin. (7) din aceasta au fost preluate, de principiu,
de art. 66 alin. (1) ∫i (4) din Legea nr. 122/2006, iar
acestea sunt constitu˛ionale. Œn acest sens, sus˛ine c„
ra˛iunea instituirii termenului de 5 zile ca termen de recurs
rezid„ din necesitatea urgent„rii solu˛ion„rii cauzei ∫i
evitarea tergivers„rii judec„˛ii, astfel c„ nu se poate sus˛ine
Ónc„lcarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie,
referitoare la dreptul la un proces echitabil. Mai mult,
textele de lege criticate con˛in norme de procedur„, a c„ror
reglementare este de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului,
care, Ón considerarea unor situa˛ii deosebite, poate institui
reguli speciale de procedur„. De asemenea, dispozi˛iile
art. 66 alin. (1) ∫i (4) din Legea nr. 122/2006 nu con˛in
norme contrare prevederilor art. 18 alin. (2) din Constitu˛ie
∫i nici celor ale art. 16 alin. (1) ∫i (2) din Conven˛ia privind
statutul refugia˛ilor, Geneva, 1951, ratificat„ prin Legea
nr. 46/1991, raportat la art. 11 alin. (1) ∫i (2) ∫i la art. 20
alin. (2) din Legea fundamental„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
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Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul
refugia˛ilor Ón Rom‚nia“, excep˛ie ridicat„ de Mayor Phillip
Ón Dosarul nr. 10.959/302/2006 al Judec„toriei Sectorului 5
Bucure∫ti, cauz„ Ónregistrat„ la Curtea Constitu˛ional„ sub
nr. 2.217D/2006.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„. Se prezint„
interpretul autorizat de limba englez„, doamna Elena Andrei.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón dosarele
nr. 2.220D/2006, nr. 2.221D/2006, nr. 2.280D/2006 ∫i
nr. 60D/2007 av‚nd ca obiect aceea∫i excep˛ie de
neconstitu˛ionalitate, ridicat„ de Zaid Abdul Hadi, Kamanga
Charles, Sajjad Masihh ∫i Faisal Saeed Ón dosarele
nr. 8.558/302/2006, nr. 9.554/302/2006, nr. 12.121/302/2006
∫i nr. 10.537/302/2006 ale Judec„toriei Sectorului 5
Bucure∫ti.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„. R„spund
interpretul autorizat de limba arab„, dl. Dalati Bassam,
precum ∫i doamna Elena Andrei.
Curtea, av‚nd Ón vedere identitatea obiectului excep˛iilor
de neconstitu˛ionalitate ridicate Ón dosarele sus-men˛ionate,
pune Ón discu˛ie, din oficiu, problema conex„rii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 60D/2007,
nr. 2.280D/2006, nr. 2.221D/2006 ∫i nr. 2.220D/2006 la
Dosarul nr. 2.217D/2006, care a fost primul Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public precizeaz„ mai Ónt‚i c„ Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogat„ expres prin Legea
nr. 122/2006 privind azilul Ón Rom‚nia ∫i arat„ apoi c„
solu˛ia legislativ„ con˛inut„ Ón textul ce constituie obiectul
excep˛iei a fost preluat„ de noua reglementare la art. 66
alin. (1). Consider„ c„ jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale
cu privire la dispozi˛iile art. 16 alin. (7) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 Ó∫i men˛ine valabilitatea ∫i Ón ceea
ce prive∫te dispozi˛iile men˛ionate din Legea nr. 122/2006,
motiv pentru care pune concluzii de respingere ca
neÓntemeiat„ a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 122/2006.

tu
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 24, 23 ∫i 31 octombrie 2006, precum
∫i din 22 decembrie 2006, pronun˛ate Ón dosarele
nr. 10.959/302/2006, nr. 8.558/302/2006, nr. 9.554/302/2006,
nr. 12.121/302/2006 ∫i nr. 10.537/302/2006, Judec„toria
Sectorului 5 Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor îart. 16
alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind
statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia“. Excep˛ia a fost
ridicat„ de Mayor Phillip, Zaid Abdul Hadi, Kamanga
Charles, Sajjad Masihh ∫i Faisal Saeed Ón cauze av‚nd ca
obiect solu˛ionarea unor pl‚ngeri Ómpotriva unor hot„r‚ri ale
Oficiului Na˛ional pentru Refugia˛i de respingere a cererilor
de acordare a statutului de refugiat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, av‚nd
un con˛inut similar, se sus˛ine c„ dispozi˛iile de lege
criticate contravin art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie, art. 16
alin. (1) ∫i (2) din Conven˛ia privind statutul refugia˛ilor,
Geneva, 1951, raportat la art. 11 alin. (1) ∫i (2), art. 18
alin. (2) ∫i la art. 20 alin. (2) din Constitu˛ie.
Œn esen˛„, se arat„ c„ regula instituit„ de art. 16
alin. (7) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000, potrivit
c„reia, Ómpotriva hot„r‚rii instan˛ei de judecat„,
contestatorul sau Oficiul Na˛ional pentru Refugia˛i poate
declara recurs Ón termen de 5 zile de la pronun˛are,

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de judec„torulraportor, concluziile procurorului ∫i dispozi˛iile de lege
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
Legea 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„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum a
fost formulat, Ól constituie dispozi˛iile art. 16 alin. (7) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i
regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie
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ce

alin. (1) ∫i (2) din Conven˛ia privind statutul refugia˛ilor,
Geneva, 1951, privind dreptul de a sta Ón justi˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile art. 16 alin. (7) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 au mai fost analizate de instan˛a
de contencios constitu˛ional, at‚t Ón redactarea lor
anterioar„, c‚t ∫i Ón cea actual„, con˛inut„ de art. 66
alin. (1) ∫i (4) din Legea nr. 122/2006 privind azilul Ón
Rom‚nia, controlul de constitu˛ionalitate fiind exercitat prin
raportare la acelea∫i prevederi constitu˛ionale ∫i
conven˛ionale invocate a fi Ónc„lcate ∫i Ón prezenta cauz„
∫i cu o motivare identic„. Œn acest sens sunt deciziile
nr. 135/2006, nr. 310/2006 ∫i nr. 898/2006, prin care
Curtea, pentru argumentele acolo expuse, a respins
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd, Ón esen˛„, c„
textele de lege criticate r„spund Óntru totul exigen˛elor
dreptului de acces liber la justi˛ie ∫i dreptului la un proces
echitabil.
Curtea constat„, de asemenea, c„ cele statuate prin
deciziile men˛ionate Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón
prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de
natur„ s„ justifice schimbarea acestei jurispruden˛e.

fiz
i

2004. Anterior sesiz„rii Cur˛ii cu solu˛ionarea prezentei
excep˛ii de neconstitu˛ionalitate, ordonan˛a a fost abrogat„
prin dispozi˛iile art. 152 alin (2) din Legea nr. 122/2006
privind azilul Ón Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006. Dispozi˛iile
art. 16 alin. (7) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 au
fost preluate, de principiu, de art. 66 intitulat îTermenul de
depunere a recursului“ din noua lege, respectiv Ón cuprinsul
alin. (1) ∫i (4) al articolului, astfel c„ asupra acestor
dispozi˛ii se va pronun˛a Curtea Constitu˛ional„. Textele de
lege criticate au, Ón prezent, urm„torul con˛inut:
î(1) Œmpotriva hot„r‚rii instan˛ei contestatarul sau Oficiul
Na˛ional pentru Refugia˛i poate declara recurs Ón termen de 5
zile de la pronun˛are.[...] (4) Œn cazul Ón care recursul a fost
declarat Ón termenul prev„zut la alin. (1), solicitantul are dreptul
de a r„m‚ne pe teritoriul Rom‚niei pe perioada solu˛ion„rii
recursului.“
Œn motivarea excep˛iei ridicate autorii acesteia invoc„
prevederile art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie, referitoare la
dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil, precum ∫i, prin
raportare la art. 11 alin. (1) ∫i (2), art. 18 alin. (2) ∫i
art. 20 alin. (2) din Legea fundamental„, dispozi˛iile art. 16

5

an

el

or

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,
CONSTITUﬁIONAL√
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o

CURTEA
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dispozi˛iilor art. 66 alin. (1) ∫i (4) din Legea nr. 122/2006 privind
Zaid Abdul Hadi, Kamanga Charles, Sajjad Masihh ∫i Faisal Saeed
nr. 9.554/302/2006, nr. 12.121/302/2006 ∫i nr. 10.537/302/2006 ale
februarie 2007.

rm

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
azilul Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Mayor Phillip,
Ón dosarele nr. 10.959/302/2006, nr. 8.558/302/2006,
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15

pe

Œn numele legii
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PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

iv

in

prof. univ. dr. IOAN VIDA

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√
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Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

D E C I Z I A Nr. 118
din 15 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 lit. i)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institu˛iilor de credit
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Patricia Marilena Ionea

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. 10 lit. h) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului
b„ncilor, excep˛ie ridicat„ de Sorin Ovidiu V‚ntu Ón Dosarul
nr. 835/F/2004 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia comercial„ —
Judec„torul-sindic.

La apelul nominal se prezint„ Fondul de Garantare a
Depozitelor Ón Sistemul Bancar, prin consilier juridic Nicolae
Pl„ia∫u, Ón calitate de lichidator al p„r˛ii Banca Rom‚n„ de
Scont — S.A. din Bra∫ov. Lipsesc celelalte p„r˛i, fa˛„ de
care procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Fondului de Garantare a Depozitelor Ón
Sistemul Bancar arat„ c„ textul de lege criticat a fost
abrogat Ómpreun„ cu toat„ Legea nr. 83/1998 prin
Ordonan˛a Guvernului nr. 10/2004, astfel c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate apare ca fiind inadmisibil„. Totu∫i, Ón
m„sura Ón care Curtea Constitu˛ional„ va examina pe fond
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, solicit„ respingerea
excep˛iei ca neÓntemeiat„, Óntruc‚t criticile autorului
excep˛iei privesc aspecte de aplicare a legii, ceea ce
revine competen˛ei instan˛ei de judecat„, iar nu celei de
contencios constitu˛ional.
Reprezentantul Ministerului Public, ar„t‚nd c„ dispozi˛iile
de lege criticate, de∫i au fost abrogate, se reg„sesc Ón
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 12 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 835/F/2004, Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia
comercial„ — Judec„torul-sindic a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu îexcep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 10 lit. h) din Ordonan˛a de urgen˛„
Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului b„ncilor“.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Sorin Ovidiu V‚ntu cu prilejul
solu˛ion„rii unei ac˛iuni Ón constatarea nulit„˛ii unor acte
juridice privind transferul dreptului de proprietate.
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia arat„ c„ textul
de lege criticat a fost abrogat prin Ordonan˛a Guvernului
nr. 10/2004. Astfel, s-a ajuns Ón situa˛ia judec„rii unei
cauze Ón baza unui temei legal ce nu mai este Ón vigoare,
ceea ce, Ón opinia sa, contravine prevederilor constitu˛ionale
referitoare la accesul liber la justi˛ie ∫i la dreptul p„r˛ilor la
un proces echitabil, la principiul egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a
legii, precum ∫i dispozi˛iilor care reglementeaz„ intrarea Ón
vigoare a legii.
Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia comercial„ — Judec„torulsindic apreciaz„ c„ problemele ridicate prin excep˛ie pun Ón
discu˛ie aspecte legate de aplicarea legii Ón timp, de
Ón˛elegerea ∫i aplicarea principiului ultraactivit„˛ii legii, a
c„ror rezolvare intr„ Ón competen˛a judec„torului-sindic. Cu
toate acestea, suspend„ judecarea cauzei ∫i sesizeaz„
Curtea Constitu˛ional„ pentru solu˛ionarea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
Œn conformitate cu dispozi˛iile 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 formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„, Ón realitate, obiectul
excep˛iei Ól constituie dispozi˛iile art. 5 lit. i) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 10/2004, dispozi˛ii ce nu aduc atingere
dreptului de acces liber la justi˛ie, dreptului la un proces
echitabil ∫i nici principiului egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii
∫i a autorit„˛ilor publice. Observ„ ∫i faptul c„ sus˛inerile
autorului excep˛iei pun Ón discu˛ie doar modul de
interpretare ∫i de aplicare a legii, ceea ce nu reprezint„ o
problem„ de constitu˛ionalitate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.

a

C U R T E A,

pct. 8 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 138/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 671 din 24 octombrie 2001 ∫i aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 597/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 827 din 18 noiembrie 2002.
De asemenea, Curtea constat„ c„, anterior sesiz„rii
sale, Legea nr. 83/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, a fost abrogat„ prin art. 65 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institu˛iilor de
credit, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 84 din 30 ianuarie 2004, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 278/2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 579 din 30 iunie 2004. Œn
acela∫i timp, Curtea observ„ c„ solu˛ia legislativ„ a art. 10
lit. h) din Legea nr. 83/1998 a fost preluat„ cu con˛inut
asem„n„tor Ón art. 5 lit. i) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 10/2004, care prevede: îPotrivit prezentei ordonan˛e,
principalele atribu˛ii ale lichidatorului sunt: [...]
i) introducerea de ac˛iuni pentru anularea constituirilor de
garan˛ii sau a transferurilor de drepturi patrimoniale c„tre ter˛i
∫i pentru restituirea de c„tre ace∫tia a bunurilor transmise ∫i a
valorii altor presta˛ii executate, realizate de institu˛ia de credit
debitoare Ón dauna intereselor creditorilor, prin:
1. acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate Ón cei 3 ani
anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsoriz„rile Ón
scop umanitar, derulate conform prevederilor legale;
2. opera˛iuni comerciale Ón care presta˛ia institu˛iei de credit
debitoare o dep„∫e∫te v„dit pe cea primit„, efectuate Ón cei
3 ani anteriori deschiderii procedurii;
3. acte Óncheiate Ón cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii,
cu inten˛ia tuturor p„r˛ilor implicate Ón aceasta de a sustrage
bunuri de la urm„rirea de c„tre creditori sau de a le leza Ón
orice alt fel drepturile;
4. acte de transfer de proprietate c„tre un creditor pentru
stingerea unei datorii anterioare sau Ón folosul acestuia,
efectuate Ón cele 180 de zile anterioare deschiderii procedurii,
dac„ suma pe care creditorul ar putea s„ o ob˛in„ Ón caz de
faliment al institu˛iei de credit debitoare este mai mic„ dec‚t
valoarea actului de transfer;
5. constituirea ori perfectarea unei garan˛ii reale pentru o
crean˛„ care era chirografar„ Ón cele 120 de zile anterioare
deschiderii procedurii;
6. pl„˛i anticipate ale datoriilor efectuate Ón cele 120 de zile
anterioare deschiderii procedurii, dac„ scaden˛a lor fusese
stabilit„ pentru o dat„ ulterioar„ deschiderii procedurii;
7. acte Óncheiate cu persoane aflate Ón rela˛ii speciale cu
institu˛ia de credit debitoare, Ón anul anterior deschiderii
procedurii; persoanele aflate Ón rela˛ii speciale cu institu˛ia de
credit debitoare sunt cele stabilite prin Ordonan˛a Guvernului
nr. 39/1996 privind Ónfiin˛area ∫i func˛ionarea Fondului de
garantare a depozitelor Ón sistemul bancar, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;“.
Œn aceste condi˛ii, Curtea urmeaz„ s„ se pronun˛e
asupra acestui din urm„ text de lege.
Œn opinia autorului excep˛iei, textul de lege criticat
contravine prevederilor constitu˛ionale cuprinse Ón art. 21
alin. (1), (2) ∫i (3) referitoare la accesul liber la justi˛ie ∫i la
dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil, Ón art. 16 alin. (1)
privind principiul egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i Ón
art. 78 privind intrarea Ón vigoare a legii.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ autorul acesteia nu critic„ con˛inutul textului de
lege supus controlului de constitu˛ionalitate, esen˛a
reglement„rii acestuia, ci sus˛ine doar c„ acesta, fiind
abrogat, nu mai poate fi aplicat, astfel c„ nu mai poate
constitui temeiul juridic al ac˛iunii ce formeaz„ obiectul
cauzei.
Œn aceste condi˛ii, Curtea re˛ine c„ problemele ridicate
prin excep˛ie vizeaz„ exclusiv aplicarea legii ∫i ac˛iunea Ón
timp a unor norme juridice succesive. Or, rezolvarea unor
asemenea probleme, conform dispozi˛iilor art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 47/1992, nu intr„ Ón competen˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale, urm‚nd a fi solu˛ionate de instan˛a
judec„toreasc„.

ite

prezent Ón con˛inutul art. 5 lit. i) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 10/2004, pune concluzii de respingere a excep˛iei ca
inadmisibil„, Óntruc‚t consider„ c„ aspectele invocate de
autorul excep˛iei privesc aplicarea legii, iar nu substan˛a
normei legale.

tu
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C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile procurorului,
dispozi˛iile de lege criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, 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 cu care a fost
sesizat„.
De∫i Curtea Constitu˛ional„ a fost sesizat„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 10 lit. h) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2001, Ón
realitate, constat„ c„ obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie dispozi˛iile art. 10 lit. h) din Legea
nr. 83/1998 privind procedura falimentului institu˛iilor de
credit, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 159 din 22 aprilie 1998, dispozi˛ii modificate prin art. I
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 lit. i) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institu˛iilor de credit, excep˛ie ridicat„ de Sorin Ovidiu V‚ntu Ón Dosarul
nr. 835/F/2004 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia comercial„ — Judec„torul-sindic.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 februarie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
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Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
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ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind unele m„suri referitoare la alegerea membrilor din Rom‚nia
Ón Parlamentul European din anul 2007
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Procesul referitor la alegerea membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul European din anul 2007 este necesar s„ se
desf„∫oare Ón condi˛ii optime, specifice unei competi˛ii electorale.
Œn perioada imediat urm„toare, procesul electoral nu se poate desf„∫ura Ón condi˛ii corespunz„toare datorit„
climatului politic existent, Ón care acest eveniment, deosebit de important pentru asigurarea reprezent„rii Rom‚niei Ón
Parlamentul European, nu reprezint„ o prioritate pentru agenda public„.
Lu‚nd Ón considerare necesitatea am‚n„rii desf„∫ur„rii alegerilor pentru Parlamentul European ∫i recunoa∫terii
etapelor parcurse p‚n„ Ón prezent, se impune stabilirea unor m„suri Ón consecin˛„.
Œn considerarea faptului c„ aceste elemente vizeaz„ interesul public, constituind o situa˛ie extraordinar„ a c„rei
reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

D

es

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Ziua de referin˛„ pentru organizarea ∫i
desf„∫urarea alegerilor din anul 2007 ale membrilor din
Rom‚nia Ón Parlamentul European se stabile∫te prin
hot„r‚re a Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. (1)
din Legea nr. 33/2007 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
alegerilor pentru Parlamentul European, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, Ón semestrul II al anului 2007.
Art. 2. — (1) Prin hot„r‚re a Guvernului va fi aprobat
un nou program calendaristic pentru ac˛iunile care urmau
s„ se desf„∫oare p‚n„ la momentul Óncheierii procesului
electoral.
(2) Se recunoa∫te valabilitatea ac˛iunilor prev„zute la
pct. 1—25 din Programul calendaristic pentru realizarea
ac˛iunilor necesare pentru alegerea membrilor din Rom‚nia
Ón Parlamentul European Ón anul 2007, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 128/2007, desf„∫urate p‚n„ la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(3) Programul calendaristic aprobat potrivit alin. (1) va
cuprinde, dup„ caz, ∫i unele dintre ac˛iunile prev„zute la
alin. (2), care s-au desf„∫urat p‚n„ la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, dar care, din

motive obiective, trebuie actualizate, cum ar fi cele
referitoare la timpii de anten„, componen˛a unor structuri
sau altele stabilite prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 3. — (1) Sunt ∫i r„m‚n valabile listele de aleg„tori
ce sus˛in partidele politice, organiza˛iile cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ele politice sau
alian˛ele electorale, precum ∫i listele de aleg„tori ce sus˛in
candida˛ii independen˛i la alegerile pentru Parlamentul
European din anul 2007, Óntocmite p‚n„ la data de
14 martie 2007 inclusiv.
(2) Partidele politice, organiza˛iile cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale, alian˛ele politice, alian˛ele electorale
∫i candida˛ii independen˛i vor depune listele de aleg„tori
prev„zute la alin. (1) la Biroul Electoral Central, p‚n„ la
data de 14 martie 2007 inclusiv, urm‚nd ca listele de
candida˛i s„ fie depuse p‚n„ la termenul stabilit prin
hot„r‚rea Guvernului prev„zut„ la art. 2 alin. (1).
(3) Œncep‚nd cu data de 15 martie 2007, activitatea
Biroului Electoral Central se suspend„ p‚n„ la intrarea Ón
vigoare a hot„r‚rii Guvernului de aprobare a programului
calendaristic, prev„zut„ la art. 2 alin. (1).
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(4) Pe perioada suspend„rii activit„˛ii Biroului Electoral
Central listele de aleg„tori ce sus˛in partidele politice,
organiza˛iile cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale,
alian˛ele politice sau alian˛ele electorale, precum ∫i listele
de aleg„tori ce sus˛in candida˛ii independen˛i la alegerile
pentru Parlamentul European din anul 2007, depuse p‚n„
la data de 14 martie 2007 inclusiv, precum ∫i celelalte
documente ale acestuia se p„streaz„ la Autoritatea
Electoral„ Permanent„.
Art. 4. — Bunurile achizi˛ionate p‚n„ la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ pentru preg„tirea,

organizarea ∫i desf„∫urarea alegerii membrilor din Rom‚nia
Ón Parlamentul European din anul 2007 vor fi p„strate ∫i
conservate Ón mod corespunz„tor de autorit„˛ile publice
care le-au achizi˛ionat, Ón vederea utiliz„rii lor pentru
alegerile organizate la data stabilit„ potrivit art. 1.
Art. 5. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului
nr. 76/2007 privind stabilirea datei de referin˛„ pentru
alegerea membrilor din Rom‚nia Ón Parlamentul European,
din anul 2007, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele Autorit„˛ii Electorale Permanente,
Octavian Opri∫
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Bucure∫ti, 12 martie 2007.
Nr. 15.
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