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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 190
din 13 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 alin. (2)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989
Excep˛ia a fost ridicat„ de Ioan David, Szilvassy
Ecaterina Irina ∫i Szilvassy Gheorghe Adalbert Ón cauze
av‚nd ca obiect contesta˛ii Ómpotriva dispozi˛iilor emise de
primari prin care au fost respinse, Ón temeiul art. 6 alin. (2)
din Legea nr. 10/2001, cererile de acordare a desp„gubirilor
pentru bunurile confiscate.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile art. 6 alin. (2) din Legea
nr. 10/2001 contravin prevederilor constitu˛ionale ale art. 16
alin. (1) ∫i ale art. 44, precum ∫i ale art. 1 din Protocolul
adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale. Œn acest sens arat„ c„ prin
textul de lege criticat sunt excepta˛i de la acordarea
desp„gubirilor cet„˛enii Óndrept„˛i˛i la m„suri reparatorii
pentru utilajele ∫i instala˛iile preluate odat„ cu imobilul care
au fost Ónlocuite, casate sau distruse. Se creeaz„ astfel o
discriminare a acestora Ón raport cu cealalt„ categorie de
cet„˛eni, ale c„ror utilaje ∫i instala˛ii preluate odat„ cu
imobilul nu au fost Ónlocuite, casate sau distruse.
Tribunalul Timi∫ — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„, Óntruc‚t art. 6
alin. (2) din Legea nr. 10/2001 are caracter discriminatoriu,
îÓnl„tur‚nd cet„˛enii ale c„ror bunuri au fost preluate Ón
mod abuziv de la m„surile reparatorii Ón cazul Ón care
aceste bunuri au fost Ónlocuite, casate sau distruse“.
Tribunalul Hunedoara — Sec˛ia civil„ consider„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece îlegiuitorul rom‚n nu a prev„zut forma de
restituire a instala˛iilor ∫i utilajelor devenite imobile prin
Óncorporare, prin echivalent, de aceea a stipulat Ón mod
expres condi˛ia ca acestea s„ nu fie Ónlocuite, casate sau
distruse“.
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 exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ legiuitorul a ˛inut seama la
adoptarea textului de lege criticat de situa˛iile practice care
nu pot fi rezolvate prin acordarea unor sume de bani Ón
echivalent, deoarece prin scurgerea unei perioade
Óndelungate de timp valoarea bunurilor utilaje ∫i instala˛ii,
imobile prin Óncorporare, nu mai poate fi determinat„ de
vreme ce acestea nu mai exist„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textele de lege
criticate sunt constitu˛ionale, invoc‚nd Ón acest sens
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
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. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie
ridicat„ de Ioan David Ón Dosarul nr. 4.252/2006 al
Tribunalului Timi∫ — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele dispune s„ se fac„ apelul ∫i Ón Dosarul
nr. 2.194 D/2006, av‚nd ca obiect aceea∫i excep˛ie de
neconstitu˛ionalitate, ridicat„ de Szilvassy Ecaterina Irina ∫i
Szilvassy Gheorghe Adalbert Ón Dosarul nr. 1.025/97/2006
(2.838/2006) al Tribunalului Hunedoara — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea dosarelor
sus-men˛ionate, av‚nd Ón vedere obiectul identic al
excep˛iilor ridicate.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conex„rii
dosarelor.
Curtea, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.194 D/2006
la Dosarul nr. 2.004 D/2006, care este primul Ónregistrat.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„
textul de lege criticat a fost adoptat ˛in‚ndu-se cont de
situa˛ia concret„ a bunurilor, f„r„ a se institui un tratament
juridic diferen˛iat persoanelor Óndrept„˛ite la m„suri
reparatorii.
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judec„tor
judec„tor
judec„tor
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judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Cristina C„t„lina Turcu

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, re˛ine
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 28 iulie 2006 ∫i din 18 octombrie
2006, pronun˛ate Ón dosarele nr. 4.252/2006 ∫i
nr. 1.025/97/2006 (2.838/2006), Tribunalul Timi∫ — Sec˛ia
civil„ ∫i Tribunalul Hunedoara — Sec˛ia civil„ au sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
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nr. 43 din 7 februarie 2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, ∫i prin
Decizia nr. 668 din 10 octombrie 2006, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 940 din
21 noiembrie 2006.
Curtea a re˛inut, Ón esen˛„, urm„toarele:
Legiuitorul este liber s„ opteze Ón privin˛a sferei
bunurilor pentru care stabile∫te m„suri reparatorii, precum
∫i a Óntinderii ∫i a modalit„˛ii de acordare a acestora.
Textul de lege examinat nu instituie tratament juridic diferit
pentru anumite categorii de cet„˛eni aflate Ón situa˛ii
identice, ci are Ón vedere situa˛ia concret„ a bunurilor
preluate.
Totodat„, legiuitorul ordinar este competent s„
stabileasc„ cadrul juridic pentru exercitarea atributelor
dreptului de proprietate Ón a∫a fel Ónc‚t s„ nu vin„ Ón
coliziune cu interesele generale sau cu interesele
particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind
astfel anumite limit„ri rezonabile Ón valorificarea acestuia,
ca drept subiectiv garantat.
A∫a fiind, prin reglementarea dedus„ controlului,
legiuitorul nu a f„cut dec‚t s„ dea expresie acestor
imperative, Ón limitele ∫i potrivit competen˛ei sale
constitu˛ionale.
Pentru acelea∫i motive nu poate fi re˛inut„ nici critica
privind Ónc„lcarea art. 1 privind protec˛ia propriet„˛ii din
Protocolul adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.

a

judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale 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. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din
2 septembrie 2005, care au urm„torul con˛inut: îM„surile
reparatorii privesc ∫i utilajele ∫i instala˛iile preluate de stat sau
de alte persoane juridice odat„ cu imobilul, Ón afar„ de cazul Ón
care au fost Ónlocuite, casate sau distruse.“
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorii excep˛iei ca
fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile art. 16
alin. (1) privind egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice ∫i ale art. 44 referitoare la dreptul de
proprietate privat„ din Legea fundamental„, precum ∫i ale
art. 1 privind protec˛ia propriet„˛ii din Protocolul adi˛ional la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea constat„ c„ asupra
constitu˛ionalit„˛ii prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea
nr. 10/2001, prin raportare la dispozi˛iile constitu˛ionale ale
art. 16 alin. (1) ∫i ale art. 44, s-a pronun˛at prin Decizia
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Av‚nd Ón vedere considerentele expuse mai sus, 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,
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de Ioan
David Ón Dosarul nr. 4.252/2006 al Tribunalului Timi∫ — Sec˛ia civil„ ∫i de Szilvassy Ecaterina Irina ∫i Szilvassy
Gheorghe Adalbert Ón Dosarul nr. 1.025/97/2006 (2.838/2006) al Tribunalului Hunedoara — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
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PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

D

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 209
din 13 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 190 alin. (1) lit. c)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„ ∫i ale art. 11 alin. (1)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga˛ia agen˛ilor economici
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu

—
—
—
—
—
—
—
—

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

Tudorel Toader
Antonia Constantin
Florentina Geangu

— judec„tor
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 269/20.IV.2007

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

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 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. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 863 din
26 septembrie 2005, ∫i ale art. 11 alin. (1) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga˛ia
agen˛ilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, care au
urm„torul cuprins:
— Art. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003: îConstituie contraven˛ii urm„toarele fapte: […]
c) de˛inerea Ón afara antrepozitului fiscal sau
comercializarea pe teritoriul Rom‚niei a produselor accizabile
supuse marc„rii, potrivit titlului VII din Codul fiscal, f„r„ a fi
marcate sau marcate necorespunz„tor ori cu marcaje false“;
— Art. 11 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 28/1999: î(1) Amenzile pentru contraven˛iile
prev„zute la art. 10 se aplic„ agen˛ilor economici, cu excep˛ia
celor prev„zute la lit. d), astfel:
a) faptele prev„zute la art. 10 lit. c), e), f), g) ∫i o) se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 20 milioane lei la 40 milioane lei;
b) faptele prev„zute la art. 10 lit. a), b), i), j), e) ∫i m) se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;
c) faptele prev„zute la art. 10 lit. h), k) ∫i n) se sanc˛ioneaz„
cu amend„ de la 400 milioane lei la 1 miliard lei.
(2) Contraven˛iile prev„zute la art. 10 lit. d), aplicabile
persoanelor fizice, se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 8 milioane lei
la 40 milioane lei.
(3) Sumele g„site la punctele de v‚nzare a bunurilor sau de
prestare a serviciilor apar˛in‚nd agen˛ilor economici prev„zu˛i
la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele Ónscrise Ón
documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, Ón
registrul special, men˛ionat la art. 1 alin. (4), ori prin facturi
fiscale, dup„ caz, sunt considerate f„r„ provenien˛„ ∫i se
confisc„, f„c‚ndu-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se
confisc„ sumele Óncasate din livrarea de bunuri ori prestarea de
servicii dup„ suspendarea activit„˛ii agen˛ilor economici, potrivit
art. 14.“
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 6.689/R/CA/2006, Tribunalul Timi∫ — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„
∫i ale art. 11 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 28/1999 privind obliga˛ia agen˛ilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îBana-n“ —
S.R.L. din Lugoj.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ textele de lege criticate contravin, Ón
ordinea invoc„rii lor, prevederilor constitu˛ionale ale art. 44
alin. (1), (2) ∫i (8), art. 45, art. 16 alin. (1), art. 1 alin. (3),
art. 21, 20, art. 21 alin. (3) ∫i art. 11 raportat la art. 6
paragraful 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, deoarece sunt
ambigue ∫i ar fi trebuit s„ prevad„ aplicarea sanc˛iunii
contraven˛ionale
Ón
sarcina
importatorului
sau
produc„torului, ∫i nicidecum Ón sarcina celui care
comercializeaz„ produsele, Óntruc‚t acestuia din urm„ i se
Óngr„de∫te astfel dreptul de a efectua acte ∫i fapte de
comer˛ pentru culpa altuia. Totodat„, se consider„ c„ statul
rom‚n ar trebui, pe de o parte, s„ ia m„suri ca de la
produc„tor sau importator s„ nu intre pe pia˛„ produse
accizabile marcate necorespunz„tor sau cu marcaje false,
iar pe de alt„ parte, s„ nu sanc˛ioneze un simplu
comerciant de bun„-credin˛„ care a cump„rat astfel de
produse Ón scop de rev‚nzare.
Tribunalul Timi∫ — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios
administrativ apreciaz„ c„ excep˛ia ridicat„ este
neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile legale criticate sunt Ón
acord cu Legea fundamental„ ∫i cu reglement„rile
interna˛ionale invocate de autorul excep˛iei.
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 exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.

C U R T E A,

a

C U R T E A,

Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens, invoc„ jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale referitoare la dispozi˛iile art. 190 alin. (1)
lit. c) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003.
Avocatul Poporului
arat„
c„
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, textele de lege
criticate fiind Ón deplin„ concordan˛„ cu dispozi˛iile
constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.

ite

∫i art. 11 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 28/1999 privind obliga˛ia agen˛ilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale, excep˛ie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îBana-n“ — S.R.L. din Lugoj Ón
Dosarul nr. 6.689/R/CA/2006 al Tribunalului Timi∫ — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere,
ca
neÓntemeiat„,
a
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate privind dispozi˛iile art. 190 alin. (1)
lit. c) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003, apreciind c„
acestea nu contravin prevederilor constitu˛ionale, ∫i, ca
inadmisibil„, a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate referitoare
la prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 28/1999, Óntruc‚t acestea nu au leg„tur„ cu
solu˛ionarea cauzei.

tu

4

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 269/20.IV.2007

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Este, de altfel, o solu˛ie legislativ„ care sanc˛ioneaz„
aceste fapte s„v‚r∫ite cu vinov„˛ie, orice Ónc„lcare a legii
impun‚nd o sanc˛iune Ón raport cu gravitatea faptei
s„v‚r∫ite.
Totodat„, Ón aceea∫i decizie, Curtea a re˛inut c„ aceste
m„suri au fost instituite pentru a lupta eficient Ómpotriva
evaziunii fiscale, ceea ce nu Óngr„de∫te cu nimic libertatea
comer˛ului ∫i nici protejarea intereselor na˛ionale Ón
activitatea economic„, ci, dimpotriv„, stabile∫te un cadru
legal, clar ∫i precis, Ón care s„ se desf„∫oare schimburile
comerciale cu protejarea intereselor economice na˛ionale.
Astfel, m„sura Ón cauz„ protejeaz„ ∫i concuren˛a loial„,
neÓng„duind intrarea pe pia˛„ a unor produse accizabile
care eludeaz„ cadrul legal Ón domeniu. De altfel, accesul
liber la o activitate economic„ nu exclude, ci, dimpotriv„,
implic„ stabilirea unor limite de exercitare a libert„˛ii
economice, cu specificarea faptelor ilicite prejudiciabile
pentru societate sau ter˛i.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de natur„ a
determina schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii, at‚t solu˛ia
pronun˛at„ prin decizia men˛ionat„, c‚t ∫i considerentele
care au fundamentat-o sunt valabile ∫i Ón prezenta cauz„.
II. Cu privire la dispozi˛iile art. 11 alin. (1) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/1999, se re˛ine
c„ obiectul litigiului dedus instan˛ei de judecat„ care a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este solu˛ionarea recursului prin care
autorul excep˛iei contest„ Sentin˛a civil„ nr. 1.125/2006,
pronun˛at„ de Judec„toria Lugoj, privind solu˛ionarea
pl‚ngerii sale contraven˛ionale la procesul-verbal
nr. 0173623 din 30 septembrie 2006, prin care a fost
sanc˛ionat pentru s„v‚r∫irea faptei prev„zute de art. 190
alin. (1) lit. c) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003.
Astfel, av‚nd Ón vedere c„ solu˛ionarea cauzei deduse
instan˛ei de judecat„ nu depinde de dispozi˛iile art. 11
alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 28/1999 ∫i c„, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Curtea se pronun˛„ numai asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate îcare are leg„tur„ cu solu˛ionarea
cauzei“, excep˛ia urmeaz„ a fi respins„ ca inadmisibil„.
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Œn sus˛inerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale criticate contravin
prevederilor constitu˛ionale ale art. 44 alin. (1), (2) ∫i (8),
art. 45, art. 16 alin. (1), art. 1 alin. (3), art. 21, art. 20,
art. 21 alin. (3) ∫i art. 11 raportat la art. 6 paragraful 1 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
I. Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 190 alin. (1) lit. c)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003, se constat„ c„
acestea au mai format obiectul controlului de
constitu˛ionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 119 din
16 februarie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 264 din 23 martie 2006, Curtea,
resping‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, a constatat c„
textul legal criticat stabile∫te faptul c„ de˛inerea Ón afara
antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul
Rom‚niei a produselor accizabile supuse marc„rii, f„r„ a fi
marcate sau marcate necorespunz„tor ori cu marcaje false,
constituie contraven˛ie.
De asemenea, Curtea a observat c„, potrivit art. 203
din Codul fiscal, responsabilitatea marc„rii revine
antrepozitarilor autoriza˛i [persoana fizic„ sau juridic„
autorizat„ de autoritatea fiscal„ competent„, Ón exercitarea
activit„˛ii acesteia, s„ produc„, s„ transforme, s„ de˛in„, s„
primeasc„ ∫i s„ expedieze produse accizabile, Óntr-un
antrepozit fiscal — art. 163 lit. e) din Codul fiscal] sau
importatorilor. Totodat„, Codul fiscal, la art. 2961 alin. (1)
lit. h), stabile∫te c„ marcarea cu marcaje false a
produselor accizabile supuse marc„rii ori de˛inerea Ón
antrepozitul fiscal a produselor marcate Ón acest fel
constituie infrac˛iune. Astfel, corobor‚nd textele legale de
mai sus, Curtea a constatat c„ at‚t cel ce marcheaz„ cu
marcaje false produsele accizabile supuse marc„rii sau
de˛ine Ón antrepozitul fiscal produse marcate Ón acest fel,
c‚t ∫i cel care de˛ine Ón afara antrepozitului fiscal sau
comercializeaz„ pe teritoriul Rom‚niei produse accizabile
supuse marc„rii, f„r„ a fi marcate, necorespunz„tor
marcate sau cu marcaje false, sunt sanc˛iona˛i, prima fapt„
constituind infrac˛iune, iar cea de-a doua, contraven˛ie.
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Fa˛„ de cele ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 190 alin. (1) lit. c) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îBana-n“ —
S.R.L. din Lugoj Ón Dosarul nr. 6.689/R/CA/2006 al Tribunalului Timi∫ — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ.
2. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 11 alin. (1) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga˛ia agen˛ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón acela∫i dosar al Tribunalului Timi∫ — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

H O T √ R ¬ R E A Nr. 1
din 20 aprilie 2007

privind constatarea existen˛ei Ómprejur„rilor care justific„ interimatul
Ón exercitarea func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei
Pe marginea materialelor prezentate au avut loc
dezbateri, lu‚nd cuv‚ntul senatori ∫i deputa˛i din toate
grupurile parlamentare, precum ∫i parlamentari independen˛i,
iar hot„r‚rea de suspendare din func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei a fost supus„ votului secret, cu bile.
Œn urma exprim„rii votului a rezultat c„, din totalul de
465 deputa˛i ∫i senatori, ∫i-au exprimat votul un num„r de
440 parlamentari, din care 322 pentru hot„r‚rea de
suspendare, 108 Ómpotriv„, iar 10 voturi au fost declarate
nule, potrivit procesului-verbal de constatare a votului.
Œn Adresa nr. 1.041/1/B.O. din 20 aprilie 2007 se mai
precizeaz„ c„ Pre∫edintele Rom‚niei, Traian B„sescu, a
fost invitat s„ participe la ∫edin˛a comun„ a celor dou„
Camere ale Parlamentului din 19 aprilie 2007.
Av‚nd Ón vedere hot„r‚rea Parlamentului, pre∫edintele
Camerei Deputa˛ilor solicit„ Cur˛ii Constitu˛ionale s„
constate existen˛a Ómprejur„rilor care justific„ interimatul Ón
exercitarea func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei, urm‚nd ca
func˛ia de pre∫edinte interimar s„ fie preluat„ de
pre∫edintele Senatului, domnul Nicolae V„c„roiu.
La cerere este anexat„ Hot„r‚rea Parlamentului
Rom‚niei nr. 20/2007 privind suspendarea din func˛ie a
Pre∫edintelui Rom‚niei, procesul-verbal Óntocmit de birourile
permanente ale celor dou„ Camere ale Parlamentului, prin
care s-a constatat rezultatul votului, precum ∫i scrisoarea
prin care Pre∫edintele Rom‚niei a fost invitat s„ participe
la ∫edin˛a comun„ a celor dou„ Camere ale Parlamentului
din data de 19 aprilie 2007, propunerea de suspendare din
func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei, domnul Traian B„sescu,
raportul Comisiei comune de anchet„ a Parlamentului, ca
urmare a propunerii de suspendare din func˛ie a
Pre∫edintelui Rom‚niei, Avizul consultativ nr. 1 din 5 aprilie
2007 al Cur˛ii Constitu˛ionale ∫i stenograma ∫edin˛ei
comune a celor dou„ Camere ale Parlamentului din
19 aprilie 2007.
Prin Adresa nr. 1.356 din 20 aprilie 2007, Ónregistrat„ la
Curtea Constitu˛ional„ sub nr. 3.793 din 20 aprilie 2007,
domnul Traian B„sescu a formulat contesta˛ie prin care
solicit„ s„ se constate neÓndeplinirea condi˛iilor procedurale
de suspendare a sa din func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei.
Se apreciaz„ c„, Ón dezbaterea din data de 19 aprilie 2007
privind suspendarea din func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei,
Parlamentul înu a adus niciun fel de date noi ∫i informa˛ii
cu privire la demersul suspend„rii“, de natur„ s„ schimbe
avizul negativ dat de Curtea Constitu˛ional„ la data de
5 aprilie 2007. Prin urmare, domnul Traian B„sescu
consider„ c„ Parlamentul a hot„r‚t suspendarea sa din
func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei îf„r„ s„ constate
existen˛a acelor fapte grave de Ónc„lcare a Constitu˛iei
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Pe rol se afl„ cererea pentru constatarea existen˛ei
Ómprejur„rilor care justific„ interimatul Ón exercitarea func˛iei
de Pre∫edinte al Rom‚niei, formulat„ de pre∫edintele
Camerei Deputa˛ilor, domnul Bogdan Olteanu, care a
condus lucr„rile ∫edin˛ei comune a celor dou„ Camere ale
Parlamentului din data de 19 aprilie 2007, Ón care a fost
adoptat„ hot„r‚rea de suspendare din func˛ia de Pre∫edinte
al Rom‚niei a domnului Traian B„sescu.
De asemenea, pe rol se mai afl„ contesta˛ia formulat„
de domnul Traian B„sescu, prin care solicit„ s„ se
constate neÓndeplinirea condi˛iilor procedurale de
suspendare a sa din func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei.
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judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
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judec„tor
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Claudia Miu
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Cu Adresa nr. 1.041/1/B.O. din 20 aprilie 2007,
Ónregistrat„ la Curtea Constitu˛ional„ sub nr. 3.762 la
20 aprilie 2007, domnul Bogdan Olteanu, pre∫edintele
Camerei Deputa˛ilor, care a condus lucr„rile ∫edin˛ei
comune a celor dou„ Camere ale Parlamentului din data
de 19 aprilie 2007, Ón care a fost adoptat„ hot„r‚rea de
suspendare din func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei a
domnului Traian B„sescu, a comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale
faptul c„ Ón acea ∫edin˛„ s-a hot„r‚t suspendarea din
func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei a domnului Traian
B„sescu. Suspendarea s-a hot„r‚t Ón temeiul dispozi˛iilor
art. 95 din Constitu˛ie ∫i ale art. 66—68 din Regulamentul
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.
Se men˛ioneaz„ c„, Ón ∫edin˛a comun„ care a avut pe
ordinea de zi acest unic punct, s-au prezentat urm„toarele
documente:
— propunerea de suspendare din func˛ie a Pre∫edintelui
Rom‚niei, Traian B„sescu, semnat„ de 182 de deputa˛i ∫i
senatori;
— raportul Comisiei comune de anchet„ a Parlamentului
Rom‚niei, ca urmare a propunerii de suspendare din
func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei;
— Avizul consultativ nr. 1 din 5 aprilie 2007 al Cur˛ii
Constitu˛ionale.
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av‚nd Ón vedere prevederile art. 146 lit. g) din Constitu˛ie,
precum ∫i ale art. 44 ∫i art. 45 din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
este competent„ s„ constate existen˛a Ómprejur„rilor care
justific„ interimatul Ón exercitarea func˛iei de Pre∫edinte al
Rom‚niei.
Propunerea de suspendare a domnului Traian B„sescu
din func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei, formulat„, Ón temeiul
art. 95 din Constitu˛ia Rom‚niei, de 182 de deputa˛i ∫i
senatori, a fost prezentat„ Ón ∫edin˛a comun„ a Camerei
Deputa˛ilor ∫i a Senatului la data de 28 februarie 2007.
Prin Adresa Ónregistrat„ la Senat sub nr. 172 din 21 martie
2007 ∫i la Camera Deputa˛ilor sub nr. 821/1/B.O. din
21 martie 2007, cele dou„ Camere ale Parlamentului au
Ónaintat Cur˛ii Constitu˛ionale propunerea de suspendare din
func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei a domnului Traian
B„sescu, Ón vederea emiterii avizului consultativ. Adresa a
fost Ónregistrat„ la Curtea Constitu˛ional„ sub nr. 2.553 din
21 martie 2007, form‚nd obiectul Dosarului nr. 384H/2007.
Cele dou„ Camere ale Parlamentului au solicitat Cur˛ii
Constitu˛ionale, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 146 lit. h) din
Constitu˛ie ∫i ale art. 42 ∫i art. 43 din Legea nr. 47/1992,
s„ dea aviz consultativ cu privire la propunerea de
suspendare a domnului Traian B„sescu din func˛ia de
Pre∫edinte al Rom‚niei.
Lu‚nd Ón dezbatere propunerea de suspendare a
domnului Traian B„sescu din func˛ia de Pre∫edinte al
Rom‚niei, la data de 5 aprilie 2007, Curtea Constitu˛ional„
a dat Avizul consultativ nr. 1, potrivit c„ruia propunerea îse
refer„ la acte ∫i fapte de Ónc„lcare a Constitu˛iei, s„v‚r∫ite
Ón exerci˛iul mandatului, care, Óns„, prin con˛inutul ∫i
consecin˛ele lor, nu pot fi calificate drept grave, de natur„
s„ determine suspendarea din func˛ie a Pre∫edintelui
Rom‚niei, Ón sensul prevederilor art. 95 alin. (1) din
Constitu˛ie.
R„m‚ne ca Parlamentul s„ decid„, pe baza datelor ∫i a
informa˛iilor care Ói vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor,
asupra existen˛ei ∫i gravit„˛ii faptelor pentru care s-a
propus suspendarea din func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei,
Ón concordan˛„ cu dispozi˛iile art. 95 din Constitu˛ie“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 43 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, Avizul consultativ nr. 1 din 5 aprilie 2007 a
fost comunicat Pre∫edintelui Rom‚niei, precum ∫i
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului, cu
Adresa nr. 3.552 din 17 aprilie 2007, iar Ón conformitate cu
prevederile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a fost
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 258
din 18 aprilie 2007.
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 95 din Constitu˛ie ∫i ale
art. 66—68 din Regulamentul ∫edin˛elor comune ale
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C U R T E A,

Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului, propunerea de
suspendare din func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei, domnul
Traian B„sescu, a fost dezb„tut„ Ón ∫edin˛a comun„ a
celor dou„ Camere ale Parlamentului din data de 19 aprilie
2007. Prin Adresa din 18 aprilie 2007, Ón conformitate cu
prevederile art. 95 din Constitu˛ia Rom‚niei, domnul Traian
B„sescu a fost invitat s„ participe la dezbatere, Óns„ din
cuprinsul stenogramei ∫edin˛ei se constat„ c„ nu a dat
curs invita˛iei.
Din stenogram„ se mai re˛ine c„, la dezbaterea
propunerii de suspendare din func˛ie a Pre∫edintelui
Rom‚niei, ∫i-au exprimat ∫i sus˛inut opiniile reprezentan˛i ai
grupurilor parlamentare ∫i parlamentari independen˛i, iar
proiectul de hot„r‚re privind suspendarea domnului Traian
B„sescu din func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei a fost
supus votului secret, exprimat prin bile. Prin Hot„r‚rea
nr. 20 privind suspendarea din func˛ie a Pre∫edintelui
Rom‚niei, adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 19 aprilie 2007, s-a hot„r‚t:
îArt. 1. — Domnul Traian B„sescu se suspend„ din
func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei.
Art. 2. — Hot„r‚rea se comunic„ Cur˛ii Constitu˛ionale
pentru a constata existen˛a Ómprejur„rilor care justific„
interimatul Ón exercitarea func˛iei de Pre∫edinte al
Rom‚niei.“
Din procesul-verbal referitor la rezultatul votului asupra
proiectului de hot„r‚re privind suspendarea din func˛ie a
Pre∫edintelui Rom‚niei, Óncheiat la data de 19 aprilie 2007,
rezult„ urm„toarele:
— num„rul total al deputa˛ilor ∫i senatorilor:
465
— num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor prezen˛i:
448
— num„rul total de voturi exprimate:
440
— voturi nule:
10
— num„rul parlamentarilor prezen˛i
care nu au votat:
8
— num„rul total de voturi valabil exprimate:
430
din care:
— voturi pentru adoptarea proiectului de hot„r‚re: 322
— voturi contra proiectului de hot„r‚re:
108
Propunerea de suspendare din func˛ie a Pre∫edintelui
Rom‚niei s-a adoptat cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i
senatorilor, minimul necesar fiind de 233 de voturi pentru.
Procesul-verbal din 19 aprilie 2007 este semnat de
membrii birourilor permanente ale celor dou„ Camere ale
Parlamentului.
Œn ceea ce prive∫te contesta˛ia formulat„ de domnul
Traian B„sescu, Pre∫edintele Rom‚niei, prin care solicit„
s„ se constate neÓndeplinirea condi˛iilor procedurale de
suspendare a sa din func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei,
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ Ón cadrul procedurii de
constatare a Ómprejur„rilor care justific„ interimatul Ón
exercitarea func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei potrivit
art. 146 lit. g) din Constitu˛ie nu exist„ nicio cale de atac.
A∫adar, Curtea re˛ine c„ este inadmisibil„ contesta˛ia
formulat„ de domnul Traian B„sescu, prin care solicit„ s„
se constate neÓndeplinirea condi˛iilor procedurale de
suspendare a sa din func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei.

tu

pentru care Pre∫edintele Rom‚niei poate fi suspendat Ón
condi˛iile art. 95 din Constitu˛ie“. Œn concluzie, solicit„ ca,
Ón temeiul art. 95 alin. (1), coroborat cu art. 146 lit. g) din
Constitu˛ie, s„ se constate neÓndeplinirea condi˛iilor
procedurale de suspendare a sa din func˛ia de Pre∫edinte
al Rom‚niei.
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Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 146 lit. h) ∫i g) ∫i ale art. 98 alin. (1) din Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 44 ∫i
art. 45 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
H O T √ R √ ™ T E:

or

fiz
i

ce

1. Se respinge, ca inadmisibil„, contesta˛ia formulat„ de domnul Traian B„sescu Ómpotriva hot„r‚rii de
suspendare a sa din func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei.
2. Constat„ c„ procedura privind suspendarea din func˛ia de Pre∫edinte al Rom‚niei a domnului Traian B„sescu
a fost respectat„.
3. Constat„ existen˛a Ómprejur„rilor care justific„ interimatul Ón exercitarea func˛iei de Pre∫edinte al Rom‚niei.
4. Constat„ c„, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 98 alin. (1) din Constitu˛ie, interimatul func˛iei de Pre∫edinte al
Rom‚niei se asigur„ de pre∫edintele Senatului, domnul Nicolae V„c„roiu.
Definitiv„.
Prezenta hot„r‚re se comunic„ Parlamentului ∫i Guvernului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Dezbaterea a avut loc la data de 20 aprilie 2007 ∫i la ea au participat: Ioan Vida, pre∫edinte, Nicolae
Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, ™erban Viorel St„noiu ∫i Tudorel Toader,
judec„tori.

el

PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

Prim-magistrat-asistent,
Claudia Miu
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prof. univ. dr. IOAN VIDA
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