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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 221
din 13 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. I pct. 2 alin. (5) ∫i (6)
din Legea nr. 292/2006 pentru modificarea ∫i completarea art. 74 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
civil„, iar nu a dispozi˛iilor legale cu caracter special
cuprinse Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 51/1998.
Judec„toria F„lticeni apreciaz„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„.
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„, pe de o parte, c„
dispozi˛iile legale criticate instituie norme de procedur„, Ón
concordan˛„ cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie,
iar pe de alt„ parte, critica de neconstitu˛ionalitate vizeaz„
aspecte de interpretare ∫i aplicare a legii, de competen˛a
exclusiv„ a instan˛elor judec„tore∫ti.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu
privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. I pct. 2 alin. (5) ∫i (6) din
Legea nr. 292/2006 pentru modificarea ∫i completarea
art. 74 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998
privind valorificarea unor active ale statului, excep˛ie ridicat„
de Neculai Apreotesei ∫i Verginica Apreotesei Ón Dosarul
nr. 508/227/2006 al Judec„toriei F„lticeni.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.
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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
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Mihaela Senia Costinescu
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C U R T E A,

D

es

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 27 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 508/227/2006, Judec„toria F„lticeni a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. I pct. 2 alin. (5) ∫i (6) din Legea
nr. 292/2006 pentru modificarea ∫i completarea art. 74 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului, excep˛ie ridicat„ de
Neculai Apreotesei ∫i Verginica Apreotesei.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
sus˛ine c„ prin dispozi˛iile art. I pct. 2 alin. (5) ∫i (6) din
Legea nr. 292/2006 se instituie norme speciale de ocrotire
∫i garantare a propriet„˛ii private a statului, ceea ce este
de natur„ a crea un regim juridic diferit de protec˛ie Ón
func˛ie de titularul dreptului. Dac„ s-ar fi vrut ca actul de
proprietate, fie el proces-verbal de licita˛ie sau act de
adjudecare, s„ constituie titlu executoriu contra debitorilor
sau oric„rei alte persoane care de˛ine f„r„ titlu bunurile
urm„rite, atunci solu˛ia constitu˛ional„ nu putea fi dec‚t
aceea a modific„rii dreptului comun, Codul de procedur„

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, 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. I pct. 2 alin. (5) ∫i (6) din Legea
nr. 292/2006 pentru modificarea ∫i completarea art. 74 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2006.
Textele de lege criticate au urm„torul con˛inut: î(5) Pentru
bunurile transmise prin v‚nzare silit„, procesul-verbal de
licita˛ie constituie titlu de proprietate, Ón baza c„ruia
adjudecatarul este Óndrept„˛it s„ procedeze la Ónregistrarea
bunurilor adjudecate Ón eviden˛a contabil„, s„ solicite, dup„
caz, Ónmatricularea mijloacelor de transport, Ónregistrarea la
organele fiscale, efectuarea publicit„˛ii imobiliare, precum ∫i
orice alte opera˛iuni admise de lege pentru titularul dreptului de
proprietate.
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Ón fapt, f„r„ niciun titlu, imobilul adjudecat. Or, Curtea
observ„ c„ aceste dispozi˛ii nu vin dec‚t s„ reitereze, Ón
domeniul lor special de reglementare, norma de drept
comun, respectiv prevederile art. 516 pct. 8 din Codul de
procedur„ civil„, potrivit c„rora: î[...] actul de adjudecare [...],
va cuprinde urm„toarele men˛iuni: [...] 8. men˛iunea c„ actul de
adjudecare este titlu de proprietate ∫i c„ poate fi Ónscris Ón
cartea funciar„, precum ∫i a faptului c„, pentru adjudecatar,
constituie titlu executoriu Ómpotriva debitorului, dac„ imobilul se
afl„ Ón posesiunea acestuia din urm„, sau Ómpotriva oric„rei
persoane care are Ón posesiune ori de˛ine Ón fapt, f„r„ niciun
titlu, imobilul adjudecat.“
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A∫a fiind, Curtea constat„ c„ nu exist„ nici o diferen˛„
de regim juridic sub aspectul garant„rii ∫i ocrotirii de lege
a propriet„˛ii private Ón considerarea calit„˛ii de proprietar a
statului Ón detrimentul celorlalte subiecte de drept. Mai mult,
dispozi˛iile art. I pct. 2 alin. (5) ∫i (6) din Legea
nr. 292/2006 dau expresie principiului constitu˛ional
prev„zut de art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i ∫i ofer„ tuturor
persoanelor adjudecatare ale bunurilor scoase la licita˛ie
public„ posibilitatea de a-∫i valorifica drepturile dob‚ndite Ón
condi˛ii optime.

pe

(6) Pentru adjudecatarul bunului imobil, procesul-verbal de
licita˛ie constituie titlu executoriu Ómpotriva debitorului sau
oric„rei alte persoane care are Ón posesie ori de˛ine Ón fapt,
f„r„ niciun titlu, imobilul adjudecat. Dispozi˛iile art. 516—523
din Codul de procedur„ civil„ referitoare la actul de
adjudecare, efectele adjudec„rii ∫i cererea de evic˛iune sunt
aplicabile Ón mod corespunz„tor.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 44 alin. (2) teza
Ónt‚i referitoare la garantarea propriet„˛ii private.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„ dispozi˛iile art. I pct. 2 alin. (5) ∫i (6) din Legea
nr. 292/2006 pentru modificarea ∫i completarea art. 74 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind
valorificarea unor active ale statului reglementeaz„ natura
juridic„ a actului de adjudecare, respectiv procesul-verbal
prin care se constat„ v‚nzarea, prin licita˛ie public„, a
bunurilor urm„rite silit de c„tre Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului. Astfel, potrivit textelor de
lege criticate, procesul-verbal de licita˛ie constituie pentru
adjudecatar titlu de proprietate asupra bunurilor transmise
prin v‚nzare silit„ ∫i titlu executoriu Ómpotriva debitorului
sau oric„rei alte persoane care are Ón posesie ori de˛ine
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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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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. I pct. 2 alin. (5) ∫i (6) din Legea nr. 292/2006 pentru
modificarea ∫i completarea art. 74 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale
statului, excep˛ie ridicat„ de Neculai Apreotesei ∫i Verginica Apreotesei Ón Dosarul nr. 508/227/2006 al Judec„toriei
F„lticeni.
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,
Mihaela Senia Costinescu
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 225
din 13 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 lit. e) ∫i art. 6 din Legea
nr. 12/1990 privind protejarea popula˛iei Ómpotriva unor activit„˛i comerciale ilicite
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu

—
—
—
—
—
—
—

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

™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Mihaela Senia Costinescu

—
—
—
—

judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 lit. e) ∫i art. 6 din Legea
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 decembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.999/320/2006, Judec„toria T‚rgu Mure∫ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 lit. e) ∫i art. 6 din
Legea nr. 12/1990 privind protejarea popula˛iei Ómpotriva
unor activit„˛i comerciale ilicite, excep˛ie ridicat„ de
Societatea Comercial„ îTaxtomato Pres“ — S.R.L. din
T‚rgu Mure∫.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
sus˛ine c„ prevederile legale criticate contravin dispozi˛iilor
constitu˛ionale ale art. 44 alin. (8). Œn acest sens, se
sus˛ine c„ m„sura confisc„rii prev„zut„ de art. 6 din Legea
nr. 12/1990 este neconstitu˛ional„, Óntruc‚t caracterul licit al
dob‚ndirii averii se prezum„, iar provenien˛a bunurilor nu
trebuie dovedit„.
Judec„toria T‚rgu Mure∫ apreciaz„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„
dispozi˛iile art. 44 alin. (8) teza a doua din Constitu˛ie
consacr„ o prezum˛ie relativ„ referitoare la caracterul licit
al dob‚ndirii averii, prezum˛ie care poate fi r„sturnat„ prin
dovedirea s„v‚r∫irii unei infrac˛iuni sau contraven˛ii, astfel
Ónc‚t probarea caracterului licit al dob‚ndirii bunurilor cade
Ón sarcina contravenientului sau a agentului economic.
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.
Guvernul consider„ c„ m„sura confisc„rii dispus„ de
art. 6 din Legea nr. 12/1990 se Óntemeiaz„ pe dispozi˛iile
constitu˛ionale cuprinse Ón art. 44 alin. (9), care prev„d c„
bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraven˛ii pot
fi confiscate Ón condi˛iile legii, ∫i se impune tocmai pentru
c„ aceste bunuri au servit la s„v‚r∫irea contraven˛iei.
Avocatul Poporului apreciaz„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest sens
jurispruden˛a constant„ a Cur˛ii 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„.

a

C U R T E A,

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. 1 lit. e) ∫i art. 6 din Legea nr. 12/1990
privind protejarea popula˛iei Ómpotriva unor activit„˛i
comerciale ilicite, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dispozi˛ii care au
urm„torul cuprins:
— Art. 1 lit. e): îConstituie activit„˛i comerciale ilicite ∫i
atrag r„spunderea contraven˛ional„ sau penal„, dup„ caz, fa˛„
de cei care le-au s„v‚r∫it, urm„toarele fapte: [...]
e) efectuarea de acte sau fapte de comer˛ cu bunuri a c„ror
provenien˛„ nu este dovedit„, Ón condi˛iile legii. Documentele
de provenien˛„ vor Ónso˛i m„rfurile, indiferent de locul Ón care
acestea se afl„, pe timpul transportului, al depozit„rii sau al
comercializ„rii. Prin documente de provenien˛„ se Ón˛elege,
dup„ caz, factura fiscal„, factura, avizul de Ónso˛ire a m„rfii,
documentele vamale, factura extern„ sau orice alte documente
stabilite prin lege.“;
— Art. 6: îM„rfurile sau produsele care au servit sau au
fost destinate s„ serveasc„ la s„v‚r∫irea vreuneia dintre
faptele prev„zute la art. 1 lit. a), b), d), e), g) ∫i j), dac„ sunt ale
contravenientului sau ale agentului economic, precum ∫i
sumele de bani ∫i lucrurile dob‚ndite prin s„v‚r∫irea
contraven˛iei se confisc„ ∫i se valorific„ Ón condi˛iile legii,
contravaloarea lor f„c‚ndu-se venit la bugetul administra˛iei
publice centrale.
Veniturile ob˛inute ilicit de persoanele fizice sau juridice din
activit„˛ile prev„zute la art. 1, precum ∫i Óncas„rile Ón Óntregime
din v‚nzarea m„rfurilor a c„ror provenien˛„ nu este dovedit„ se
confisc„ ∫i se fac venit la bugetul administra˛iei publice
centrale.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 44 alin. (8),
potrivit c„rora îAverea dob‚ndit„ licit nu poate fi confiscat„.
Caracterul licit al dob‚ndirii se prezum„.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile legale criticate au mai format obiect
al controlului de constitu˛ionalitate. Astfel, prin Decizia
nr. 429/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 868 din 5 decembrie 2003, sau prin Decizia
nr. 304/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006, Curtea Constitu˛ional„,
resping‚nd excep˛iile de neconstitu˛ionalitate, a constatat c„
dispozi˛iile art. 6 din Legea nr. 12/1990 se Óntemeiaz„
tocmai pe prevederile textului art. 44 din Constitu˛ie, care,
la alin. (9), prevede c„ îBunurile destinate, folosite sau
rezultate din infrac˛iuni ori contraven˛ii pot fi confiscate numai Ón
condi˛iile legii“. Prin deciziile men˛ionate s-a re˛inut c„ textul
de lege criticat nu instituie o prezum˛ie de dob‚ndire ilicit„
a bunurilor a c„ror provenien˛„ nu poate fi justificat„.
De altfel, Curtea Constitu˛ional„ a stabilit Ón mod
constant Ón jurispruden˛a sa c„ aplicarea ∫i executarea
unor sanc˛iuni pecuniare, inclusiv a m„surii confisc„rii unor

ite

nr. 12/1990 privind protejarea popula˛iei Ómpotriva unor
activit„˛i comerciale ilicite, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îTaxtomato Pres“ — S.R.L. din T‚rgu Mure∫ Ón
Dosarul nr. 2.999/320/2006 al Judec„toriei T‚rgu Mure∫.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, invoc‚nd jurispruden˛a constant„ a Cur˛ii Ón
aceast„ materie.

tu
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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

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. 325/15.V.2007

Suprem„ de Justi˛ie, referitor la aplicarea dispozi˛iilor art. 1
lit. e) ∫i ale art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea
popula˛iei Ómpotriva unor activit„˛i comerciale ilicite,
republicat„, astfel cum a fost modificat„ prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 126/1998, Ón cazul pl‚ngerilor Óndreptate
Ómpotriva actelor de constatare ∫i sanc˛ionare a
contraven˛iilor prev„zute la art. 1 lit. e) din Legea nr.
12/1990, modificat„ prin Ordonan˛a Guvernului nr.
126/1998, prezentarea ulterioar„, Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti, a actelor prin care se dovede∫te provenien˛a
licit„ a bunurilor ce nu erau Ónso˛ite, Ón momentul
constat„rii contraven˛iei, de astfel de documente atrage
anularea procesului-verbal de contraven˛ie, exonerarea
contravenientului de plata amenzii aplicate ∫i restituirea
m„rfii confiscate.

ce

bunuri sau valori, cu toate c„ determin„ Ón mod direct
diminuarea patrimoniului celui sanc˛ionat, nu Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale privind ocrotirea propriet„˛ii
private, Óntruc‚t sunt consecin˛a unor Ónc„lc„ri ale legii. Œn
acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 56/1999,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 222
din 20 mai 1999.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de natur„ a
determina reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii, at‚t solu˛ia,
c‚t ∫i considerentele cuprinse Ón aceste decizii Ó∫i
p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.
Pe de alt„ parte, Curtea re˛ine c„, potrivit Deciziei Cur˛ii
Supreme de Justi˛ie nr. I/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 326 din 16 mai 2002, prin
care a fost admis recursul Ón interesul legii, declarat de
procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Curtea
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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,
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 lit. e) ∫i art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind
protejarea popula˛iei Ómpotriva unor activit„˛i comerciale ilicite, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îTaxtomato Pres“ — S.R.L.
din T‚rgu Mure∫ Ón Dosarul nr. 2.999/320/2006 al Judec„toriei T‚rgu Mure∫.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,
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prof. univ. dr. IOAN VIDA
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Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 335
din 3 aprilie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. I din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 — Codul penal ∫i a Legii
nr. 294/2004 privind executarea pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de organele judiciare
Ón cursul procesului penal, precum ∫i ale art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2006
privind unele m„suri pentru asigurarea bunei func˛ion„ri a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i parchetelor
∫i pentru prorogarea unor termene
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader

—
—
—
—
—
—
—
—

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

Marinela Minc„
Benke Károly

— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 — Codul
penal ∫i a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor
∫i a m„surilor dispuse de organele judiciare Ón cursul
procesului penal, precum ∫i ale art. VI din Ordonan˛a de
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, 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, astfel cum a
fost formulat, Ól constituie dispozi˛iile Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii
nr. 301/2004 — Codul penal ∫i a Legii nr. 294/2004 privind
executarea pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de organele
judiciare Ón cursul procesului penal, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 552 din 28 iunie 2005,
precum ∫i ale art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 50/2006 privind unele m„suri pentru
asigurarea bunei func˛ion„ri a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
parchetelor ∫i pentru prorogarea unor termene, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 566 din 30 iunie
2006. Curtea re˛ine c„, Ón realitate, astfel cum rezult„ din
motivarea excep˛iei, sunt criticate numai prevederile art. I
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2005 ∫i ale
art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2006,
care au urm„torul cuprins:
— Art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 58/2005 — îArticolul 512 din Legea nr. 301/2004 — Codul
penal, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 575 din 29 iunie 2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
«Art. 512. — Prezentul cod intr„ Ón vigoare la data de
1 septembrie 2006».“;
— Art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 50/2006 — îTermenul prev„zut la art. 512 din Legea
nr. 301/2004 — Codul penal, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modific„rile
ulterioare, ∫i la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 294/2004 privind
executarea pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de organele
judiciare Ón cursul procesului penal, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu
modific„rile ulterioare, se prorog„ la data de 1 septembrie
2008.“
Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
sunt cele ale art. 1 alin. (4) privind separa˛ia ∫i echilibrul
puterilor Ón stat, ale art. 76 alin. (2) privind adoptarea
legilor ∫i hot„r‚rilor ∫i ale art. 115 alin. (4) privind
delegarea legislativ„.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.463/62/2006, Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii
nr. 301/2004 — Codul penal ∫i a Legii nr. 294/2004 privind
executarea pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de organele
judiciare Ón cursul procesului penal, precum ∫i ale art. VI
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2006 privind
unele m„suri pentru asigurarea bunei func˛ion„ri a
instan˛elor judec„tore∫ti ∫i parchetelor ∫i pentru
prorogarea unor termene, excep˛ie ridicat„ de Marius
Ionescu cu prilejul solu˛ion„rii unei contesta˛ii la executare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia apreciaz„ c„ am‚narea repetat„ sine die a intr„rii
Ón vigoare a Legii nr. 301/2004 Óncalc„ grav Constitu˛ia. Se
mai arat„ c„ Guvernul legifereaz„ Ón mod discre˛ionar,
contrar principiului separa˛iei puterilor Ón stat.
Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia penal„ apreciaz„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„. Se arat„ c„
instan˛a de contencios constitu˛ional, prin mai multe decizii,
a constatat constitu˛ionalitatea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2005 Ón raport cu critici similare. Œn ceea
ce prive∫te dispozi˛iile art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 50/2006, instan˛a apreciaz„ c„ acestea nu
Óncalc„ art. 115 alin. (4) din Constitu˛ie ∫i c„ acest text
constitu˛ional nu limiteaz„ dreptul Guvernului de a adopta
mai multe ordonan˛e de urgen˛„, chiar referitoare la acela∫i
act normativ.
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
ridicate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate privind Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2005 este inadmisibil„, textul criticat
nemaifiind Ón vigoare. Cu privire la dispozi˛iile art. VI din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2006, se

C U R T E A,

a

C U R T E A,

apreciaz„ c„ acestea sunt constitu˛ionale, ordonan˛a de
urgen˛„ fiind adoptat„ cu respectarea art. 115 alin. (4) din
Constitu˛ie. Totodat„, se arat„ c„ dispozi˛iile art. 76
alin. (2) din Constitu˛ie, invocate Ón sus˛inerea excep˛iei, nu
au inciden˛„ Ón cauz„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.

ite

urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2006 privind unele m„suri
pentru asigurarea bunei func˛ion„ri a instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i parchetelor ∫i pentru prorogarea unor
termene, excep˛ie ridicat„ de Marius Ionescu Ón Dosarul
nr. 2.463/62/2006 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia penal„.
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 inadmisibil„ a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2005, Óntruc‚t acestea ∫i-au Óncetat
aplicabilitatea, ∫i ca neÓntemeiat„ a celei privind dispozi˛iile
art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2006,
av‚nd Ón vedere c„ acestea nu contravin art. 115 alin. (4)
din Constitu˛ie.

tu
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intra Ón vigoare, fiind necesar„ reanalizarea anumitor solu˛ii
propuse prin noul Cod penal ∫i reg‚ndirea anumitor
institu˛ii pentru a oferi solu˛ii viabile, moderne, dar mai cu
seam„ eficiente, Ón acord cu legisla˛iile penale occidentale
∫i cu tendin˛ele politicii penale europene“.
De asemenea, s-a mai ar„tat c„, prin Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2005, s-a am‚nat intrarea Ón
vigoare a Legii nr. 301/2004 — Codul penal ∫i a Legii
nr. 94/2004 privind executarea pedepselor ∫i a m„surilor
dispuse de organele judiciare Ón cursul procesului penal
p‚n„ la data de 1 septembrie 2006, Óntruc‚t p‚n„ la
aceast„ dat„ nu sunt posibile promovarea ∫i intrarea Ón
vigoare a unui proiect de lege care s„ remedieze
deficien˛ele constatate.
Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, Curtea constat„ c„
aceast„ ordonan˛„ de urgen˛„ nu a fost adoptat„ pe
motive de oportunitate, ci din nevoia urgent„ de a asigura
eficien˛a sistemului judiciar penal, Ón sensul de a nu da
posibilitatea intr„rii Ón vigoare a unei legi incomplet
adaptate. Œn caz contrar, s-ar fi ajuns la o perturbare a
acestui sistem, cu consecin˛e deosebit de grave. Prin
urmare, ordonan˛a de urgen˛„ analizat„ respect„ cerin˛ele
imperative stabilite de art. 115 alin. (4) din Constitu˛ie.
Curtea re˛ine c„ dispozi˛iile art. 1 alin. (4) din
Constitu˛ie, invocate Ón sus˛inerea excep˛iei, nu au
inciden˛„ Ón cauz„, Óntruc‚t Ón acest caz Guvernul nu
ac˛ioneaz„ ca autoritate administrativ„, ci Ón baza deleg„rii
exprese prev„zute de art. 115 alin. (4) din Constitu˛ie. De
asemenea, nici prevederile art. 76 alin. (2) nu au inciden˛„
Ón cauz„, Óntruc‚t acestea se refer„ la majoritatea
necesar„ pentru adoptarea legilor ordinare de c„tre
Parlament, pe c‚nd, Ón cauz„, este criticat„ o ordonan˛„
de urgen˛„ emis„ de Guvern.
Av‚nd Ón vedere cele expuse mai sus, nu se poate
sus˛ine Ón niciun fel Ónc„lcarea prevederilor constitu˛ionale
invocate.
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Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
I. Curtea s-a mai pronun˛at cu privire la problema
admisibilit„˛ii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2005,
invocat„ ulterior datei de 1 septembrie 2006, iar prin
Decizia nr. 705 din 19 octombrie 2006, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, 951 din
24 noiembrie 2006, a statuat c„ dispozi˛iile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2005, potrivit c„rora a fost
stabilit un termen de intrare Ón vigoare a anumitor acte
normative, ∫i-au Óncetat aplicabilitatea.
Astfel, conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
aceasta decide asupra excep˛iilor ridicate Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti sau de arbitraj comercial privind
neconstitu˛ionalitatea unei legi sau ordonan˛e ori a unei
dispozi˛ii dintr-o lege sau dintr-o ordonan˛„ Ón vigoare.
Prin urmare, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 58/2005 urmeaz„ a fi respins„ ca inadmisibil„.
II. Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 50/2006, Curtea re˛ine c„ adoptarea ordonan˛elor de
urgen˛„ este condi˛ionat„ de existen˛a unor îsitua˛ii
extraordinare a c„ror reglementare nu poate fi am‚nat„“,
iar Guvernul este obligat s„ motiveze urgen˛a Ón cuprinsul
ordonan˛ei. Œn cauza de fa˛„ se constat„ c„ Guvernul a
motivat aceast„ urgen˛„ Ón cuprinsul ordonan˛ei prin
existen˛a unor deficien˛e ∫i lacune ale Legii nr. 301/2004
— Codul penal, îconstatate cu ocazia evalu„rii ∫i analizei,
Ón cadrul comisiei constituite Ón cadrul Ministerului Justi˛iei,
a aspectelor semnalate de instan˛ele judec„tore∫ti ∫i
parchete, precum ∫i controversele privind interpretarea
dispozi˛iilor acesteia, [de unde] a rezultat concluzia c„ Ón
forma actual„ Codul penal adoptat Ón anul 2004 nu poate
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Pentru 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,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

I. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 — Codul penal ∫i a Legii nr. 294/2004 privind executarea
pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de organele judiciare Ón cursul procesului penal, excep˛ie ridicat„ de Marius Ionescu Ón
Dosarul nr. 2.463/62/2006 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia penal„.
II. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 50/2006 privind unele m„suri pentru asigurarea bunei func˛ion„ri a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i parchetelor
∫i pentru prorogarea unor termene, excep˛ie ridicat„ de acela∫i autor Ón acela∫i dosar.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 3 aprilie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Benke Károly
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√

D E C I Z I A Nr. 336
din 3 aprilie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 50/2006 privind unele m„suri pentru asigurarea bunei func˛ion„ri a instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i parchetelor ∫i pentru prorogarea unor termene
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn argumentarea acestui punct de
vedere, pentru identitate de ra˛iune, sunt invocate
considerente care au stat la baza deciziilor Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 613 din 15 noiembrie 2005 ∫i nr. 603
din 21 septembrie 2006.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate privind dispozi˛iile art. VI din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2006 este neÓntemeiat„,
Óntruc‚t interdic˛ia reglement„rii Ón domenii ce fac obiectul
legii organice vizeaz„ numai ordonan˛ele emise de Guvern
Ón baza unei legi speciale de abilitare adoptate de
Parlament, ∫i nu ordonan˛ele de urgen˛„, care pot fi emise
Ón astfel de domenii cu respectarea prevederilor art. 115
alin. (4)—(6) din Constitu˛ie.
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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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 50/2006 privind unele m„suri pentru
asigurarea bunei func˛ion„ri a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
parchetelor ∫i pentru prorogarea unor termene, excep˛ie
ridicat„ de Costel Cojocaru Ón Dosarul nr. 30.787/3/2006 al
Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, procedura
de citare fiind legal Óndeplinit„.
Autorul excep˛iei las„ la aprecierea Cur˛ii solu˛ionarea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.

el

or

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Marinela Minc„
Benke Károly

cl

C U R T E A,

D
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at
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 18 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 30.787/3/2006, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia I
penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. VI din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2006 privind unele m„suri
pentru asigurarea bunei func˛ion„ri a instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i parchetelor ∫i pentru prorogarea unor
termene, excep˛ie ridicat„ de Costel Cojocaru cu prilejul
solu˛ion„rii unei contesta˛ii la executare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia apreciaz„, Ón esen˛„, c„ Guvernul nu poate fi
abilitat de Parlament s„ modifice printr-o ordonan˛„ de
urgen˛„ o lege organic„, ∫i anume Codul penal.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„ apreciaz„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„. Se
arat„ c„ textul criticat nu modific„ ∫i nu adaug„ la
dispozi˛iile Legii nr. 301/2004, ci doar prorog„ termenul
prev„zut la art. 512 din lege cu privire la data intr„rii Ón
vigoare a acesteia.
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

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, sus˛inerile p„r˛ii
prezente, 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. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 50/2006 privind unele m„suri pentru asigurarea bunei
func˛ion„ri a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i parchetelor ∫i
pentru prorogarea unor termene, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006,
care au urm„torul cuprins:
— Art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 50/2006: îTermenul prev„zut la art. 512 din Legea
nr. 301/2004 — Codul penal, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modific„rile
ulterioare, ∫i la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 294/2004 privind
executarea pedepselor ∫i a m„surilor dispuse de organele
judiciare Ón cursul procesului penal, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu
modific„rile ulterioare, se prorog„ la data de 1 septembrie
2008.“
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abilitare adoptate de Parlament. Aceast„ interdic˛ie nu
opereaz„ ∫i Ón cazul ordonan˛elor de urgen˛„, care se
adopt„ de c„tre Guvern Ón temeiul prevederilor art. 115
alin. (4) din Constitu˛ie. Emiterea unor asemenea ordonan˛e
este condi˛ionat„ de existen˛a unor îsitua˛ii extraordinare a
c„ror reglementare nu poate fi am‚nat„“, iar Guvernul este
obligat s„ motiveze urgen˛a Ón cuprinsul ordonan˛ei. De
altfel, chiar Legea fundamental„ stabile∫te, Ón art. 115
alin. (5), posibilitatea Guvernului de a reglementa Ón
domenii ce fac obiectul legilor organice, prev„z‚nd Ón acest
sens c„ îOrdonan˛a de urgen˛„ cuprinz‚nd norme de natura
legii organice se aprob„ cu majoritatea prev„zut„ la articolul 76
alineatul (1)“.
Neexist‚nd elemente noi de natur„ a reconsidera
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón aceast„ materie, cele
statuate Ón decizia amintit„ Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón
prezenta cauz„.
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Œn consecin˛„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 50/2006 privind unele m„suri pentru asigurarea bunei
func˛ion„ri a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i parchetelor ∫i
pentru prorogarea unor termene urmeaz„ s„ fie respins„
ca neÓntemeiat„.

pe

Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
sunt cele ale art. 73 alin. (3) lit. h) privind reglementarea
prin lege organic„ a infrac˛iunilor, pedepselor ∫i regimul
execut„rii acestora ∫i art. 115 alin. (1) privind delegarea
legislativ„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Curtea observ„ c„, de∫i nu s-a pronun˛at cu privire la
constitu˛ionalitatea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 50/2006, critici identice au fost aduse Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2005, care prorogase termenul
de intrare Ón vigoare a Legii nr. 301/2006 pentru
1 septembrie 2006. Spre exemplu, prin Decizia nr. 603 din
21 septembrie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 873 din 25 octombrie 2006, Curtea
a stabilit c„ prevederile legale criticate au fost adoptate de
Guvern Ón exercitarea competen˛ei sale constitu˛ionale ∫i cu
respectarea dispozi˛iilor cuprinse Ón art. 73 alin. (3) lit. h),
respectiv Ón art. 115 alin. (1), (4) ∫i (6) din Legea
fundamental„.
Cu acela∫i prilej Curtea a re˛inut c„ interdic˛ia
reglement„rii Ón domenii ce fac obiectul legilor organice
este prev„zut„ de art. 115 alin. (1) din Constitu˛ie pentru
ordonan˛ele emise de Guvern Ón baza unei legi speciale de
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Pentru 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,
CONSTITUﬁIONAL√
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g
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. VI din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 50/2006
privind unele m„suri pentru asigurarea bunei func˛ion„ri a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i parchetelor ∫i pentru prorogarea
unor termene, excep˛ie ridicat„ de Costel Cojocaru Ón Dosarul nr. 30.787/3/2006 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 3 aprilie 2007.

tin

PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

es

prof. univ. dr. IOAN VIDA

D

Magistrat-asistent,
Benke Károly
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 357
din 17 aprilie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile
cu destina˛ia de locuin˛e
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader

—
—
—
—
—
—
—

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

™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Irina Loredana Gulie

— judec„tor
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor ∫i
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Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor dispozi˛ii
legale, autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor
constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea
Ón drepturi.

pe

Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ textul de lege criticat a mai fost supus
controlului de constitu˛ionalitate, prin raportare la acelea∫i
dispozi˛ii constitu˛ionale ∫i cu o motivare identic„.
Astfel, prin Decizia nr. 742 din 26 octombrie 2006,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 979
din 7 decembrie 2006, Curtea a constatat c„ excep˛ia este
neÓntemeiat„, re˛in‚nd c„ persoanele care au cump„rat
locuin˛a Ón baza Legii nr. 112/1995 se afl„ Óntr-o situa˛ie
diferit„ fa˛„ de acele persoane, care, de∫i nu au figurat
drept cump„r„tori ai locuin˛ei, au avut totu∫i calitatea de
membru de familie al titularului contractului de v‚nzarecump„rare al imobilului, situa˛ii ce impun instituirea de
reglement„ri legale diferite. Prin urmare, nu se poate re˛ine
o Ónc„lcare a principiului egalit„˛ii Ón fa˛a legii.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 29 martie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 4.178/C/2005, Curtea de Apel Suceava —
Sec˛ia civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 6 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind protec˛ia
chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu destina˛ia
de locuin˛e. Excep˛ia a fost ridicat„ de Corneliu Maftean ∫i
Cornelia Maftean Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect judecarea
unei ac˛iuni Ón evacuare, aflat„ Ón faza procesual„ a
recursului.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile de lege criticate vin Ón
contradic˛ie cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie,
deoarece permit Óncheierea unui contract de Ónchiriere
pentru o perioad„ de 5 ani numai persoanelor care au
cump„rat locuin˛a Ón baza Legii nr. 112/1995, nu ∫i celor
care, de∫i nu au figurat drept cump„r„tori ai locuin˛ei, au
avut totu∫i calitatea de membru de familie al titularului
contractului de v‚nzare-cump„rare, fost titular al
contractului de Ónchiriere.
Curtea de Apel Suceava — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit 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 consider„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„.
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.

a

C U R T E A,

Potrivit motiv„rii excep˛iei, obiectul acesteia Ól reprezint„
prevederile art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei
pentru spa˛iile cu destina˛ia de locuin˛e, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie
1999, modificate prin articolul unic pct. 3 din Legea
nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 40/1999, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001, potrivit
c„rora: îŒn cazul contractelor de v‚nzare-cump„rare Óncheiate
cu Ónc„lcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru
reglementarea situa˛iei juridice a unor imobile cu destina˛ia de
locuin˛e, trecute Ón proprietatea statului, ∫i desfiin˛ate prin
hot„r‚re judec„toreasc„, proprietarul recunoscut de justi˛ie va
Óncheia cu persoanele care au cump„rat locuin˛a Ón baza Legii
nr. 112/1995 ∫i care o ocup„ efectiv, la cererea acestora, un
contract de Ónchiriere pentru o perioad„ de 5 ani.“

ite

stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu destina˛ia de locuin˛e,
excep˛ie invocat„ de Corneliu Maftean ∫i Cornelia Maftean
Ón Dosarul nr. 4.178/C/2005 al Cur˛ii de Apel Suceava —
Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile. Procedura de citare
este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent arat„ c„ autorii excep˛iei au depus
la dosar o cerere prin care solicit„ judecarea Ón lips„.
Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
excep˛iei ca neÓntemeiat„.

tu
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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 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.

Legiuitorul, stabilind con˛inutul ∫i limitele dreptului de
proprietate potrivit art. 44 alin. (1) din Constitu˛ie, a ˛inut
seama nu numai de interesele proprietarilor recunoscu˛i
prin hot„r‚ri judec„tore∫ti, ci ∫i de cele ale persoanelor
care au cump„rat locuin˛a Ón baza Legii nr. 112/1995,
realiz‚nd un echilibru Óntre cele dou„ categorii de
persoane. Œn acest sens, legiuitorul a statuat c„ dreptul de
a cere Óncheierea unui contract de Ónchiriere este Ón acest
caz un drept personal recunoscut numai titularilor
contractelor de v‚nzare-cump„rare Ón baza Legii
nr. 112/1995. Œn acest fel, se asigur„ proprietarului recunoscut
de justi˛ie posibilitatea valorific„rii atributelor dreptului s„u
de proprietate ∫i se ofer„ cump„r„torului locuin˛ei o
protec˛ie Ómpotriva unor eventuale abuzuri, cu asigurarea
dreptului la o locuin˛„ pe durata unei perioade rezonabile.
Cele statuate Ón decizia men˛ionat„ Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„, neintervenind elemente
noi, de natur„ a determina o reconsiderare a jurispruden˛ei
Cur˛ii Constitu˛ionale.
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Pentru considerentele expuse, 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,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999
privind protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu destina˛ia de locuin˛e, excep˛ie invocat„ de Corneliu
Maftean ∫i Cornelia Maftean Ón Dosarul nr. 4.178/C/2005 al Cur˛ii de Apel Suceava — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 aprilie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

ce

Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie

or
el
an

din 17 aprilie 2007
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D E C I Z I A Nr. 367

fiz
i

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√
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Societatea Comercial„ îInternational Laz„r Company“ —
S.R.L. din Bra∫ov.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ îposibilitatea solu˛ion„rii cererii
creditorului numai pe baza actelor depuse ∫i a explica˛iilor
date de p„r˛i Ómpiedic„ exercitarea dreptului la ap„rare ∫i
realizarea unui proces echitabil“. De asemenea, se arat„ c„
îemiterea unui titlu executoriu Ón urma unui proces sumar,
precum ∫i executarea unui asemenea titlu Óncalc„
reglementarea constitu˛ional„ a dreptului de proprietate“.
Autorul excep˛iei apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale criticate
îÓngr„desc nelegitim dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil
∫i la o judecat„ impar˛ial„, precum ∫i dreptul de a ob˛ine
un control judiciar real, obiectiv ∫i efectiv, Óntruc‚t cererea
Ón anulare se solu˛ioneaz„ Óntotdeauna de c„tre aceea∫i
instan˛„ care a solu˛ionat cererea de emitere a ordonan˛ei
soma˛iei de plat„“. Œn acest sens, se sus˛ine c„ îo judecat„
de c„tre o instan˛„ impar˛ial„ [...] reclam„ ca efectuarea
oric„rui control judiciar s„ se realizeze de c„tre alte
instan˛e, de regul„ superioare celei care a dat o dezlegare
at‚t Ón materie necontencioas„, c‚t ∫i Ón materie
contencioas„“. Œn consecin˛„, autorul excep˛iei apreciaz„ c„
îexaminarea propriilor solu˛ii de c„tre aceea∫i instan˛„ ∫i
pronun˛area Ón prim„ instan˛„ (pe fond) a unei hot„r‚ri
irevocabile nu permite, Ón mod obiectiv, repararea gre∫elilor
realizate cu ocazia primei dezleg„ri“.
Totodat„, se sus˛ine c„ îlipsirea p„r˛ilor de posibilitatea
de a formula o cale de atac efectiv„ Ómpotriva unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti propriu-zise, prin care se rezolv„ pentru prima
dat„ fondul cauzei cu autoritate de lucru judecat (hot„r‚rea
judec„toreasc„ de solu˛ionare a cererii Ón anulare), face
posibil„ dob‚ndirea (∫i p„strarea) caracterului irevocabil ∫i
executoriu al unei hot„r‚ri cu privire la care nu s-a
exercitat, Ón realitate, nici un control“, ceea ce este de
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 ∫i art. 8
din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 ∫i 8 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îInternational
Laz„r Company“ — S.R.L. din Bra∫ov Ón Dosarul
nr. 13.059/303/2006 al Judec„toriei Sectorului 6 Bucure∫ti.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, f„c‚nd referire la jurispruden˛a Ón materie a
Cur˛ii Constitu˛ionale.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 17 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 13.059/303/2006, Judec„toria Sectorului 6
Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 ∫i art. 8 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura soma˛iei de plat„, excep˛ie ridicat„ de
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modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, a fost abrogat, iar
alin. (5) al aceluia∫i articol a fost modificat.
Av‚nd Ón vedere aceste modific„ri, dispozi˛iile criticate
au Ón prezent urm„torul con˛inut:
— Art. 6: î(1) Dac„ nu a intervenit Ónchiderea dosarului Ón
condi˛iile art. 5, judec„torul va examina cererea pe baza
actelor depuse, precum ∫i a explica˛iilor ∫i l„muririlor p„r˛ilor,
ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.
(2) C‚nd Ón urma examin„rii prev„zute la alin. (1) constat„
c„ preten˛iile creditorului sunt justificate, judec„torul emite
ordonan˛a care va con˛ine soma˛ia de plat„ c„tre debitor,
precum ∫i termenul de plat„.
(3) Termenul de plat„ nu va fi mai mic de 10 zile ∫i nici nu
va dep„∫i 30 de zile. Judec„torul va putea stabili alt termen
potrivit Ón˛elegerii p„r˛ilor.
(4) Ordonan˛a se va Ónm‚na p„r˛ii prezente sau se va
comunica fiec„rei p„r˛i de Óndat„, prin scrisoare recomandat„
cu confirmare de primire.“;
— Art. 8: î(1) Œmpotriva ordonan˛ei prev„zute la art. 6
alin. (2) debitorul poate formula cererea Ón anulare, Ón termen
de 10 zile de la data Ónm‚n„rii sau comunic„rii acesteia.
(2) Cererea Ón anulare se solu˛ioneaz„ de c„tre instan˛a
competent„ pentru judecarea fondului cauzei Ón prim„ instan˛„.
(3) Abrogat.
(4) Dac„ instan˛a Ónvestit„ admite cererea Ón anulare,
aceasta va anula ordonan˛a, pronun˛‚nd o hot„r‚re
irevocabil„. Prevederile art. 7 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(5) Hot„r‚rea prin care a fost respins„ cererea Ón anulare
este irevocabil„.“
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate contravin
prevederilor constitu˛ionale ale art. 21 alin. (3) privind
dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 privind dreptul la
ap„rare, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privat„,
ale art. 126 privind instan˛ele judec„tore∫ti ∫i ale art. 129
privind folosirea c„ilor de atac. De asemenea, apreciaz„ c„
dispozi˛iile legale criticate contravin ∫i prevederilor art. 6
paragraful 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, referitoare la dreptul
la un proces echitabil.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Œn esen˛„, autorul excep˛iei apreciaz„ c„, Ón cadrul
procedurii soma˛iei de plat„, solu˛ionarea cererii Ón anulare
de c„tre aceea∫i instan˛„ care a emis ordonan˛a privind
soma˛ia de plat„ contravine prevederilor art. 21 alin. (3) din
Constitu˛ie. Se sus˛ine c„ lipsa unei c„i de atac Ómpotriva
hot„r‚rii prin care a fost respins„ cererea Ón anulare
contravine prevederilor art. 129 din Constitu˛ie, precum ∫i
celor ale art. 6 paragraful 1 teza Ónt‚i din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Totodat„, se apreciaz„ c„ îposibilitatea solu˛ion„rii cererii
creditorului numai pe baza actelor depuse ∫i a explica˛iilor
date de p„r˛i Ómpiedic„ exercitarea dreptului la ap„rare ∫i
realizarea unui proces echitabil“.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ a fost sesizat„ Ón numeroase cazuri cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a Ordonan˛ei Guvernului
nr. 5/2001, Ón ansamblu, ori a principalelor dispozi˛ii ale
acesteia, criticile de neconstitu˛ionalitate fiind similare cu
cele din cauza de fa˛„.

a

natur„ a Ónc„lca prevederile constitu˛ionale ale art. 129,
precum ∫i pe cele ale art. 6 paragraful 1 teza Ónt‚i din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale. Astfel, Ón optica autorului excep˛iei,
îaspectele de fond ce sunt tran∫ate printr-o hot„r‚re
judec„toreasc„ doar Ón etapa ac˛iunii Ón anulare nu pot fi
Óndreptate prin nicio cale de atac ∫i nici Ón cadrul
contesta˛iei la executare“.
Judec„toria Sectorului 6 Bucure∫ti 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.
Avocatul Poporului, av‚nd Ón vedere considerentele
deciziilor Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 497 din 29 septembrie
2005 ∫i nr. 522 din 20 iunie 2006, consider„ c„
îprevederile art. 6 ∫i art. 8 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 5/2001 sunt constitu˛ionale“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu
privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, 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 ∫i 8 din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001
privind procedura soma˛iei de plat„ (publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001),
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 295/2002 (publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002), ordonan˛„ modificat„ ∫i
completat„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 142/2002 (publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002), aprobat„ la r‚ndul
ei prin Legea nr. 5/2003 (publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 26 din 20 ianuarie 2003). De
asemenea, la art. 6 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 5/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, s-a
f„cut urm„toarea rectificare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001: îÓn loc de
«... soma˛ia de plat„ c„tre creditor...» se va citi: «... soma˛ia
de plat„ c„tre debitor...».“
De asemenea, prin art. I pct. 12 din Legea
nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea ∫i completarea
Codului de procedur„ civil„ (lege publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004),
alin. (3) al art. 8 din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001, cu
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deplin Óndrept„˛it ca, Ón considerarea anumitor particularit„˛i,
s„ opteze pentru o cale de atac cu o identitate proprie,
alta dec‚t cea de drept comun, o asemenea concluzie
rezult‚nd, de altfel, ∫i din redactarea adoptat„ de legiuitorul
constitu˛ional, potrivit c„reia stabilirea regimului juridic al
c„ilor de atac este de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului
ordinar, care, potrivit atribu˛iilor prev„zute de art. 126
alin. (2) din Constitu˛ie, stabile∫te competen˛a ∫i procedura
de judecat„, evident cu condi˛ia ca nicio norm„ de
procedur„ s„ nu contravin„ vreunei dispozi˛ii
constitu˛ionale“.
De asemenea, Curtea, prin Decizia nr. 505 din
16 noiembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 44 din 13 ianuarie 2005, a statuat
c„ îmodul de reglementare a competen˛ei instan˛elor Ón
materia solu˛ion„rii cererilor de emitere a ordonan˛elor care
con˛in soma˛ia de plat„ c„tre creditor ∫i Ón materia
solu˛ion„rii cererilor Ón anulare a unor asemenea ordonan˛e
face posibil ca aceea∫i instan˛„, judec„toria, Ón materie
civil„, sau tribunalul, Ón materie comercial„, s„ fie
competent„ s„ judece at‚t cererea, c‚t ∫i calea de atac
formulat„ Ómpotriva acesteia. O asemenea Ómprejurare nu
este Óns„ de natur„ s„ confere caracter neconstitu˛ional
textului de lege dedus controlului, legiuitorul put‚nd institui,
Ón considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli speciale de
procedur„, precum ∫i modalit„˛i particulare de exercitare a
drepturilor procedurale, astfel Ónc‚t accesul liber la justi˛ie
nu Ónseamn„ accesul, Ón toate cazurile, la toate structurile
judec„tore∫ti. [...]
Departe de a Óngr„di drepturi consacrate constitu˛ional,
reglementarea legal„ dedus„ controlului instan˛ei de
contencios constitu˛ional constituie o garan˛ie a aplic„rii
principiului prev„zut de art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale privind judecarea unei cauze Ón mod echitabil
∫i Óntr-un termen rezonabil, Ón scopul Ónl„tur„rii oric„ror
abuzuri din partea p„r˛ilor, prin care s-ar tinde la
tergiversarea nejustificat„ a solu˛ion„rii unui proces“.
Neexist‚nd elemente noi, de natur„ a determina
schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii, considerentele ∫i solu˛iile
deciziilor men˛ionate Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón
prezenta cauz„.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Astfel, prin Decizia nr. 219/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005,
Curtea a statuat, Ón esen˛„, c„ Ordonan˛a Guvernului
nr. 5/2001 reglementeaz„ o procedur„ special„, simplificat„
∫i accelerat„ pentru recuperarea crean˛elor al c„ror
caracter cert, lichid ∫i exigibil rezult„ din Ónscrisuri, iar
acest caracter special al procedurii a determinat limitarea
mijloacelor de prob„ utilizabile la Ónscrisuri, Ón prima faz„,
completate ulterior cu explica˛iile ∫i l„muririle date de p„r˛i,
limitarea fiind deopotriv„ valabil„ pentru ambele p„r˛i, Ón
condi˛ii identice pentru exercitarea dreptului la ap„rare.
Œn ceea ce prive∫te critica referitoare la pretinsa
Ónc„lcare a dreptului de proprietate, prin Decizia Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 930 din
19 decembrie 2002, s-a re˛inut c„ îexecutarea oric„rei
obliga˛ii de a da determin„ Ón mod direct diminuarea
patrimoniului celui obligat s„ dea. Œn toate cazurile Ón care
o asemenea obliga˛ie se execut„, chiar ∫i Ón mod silit, pe
baza unei hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile,
prev„zut„ cu formul„ executorie, atingerea adus„ dreptului
de proprietate, prin diminuarea patrimoniului datornicului, se
Ónscrie Ón limitele prevederilor constitu˛ionale. De altfel,
Ónvestirea hot„r‚rii judec„tore∫ti cu formul„ executorie se
poate face numai dup„ epuizarea tuturor c„ilor ordinare de
atac ori dup„ expirarea termenului pentru exercitarea
acestora, ceea ce asigur„ tuturor p„r˛ilor un tratament egal
∫i posibilitatea formul„rii unor ap„r„ri adecvate. Chiar ∫i
dup„ momentul dispunerii sau al Ónceperii execut„rii, partea
care se consider„ nedrept„˛it„ are dreptul s„ introduc„, Ón
fa˛a instan˛ei de executare, contesta˛ie la executare“.
Referitor la c„ile de atac, prin Decizia nr. 447 din
26 octombrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2005, a stabilit
c„ îspecificul domeniului supus reglement„rii a impus
adoptarea unor solu˛ii diferite fa˛„ de cele din dreptul
comun, una dintre acestea constituindu-o consacrarea
cererii Ón anulare, care reprezint„ evident o cale de atac
Ómpotriva ordonan˛ei, Ómprejurarea c„ legiuitorul a instituit o
cale de atac cu o fizionomie juridic„ diferit„ de aceea a
c„ilor de atac de drept comun nu relev„ niciun aspect de
neconstitu˛ionalitate, fiind Ón deplin„ concordan˛„ cu
prevederile art. 129 din Constitu˛ie. Legiuitorul ordinar este
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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:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 6 ∫i 8 din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura soma˛iei de plat„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îInternational Laz„r Company“ — S.R.L. din
Bra∫ov Ón Dosarul nr. 13.059/303/2006 al Judec„toriei Sectorului 6 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 aprilie 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

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 325/15.V.2007
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 392
din 17 aprilie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000
privind organizarea ∫i desf„∫urarea referendumului
pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent ∫ef

Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, sesizarea a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i
exprima punctele de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 11 alin. (3) din Legea
nr. 3/2000 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
referendumului, excep˛ie ridicat„ direct de Avocatul
Poporului, Ón temeiul art. 146 lit. d) din Constitu˛ie.
La apelul nominal lipse∫te autorul excep˛iei, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul
reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de
admitere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate. Œn
acest sens, arat„ c„ art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000
Óncalc„ prevederile art. 76 alin. (2) din Constitu˛ie potrivit
c„rora hot„r‚rile Parlamentului se adopt„ cu votul majorit„˛ii
membrilor prezen˛i din fiecare Camer„.

or

fiz
i

examin‚nd sesizarea Avocatului Poporului, raportul Óntocmit
de judec„torul-raportor, concluziile reprezentantului
Ministerului Public ∫i dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ 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 32 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ∫i
desf„∫urarea referendumului, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, care prevede:
î(3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului
ini˛iat de Pre∫edintele Rom‚niei urmeaz„ s„ fie exprimat,
printr-o hot„r‚re adoptat„ Ón ∫edin˛a comun„ a celor dou„
Camere, cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor.“
Autorul excep˛iei consider„ c„ prevederile de lege
criticate Óncalc„, Ón ordinea invoc„rii lor, art. 76 alin. (2) ∫i
art. 1 alin. (5) din Constitu˛ie, care prev„d:
— Art. 76 alin. (2): îLegile ordinare ∫i hot„r‚rile se adopt„
cu votul majorit„˛ii membrilor prezen˛i din fiecare Camer„.“;
— Art. 1 alin. (5): îŒn Rom‚nia, respectarea Constitu˛iei, a
suprema˛iei sale ∫i a legilor este obligatorie.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea constat„ c„ aceasta este Óntemeiat„ ∫i urmeaz„ a fi
admis„ pentru urm„toarele considerente:
Œn activitatea parlamentar„, potrivit art. 67 din Constitu˛ie
referitor la îActele juridice ∫i cvorumul legal“, Camera
Deputa˛ilor ∫i Senatul adopt„ legi, hot„r‚ri ∫i mo˛iuni, Ón
prezen˛a majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor. Sub acest
aspect, prevederile constitu˛ionale men˛ionate stabilesc
categoriile de acte juridice pe care le adopt„ Parlamentul,
precum ∫i cvorumul legal necesar adopt„rii lor.
Œn ceea ce prive∫te adoptarea hot„r‚rilor fiec„rei
Camere sau ale Camerelor reunite ale Parlamentului,
legiuitorul face distinc˛ie Óntre hot„r‚rile parlamentare care
se adopt„ cu majoritatea absolut„ de voturi, sens Ón care
exemplific„m cu prevederile art. 76 alin. (1) din Constitu˛ie,
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Gabriela Dragomirescu
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Cu Adresa nr. 2.197 din 9 martie 2007, Avocatul
Poporului a sesizat direct Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 11
alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ∫i
desf„∫urarea referendumului, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ prevederile de lege criticate, potrivit c„rora
punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului
ini˛iat de Pre∫edintele Rom‚niei urmeaz„ s„ fie exprimat
printr-o hot„r‚re adoptat„ Ón ∫edin˛a comun„ a celor dou„
Camere, cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor,
contravin art. 76 alin. (2) din Constitu˛ie, care prevede c„
hot„r‚rile Parlamentului se adopt„ cu votul majorit„˛ii
membrilor prezen˛i din fiecare Camer„, precum ∫i art. 1
alin. (5) din aceasta, referitor la obligativitatea respect„rii
Constitu˛iei, a suprema˛iei sale ∫i a legilor. Mai sus˛ine c„
exprimarea votului majorit„˛ii membrilor fiec„rei Camere
este instituit„ expres, prin art. 76 alin. (1) din Constitu˛ie,
doar pentru adoptarea hot„r‚rilor privind regulamentele
Camerelor.
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referitoare la adoptarea sau modificarea regulamentelor
parlamentare, ∫i hot„r‚rile care se adopt„ cu majoritate
simpl„ de voturi, de exemplu hot„r‚rile a∫a cum dispune
alin. (2) al aceluia∫i articol constitu˛ional. Acestea, Ón
condi˛iile Ón care num„rul celor prezen˛i este de cel pu˛in
jum„tate plus unu din num„rul membrilor fiec„rei Camere.

acord„ Óncredere Guvernului cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor
∫i senatorilor.
Analiz‚nd cuprinsul art. 11 alin. (3) din Legea
nr. 3/2000, criticat ca fiind neconstitu˛ional, Curtea constat„
c„ acesta dispune c„ hot„r‚rea prin care Parlamentul Ó∫i
exprim„ punctul de vedere asupra referendumului ini˛iat de
Pre∫edintele Rom‚niei se adopt„ îcu votul majorit„˛ii
deputa˛ilor ∫i senatorilor “. Or, a∫a cum s-a ar„tat deja,
potrivit art. 76 alin. (2) din Constitu˛ie, hot„r‚rile
Parlamentului, a∫adar ∫i cea la care face referire textul de
lege criticat, se adopt„ cu votul majorit„˛ii membrilor
prezen˛i. Œn consecin˛„, Curtea constat„ c„ dispozi˛iile
art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ∫i
desf„∫urarea referendumului sunt neconstitu˛ionale, Óntruc‚t
Óncalc„ prevederile art. 76 alin. (2) din Constitu˛ie.

ce

A∫adar, Curtea constat„ c„, de regul„, hot„r‚rile
Parlamentului se adopt„ cu majoritate simpl„ de voturi,
dac„ Legea fundamental„ nu prevede altfel. Or, Ón afara
dispozi˛iilor art. 76 alin. (1), Constitu˛ia prevede c„ Ón unele
domenii hot„r‚rile pot fi adoptate doar cu votul majorit„˛ii
membrilor celor dou„ Camere. Œn acest sens sunt, de
exemplu, prevederile constitu˛ionale ale art. 95 alin. (1),
potrivit c„rora Pre∫edintele Rom‚niei poate fi suspendat din
func˛ie cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor, precum
∫i cele ale art. 103 alin. (3), Ón temeiul c„rora Parlamentul
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Fa˛„ de cele de 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. 32—33 din Legea nr. 47/1992,
CONSTITUﬁIONAL√
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Admite excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„ direct de Avocatul Poporului, Ón temeiul art. 146 lit. d) teza a
doua din Constitu˛ie, ∫i constat„ c„ dispozi˛iile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ∫i desf„∫urarea
referendumului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, sunt neconstitu˛ionale.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Decizia se comunic„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernului ∫i se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 aprilie 2007.
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PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu
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prof. univ. dr. IOAN VIDA
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1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice centrale ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, schimb„ri de nume, cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.2. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unul
2.3. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„, a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.4. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti, prin care se constat„ c„ provenien˛a
bunurilor este justificat„
2.5. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.6. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.7. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici, precum ∫i alte concursuri prev„zute de lege
2.8. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada de depunere a propunerilor de candidaturi
pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.9. Deciziile Colegiului Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii
2.10. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.11. Publicarea raportului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.12. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice
2.13. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.14. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.15. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea integral„ sau Ón extras a Óncheierilor judec„torului delegat pentru autorizarea constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Publicarea urm„toarelor acte:
 proiecte de fuziune/divizare
 acte adi˛ionale
 soma˛ii
 convoc„ri AGA
 hot„r‚ri AGA
 acte de numire a lichidatorilor
 bilan˛uri contabile ale lichidatorilor
 raport„ri ale cenzorilor Ón caz de lichidare
 bilan˛uri ale b„ncilor
 hot‚r‚ri judec„tore∫ti a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
3.3. Publicarea bilan˛ului ∫i contului de profit ∫i pierderi (anun˛uri-extras)
3.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 34/2006 privind achizi˛iile publice
5.2. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 54/2006 privind concesiunile de bunuri proprietate public„
5.3. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
5.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative
6.2. Publicarea urm„toarelor acte:
 proiecte de fuziune/divizare vizate de judec„torul delegat
 acte adi˛ionale
 hot„r‚ri AGA prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„ sau se majoreaz„ capitalul social > 10%
 acte de dizolvare a societ„˛ii cooperative
 alte modific„ri ale actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
 act de numire a lichidatorilor
 publicarea hot„r‚rii irevocabile a tribunalului de anulare a hot„r‚rii AGA
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei
6.3. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
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