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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele
a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării
Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Cătănici Avram Avram
se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 870.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele
a unui general de brigadă cu o stea
din Ministerul Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Ioniță Cristache Ariton
se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 871.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele
a unui general de brigadă cu o stea
din Ministerul Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna general de brigadă cu o stea Lupu Gheorghe Maria
se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 872.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele
a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării
Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Moraru Ion CătălinAdrian se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 873.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele
a unui general-maior cu două stele
din Ministerul Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-maior cu două stele Botoș Ilie Ilie se
înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 874.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele
a unui general-maior cu două stele
din Ministerul Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-maior cu două stele Cârnu Ghiorghe Fănică
se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 875.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele
a unui general-maior cu două stele
din Ministerul Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-maior cu două stele Nicuț Ion Valeriu se
înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 876.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele
a unui general-maior cu două stele
din Ministerul Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-maior cu două stele Zisu Nicolae-Ștefan
Cătălin-Ștefăniță se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 877.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele
a unui general-locotenent cu trei stele
din Ministerul Apărării Naționale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-locotenent cu trei stele Oprișor Gheorghe
Ion se înaintează în gradul de general cu patru stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 878.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele
a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul
de Protecție și Pază
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-locotenent cu trei stele Pahonțu Nicolae
Lucian-Silvan se înaintează în gradul de general cu patru stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 879.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele
a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul
de Protecție și Pază
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecție și Pază și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Crețu Ioan Gabriel se
înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 880.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele
a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul
de Protecție și Pază
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecție și Pază și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Cioc Gheorghe Cristian
se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 881.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel din Serviciul de Protecție și Pază
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecție și Pază și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Nedelea Vasile Costin i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 882.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general cu patru stele
a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul
de Telecomunicații Speciale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 94/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-locotenent cu trei stele Opriș Ioan Marcel se
înaintează în gradul de general cu patru stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 883.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 850/30.XI.2011
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul profesional de chestor-șef
de poliție a unui chestor principal de poliție
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul chestor principal de poliție Tudor Alexandru Dănuț se
înaintează în gradul profesional de chestor-șef de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 884.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul profesional de chestor-șef
de poliție a unui chestor principal de poliție
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul chestor principal de poliție Vlădulescu Nicolae Aurel
se înaintează în gradul profesional de chestor-șef de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 885.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul profesional de chestor-șef
de poliție a unui chestor principal de poliție
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul chestor principal de poliție Buda Dumitru Ioan se
înaintează în gradul profesional de chestor-șef de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 886.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție
unui comisar-șef de poliție din Ministerul Administrației
și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comisar-șef de poliție Muntean Ioan Lucian-Ioan
i se acordă gradul profesional de chestor de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 887.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție
unui comisar-șef de poliție din Ministerul Administrației și
Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comisar-șef de poliție Jianu Ion Dumitru i se acordă
gradul profesional de chestor de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 888.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție
unui comisar-șef de poliție din Ministerul Administrației
și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comisar-șef de poliție Marinescu Ion Niculae i se
acordă gradul profesional de chestor de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 889.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție
unui comisar-șef de poliție din Ministerul Administrației
și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comisar-șef de poliție Ivănescu Mihai-Anton
Bogdan-Mihail i se acordă gradul profesional de chestor de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 890.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție
unui comisar-șef de poliție din Ministerul Administrației
și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comisar-șef de poliție Tăut Mihai Ioan-Liviu i se
acordă gradul profesional de chestor de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2011.
Nr. 891.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.531
din 15 noiembrie 2011

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 alin. 1 din Codul civil
Acsinte Gaspar
Aspazia Cojocaru
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
lulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Irina Loredana Gulie

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Carmen-Cătălina Gliga.
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 969 alin. 1 din Codul civil din 1864, excepție
invocată de Societatea Comercială „Piramide GM” — S.R.L. din
Zimnicea în Dosarul nr. 1.020/339/2010 (număr în format vechi
1.035/2010) al Judecătoriei Zimnicea — Secția mixtă fond și
care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale
nr. 1.128D/2011.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare este legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită
respingerea excepției ca neîntemeiată, invocând jurisprudența
Curții Constituționale în materie.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 2 septembrie 2010, pronunțată în Dosarul
nr. 1.020/339/2010 (număr în format vechi 1.035/2010)
Judecătoria Zimnicea — Secția mixtă fond a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 969 alin. 1 din Codul civil din 1864, excepție
invocată de Societatea Comercială „Piramide GM” — S.R.L. din
Zimnicea într-o cauză având ca obiect soluționarea unei acțiuni
în pretenții, prin care se solicită executarea unor obligații
contractuale asumate de către autorul excepției.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată
că textul de lege criticat este în contradicție cu dispozițiile
constituționale care conferă Parlamentului rolul de unică
autoritate legiuitoare a statului, deoarece permite unor persoane
fizice sau juridice să încheie convenții care au putere de lege. În
acest fel, în opinia autorului excepției, intenția legiuitorului poate
fi înfrântă prin simplul acord de voință al părților contractante.
Judecătoria Zimnicea — Secția mixtă fond apreciază că
excepția este neîntemeiată, invocând în acest sens
jurisprudența Curții Constituționale în materie.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate invocate.
Avocatul Poporului arată că, în temeiul art. 230 lit. a) din
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil, actul normativ criticat a fost

abrogat expres, astfel că, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, excepția este inadmisibilă.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului,
concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum a fost
formulat, îl constituie dispozițiile art. 969 alin. 1 din Codul civil din
1864.
Curtea constată că aceste prevederi legale au fost preluate
integral în art. 1270 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 505 din 15 iulie 2011, potrivit căruia: „(1) Contractul valabil
încheiat are putere de lege între părțile contractante.”
Curtea Constituțională urmează să se pronunțe asupra
prevederilor legale cu care a fost sesizată, deoarece acestea
sunt aplicabile în continuare cauzei deduse judecății instanței
de fond, potrivit principiului tempus regit actum. Așa cum a
statuat Curtea în Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august
2011, ale cărei considerente de principiu sunt valabile și în
prezenta cauză, controlul de constituționalitate asupra
dispozițiilor ulterioare sesizării, chiar dacă ar conține prevederi
asemănătoare, ar echivala cu ridicarea din oficiu de către Curtea
Constituțională a excepției de neconstituționalitate cu privire la
alte texte decât cele criticate de către autorul excepției, ceea ce
este inadmisibil, fiind contrar dispozițiilor art. 146 lit. d) din
Constituție și ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.
Dispozițiile legale criticate au următorul cuprins: „Convențiile
legal făcute au putere de lege între părțile contractante.”
În opinia autorului excepției, prevederile legale criticate
contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 61 alin. (1)
referitor la rolul Parlamentului.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată
că aceasta este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:
Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 311 din 3 martie 2009,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din
26 martie 2009, a statuat că prevederile art. 969 din Codul civil
din 1864 nu sunt contrare rolului Parlamentului de unică
autoritate legiuitoare a țării. Încheierea unei convenții fiind
guvernată de principiul libertății contractuale, părțile unui
contract pot să determine, prin voința lor, clauzele contractuale
și efectele pe care acestea urmează să le producă. Convenția
astfel încheiată se impune părților întocmai ca și legea, având
caracter obligatoriu, iar nu facultativ.
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Întrucât criticile de neconstituționalitate au privit aspecte
identice celor relevate în prezenta cauză și deoarece nu au
intervenit elemente noi, de natură a determina schimbarea
jurisprudenței Curții, cele statuate în decizia anterior citată își
mențin valabilitatea.
De asemenea, în prezenta cauză, Curtea constată că autorul
excepției apreciază în mod eronat că există o identitate
semantică între conceptul de „lege”, ca normă cu caracter
general obligatoriu instituită și apărată de forța coercitivă a

statului, și un contract stabilit între persoane fizice sau persoane
juridice, care, atunci când este valabil încheiat, are putere
obligatorie între părțile contractante, întocmai ca și legea.
Prevederea legală criticată nu pune în discuție rolul
Parlamentului de unică autoritate legiuitoare, ci se referă la
principiul pacta sunt servanda, privitor la forța obligatorie a
convențiilor civile, care trebuie să se circumscrie legii, ca act
normativ emis de autoritatea legiuitoare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 alin. 1 din Codul civil, excepție invocată de Societatea
Comercială „Piramide GM” — S.R.L. din Zimnicea în Dosarul nr. 1.020/339/2010 (număr în format vechi 1.035/2010) al Judecătoriei
Zimnicea — Secția mixtă fond.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 15 noiembrie 2011.
PREȘEDINTE,

ACSINTE GASPAR
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.532
din 15 noiembrie 2011

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98
din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
Acsinte Gaspar
Aspazia Cojocaru
Petre Lăzăroiu
Mircea Ștefan Minea
Iulia Antoanella Motoc
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Irina Loredana Gulie

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Carmen-Cătălina Gliga.
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 98 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992
privind protecția consumatorilor, excepție invocată de Societatea
Comercială „Dinamic Service ’95” — S.R.L. din București în
Dosarul nr. 20.536/301/2010 al Judecătoriei Sectorului 3
București și care formează obiectul Dosarului Curții
Constituționale nr. 1.145D/2011.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare este legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită

respingerea excepției ca neîntemeiată, arătând că prevederea
legală criticată a fost instituită de legiuitor pentru a asigura o
protecție sporită a consumatorilor.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 23 septembrie 2011, pronunțată în
Dosarul nr. 20.536/301/2010, Judecătoria Sectorului 3
București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 din Ordonanța
Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor,
excepție invocată de Societatea Comercială „Dinamic Service
’95” — S.R.L. din București într-o cauză având ca obiect
soluționarea unei acțiuni în pretenții, prin care se solicită
obligarea la plata unor daune-interese, potrivit unei clauze
penale cuprinse într-un contract de intermediere imobiliară.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține
că textul de lege criticat acordă o protecție excesivă
consumatorilor, fără a distinge între buna sau reaua-credință a
acestora. Astfel, interdicția inserării unei anumite clauze penale
în cuprinsul contractelor de intermediere imobiliară sau al altor
eventuale contracte accesorii încheiate între consumator și o
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agenție imobiliară semnifică, în opinia autorului excepției, o
încălcare a principiului constituțional potrivit căruia economia
României este o economie de piață, bazată pe libera inițiativă și
concurență, iar, pe de altă parte, constituie o limitare a libertății
economice, în general, și a libertății comerțului, în special.
Judecătoria Sectorului 3 București consideră că textul de
lege criticat nu restrânge libera inițiativă și concurența agențiilor
imobiliare în cadrul raporturilor juridice privind intermedierea
tranzacțiilor imobiliare, deoarece acestea au posibilitatea de a
stabili clauze penale în contractele încheiate cu consumatorii,
atâta vreme cât acestea nu sunt abuzive și nu creează o
disproporție vădită între obligațiile asumate de părțile
contractante.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate invocate.
Avocatul Poporului consideră că prevederea legală criticată
este constituțională, arătând că accesul liber la o activitate
economică nu exclude, ci, dimpotrivă, implică stabilirea unor
limite de exercitare a libertății economice, prin interzicerea unor
fapte prejudiciabile pentru consumatori, astfel încât textul de
lege criticat este de natură a proteja consumatorul împotriva
unor eventuale abuzuri ale comerciantului, în speță ale agențiilor
imobiliare.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului,
concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 98 din
Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția
consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, introdus prin art. II pct. 9 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 174/2008 pentru
modificarea și completarea unor acte normative privind protecția
consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 795 din 27 noiembrie 2008, potrivit căruia:
„Contractul de intermediere imobiliară sau alte eventuale
contracte accesorii încheiate între consumator și agenția
imobiliară nu pot conține clauze penale care să oblige
consumatorul care nu își îndeplinește angajamentele
contractuale la plata unei sume mai mari decât onorariul pe care
l-ar fi plătit în cazul încheierii tranzacției.”
În opinia autorului excepției, prevederile legale criticate
contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 45 —
Libertatea economică și art. 135 alin. (1) privind caracterul de
piață al economiei României și alin. (2) lit. a) referitor la obligația
statului de a asigura libertatea comerțului, protecția concurenței
loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor
factorilor de producție.
Examinând excepția, Curtea constată că aceasta este
neîntemeiată, pentru următoarele considerente:
Textul de lege criticat prevede că persoana fizică ce are
calitatea de consumator, în cadrul contractelor de intermediere
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imobiliară sau al altor contracte accesorii, nu poate fi obligată, în
ipoteza neîndeplinirii angajamentelor contractuale, la plata unor
sume mai mari decât onorariul pe care l-ar fi plătit în cazul
încheierii tranzacției. Această prevedere legală nu îngrădește
accesul liber al agenților economici la o activitate economică
sau libera inițiativă și nu este de natură a încălca obligația
statului de a asigura libertatea comerțului.
Astfel, așa cum a statuat Curtea în jurisprudența sa, prin
Decizia nr. 418 din 15 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 343 din 25 mai 2010, ale cărei
considerente de principiu sunt valabile și în prezenta cauză,
existența unei reale libertăți economice presupune, în egală
măsură, atât garantarea accesului pe piață al agenților
economici, cât și protejarea destinatarilor serviciului prestat sau
ai bunurilor furnizate.
Prevederile art. 98 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992
privind protecția consumatorilor instituie o limitare legală a
exercitării activității economice, justificată în mod obiectiv și
rezonabil de protejarea unui interes de ordin general, și anume
apărarea drepturilor și intereselor legitime ale consumatorilor
împotriva unor practici abuzive sau incorecte ale operatorilor
economici, care, potrivit art. 2 pct. 22 din actul normativ criticat,
pot consta în: „orice acțiune, inacțiune, conduită, demers sau
comunicare comercială, inclusiv publicitate, din partea unui
operator economic în relație directă cu promovarea, vânzarea
sau furnizarea unui produs sau serviciu, care aduce atingere în
mod direct intereselor consumatorilor.”
De asemenea, Curtea observă că libertatea economică,
astfel cum este consfințită prin Legea fundamentală, nu este una
absolută, art. 45 prevăzând că accesul liber al persoanei la o
activitate economică, precum și libera inițiativă sunt garantate,
„în condițiile legii”. În acest sens Curtea s-a mai pronunțat, de
exemplu, prin deciziile nr. 929 din 18 octombrie 2007, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din
23 noiembrie 2007 și nr. 489 din 29 septembrie 2005, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din
28 octombrie 2005. Or, în prezenta cauză, măsura limitării
libertății activității economice a unei agenții imobiliare, prin
instituirea interdicției inserării unei anumite clauze penale în
cadrul contractelor de intermediere imobiliară sau al altor
contracte accesorii, este justificată în mod obiectiv și
proporțional cu obiectivul urmărit, și anume asigurarea unei
protecții sporite a consumatorilor. Legiuitorul a considerat că
aceștia, acționând în afara activității lor comerciale sau
profesionale, așa cum prevede art. 2 pct. 2 din actul normativ
criticat, nu au suficiente cunoștințe pentru a aprecia în mod
corect dacă bunurile sau serviciile destinate consumului
corespund standardelor de calitate reglementate de legislația
internă și internațională.
De altfel, Curtea constată că rațiunea edictării normei legale
criticate, introdusă prin art. II pct. 9 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea și completarea unor
acte normative privind protecția consumatorilor, așa cum reiese
din preambulul acestei ordonanțe, a reprezentat-o transpunerea
în legislația internă a anumitor prevederi ale Directivei
1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
25 mai 1999, privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de
consum și garanțiile conexe, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene seria L nr. 171 din 7 iulie 1999, care prevede
expres, în paragraful (2) al articolului 8 — Legislația internă și
protecția minimă, posibilitatea statelor membre „de a adopta sau
menține în vigoare dispoziții mai stricte (...) pentru a asigura un
nivel mai ridicat de protecție a consumatorului.”
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Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția
consumatorilor, excepție invocată de Societatea Comercială „Dinamic Service ’95” — S.R.L. din București în Dosarul
nr. 20.536/301/2010 al Judecătoriei Sectorului 3 București.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 15 noiembrie 2011.
PREȘEDINTE,

ACSINTE GASPAR
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
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Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia: Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850/30.XI.2011 conține 16 pagini.

Prețul: 3,20 lei

&JUYDGY|528116]
ISSN 1453—4495

