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(25 noiembrie  2015)Ref.: Sesizare de neconstitu�ionalitate asupra Legii privind aprobarea
Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea �i completarea

Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură
sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în

România, precum �i a art. 3 din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului  nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au apar�inut cultelor religioase din România

        Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Cur�ii Constitu�ionale,

miercuri, 25 noiembrie a.c., o sesizare de neconstitu�ionalitate asupra Legii privind aprobarea

Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea �i completarea Legii

nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,

precum �i a art. 3 din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului  nr. 94/2000 privind retrocedarea

unor bunuri imobile care au apar�inut cultelor religioase din România.

Vă prezentăm textul integral al cererii:

____________________

Bucure�ti, 25 noiembrie 2015

Domnului Augustin ZEGREAN

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

În temeiul dispozi�iilor art. 146 lit. a) din Constitu�ie �i ale art. 15 din Legea nr. 47/1992

privind organizarea �i func�ionarea Cur�ii Constitu�ionale, republicată, cu modificările �i

completările ulterioare, formulez următoarea

SESIZARE  DE  NECONSTITUŢIONALITATE

asupra

Legii privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea

�i completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire,

în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului

comunist în România, precum �i a art. 3 din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului  nr.

94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar�inut cultelor religioase din

România

Legea privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr. 21/2015 pentru

modificarea �i completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului

de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada

regimului comunist în România, precum �i a art. 3 din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului



nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar�inut cultelor religioase din

România vizează stabilirea unor măsuri necesare în vederea deblocării �i accelerării

procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în

perioada regimului comunist în România. 	

Prin con�inutul normativ, legea men�ionată încalcă normele constitu�ionale referitoare la

principiul separa�iei �i echilibrului puterilor, prevăzut de art. 1 alin. (4) din Constitu�ie,

precum �i pe cele  ale art. 16 alin. (2), ale art. 21, ale art. 52 alin. (2) �i ale art. 124  alin. (1)

din Constitu�ie.

1.Articolul unic punctul 2, respectiv articolul 17 alineatul 41, nou  introdus, din legea dedusă

controlului de constitu�ionalitate încalcă prevederile art. 52  alin. (2) din Constitu�ie.

Astfel, potrivit articolul 17 alineatul 41, nou  introdus, prin derogare de la prevederile Legii

contenciosului administrativ nr. 554/2004 pre�edintele Comisiei Na�ionale pentru

Compensarea Imobilelor nu este asimilat calită�ii de conducător al autorită�ii publice, în

sensul acestei legi. Absen�a men�ionării exprese a persoanei sau persoanelor care reprezintă

Comisia Na�ională pentru Compensarea Imobilelor, ar putea însă afecta exercitarea dreptului

de a contesta în instan�ă deciziile emise de această autoritate publică, respectiv stabilirea

cadrului procesual în care instan�a va putea analiza actul administrativ contestat. În plus,

dispozi�ia nou introdusă nu este corelată cu prevederile art. 17 �i 18 din Legea nr. 165/2013,

potrivit cărora Comisia Na�ională pentru Compensarea Imobilelor validează sau invalidează,

în tot sau în parte, deciziile emise de entită�ile învestite de lege, care con�in propunerea de

acordare de măsuri compensatorii �i dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor,

iar aceste decizii sunt emise sub semnătura pre�edintelui Comisiei. O asemenea derogare ar

putea genera �i interpretări diferite în practica judiciară cu privire la reprezentarea Comisiei

Na�ionale pentru Compensarea Imobilelor, în calitatea sa de autoritate publică în sensul art. 2

alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ �i, implicit, cu privire la capacitatea

acestei autorită�i de a sta în judecată. În consecin�ă, considerăm că prin efectul acestei norme

se creează posibilitatea afectării dreptului constitu�ional al persoanei vătămate de o autoritate

publică de a ob�ine recunoa�terea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului

�i repararea pagubei, garantat de art. 52 alin. (2) din Constitu�ie. 

2. Articolul unic punctul 4, respectiv art. VII, nou introdus din legea dedusă controlului de

constitu�ionalitate încalcă prevederile art. 1 alin. (4), ale art. 16 alin. (2), ale art. 21, ale art. 52

alin. (2) �i ale art. 124  alin. (1) din Constitu�ie.

Astfel, potrivit art. VII, nou introdus în legea supusă controlului de constitu�ionalitate, se

exonerează de la plata amenzilor civile stabilite în temeiul art. 24 din Legea contenciosului

administrativ nr. 554/2004, cu modificările �i completările ulterioare, pre�edintele Comisiei

Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor �i, respectiv, pre�edintele Comisiei Na�ionale

pentru Compensarea Imobilelor. Prin con�inutul său normativ, această nouă reglementare

dispune nu numai pentru viitor, dar �i cu privire la exonerarea de la plata amenzilor civile



stabilite deja prin hotărâri judecătore�ti, pronun�ate de instan�ele de contencios

administrativ. În acest sens, se încalcă principiul separa�iei �i echilibrului puterilor, consacrat

de dispozi�iile art. 1 alin. (4) din Constitu�ie. Astfel, potrivit jurispruden�ei constitu�ionale

a lipsi o hotărâre definitivă de caracterul ei executoriu reprezintă o încălcare a ordinii juridice

a statului de drept �i afectează buna func�ionare a justi�iei. 

Prevederile art. 124 alin. (1) din Constitu�ie consacră principiul legalită�ii actului de

justi�ie, ce trebuie corelate �i cu cele ale art. 16 alin. (2) din Constitu�ie, potrivit cărora

nimeni nu este mai presus de lege.  Actul de justi�ie izvoră�te din normele legale, iar for�a

lui executorie derivă tot din lege. Hotărârea judecătorească reprezintă un act de aplicare a legii

pentru solu�ionarea unui conflict de drepturi sau interese, constituind un mijloc eficient de

restabilire a ordinii de drept democratice �i de eficientizare a normelor de drept substan�ial.

Hotărârea judecătorească fiind înzestrată cu autoritate de lucru judecat, răspunde nevoii de

securitate juridică, păr�ile având obliga�ia să se supună efectelor obligatorii ale actului

jurisdic�ional, fără posibilitatea de a mai pune în discu�ie ceea ce s-a tran�at deja pe calea

judecă�ii.  Pe de altă parte, un efect intrinsec al hotărârii judecătore�ti îl constituie for�a

executorie a acesteia, care trebuie respectată �i executată atât de către cetă�eni, cât �i de

autorită�ile publice. (Decizia Cur�ii Constitu�ionale nr. 972/2012, Decizia Cur�ii

Constitu�ionale  nr. 460/2013 �i Decizia Cur�ii Constitu�ionale nr. 686/2014).

În plus, trebuie avut în vedere că pentru asigurarea executării cu celeritate a hotărârilor

judecătore�ti pronun�ate în contencios administrativ legiuitorul a instituit reguli speciale,

derogatorii de la dreptul comun. Or, norma nou introdusă la art. VII din legea transmisă la

promulgare diminuează for�a hotărârilor judecătore�ti pronun�ate în contencios

administrativ �i creează discriminare între subiec�ii de drept obliga�i să pună în executare o

hotărâre judecătorească pronun�ată în aceea�i materie, îndepărtându-se de la scopul

asigurării protec�iei constitu�ionale a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică. 

Totodată, prin dispozi�iile art. VII din legea transmisă la promulgare se încalcă �i

principiului fundamental al accesului liber la justi�ie consacrat de art. 21 din Constitu�ie.

Mai mult, potrivit art. 6 din Conven�ia europeană a drepturilor omului, dreptul la un tribunal

include �i dreptul la executarea unei hotărâri judecătore�ti definitive pronun�ate de orice

jurisdic�ie competentă, făcând parte integrantă din no�iunea de proces. Acest principiu are o

importan�ă deosebită în contextul unui contencios administrativ a cărui solu�ionare este

determinantă cu privire la existen�a sau inexisten�a unui drept civil al justi�iabilului.

Protec�ia efectivă a justi�iabilului �i restabilirea legalită�ii implică obliga�ia pentru

administra�ie să execute hotărârea jurisdic�iei sesizate. Dacă administra�ia, ca element al

statului de drept ar omite sau ar întârzia să execute o hotărâre judecătorească, garan�iile art. 6

mai sus men�ionat, de care a beneficiat un justi�iabil în faza judiciară a procedurii, ar deveni

inutile. Or, dacă administra�ia este exonerată de la aducerea la îndeplinire a unei hotărâri

judecătore�ti, prin neplata amenzilor civile stabilite în sarcina conducătorului unei autorită�i



publice, accesul la justi�ie ar deveni teoretic �i iluzoriu. Totodată, imposibilitatea de

executare a hotărârii judecătore�ti, ca urmare a exonerării de răspundere a conducătorului

autorită�ii publice, ar presupune lipsirea persoanei vătămate de o autoritate publică de

garan�iile oferite de art. 52 din Constitu�ie, respectiv dreptul la repararea pagubei.

În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admite�i sesizarea de neconstitu�ionalitate

�i să constata�i că Legea privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�ă a Guvernului nr.

21/2015 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru

finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod

abuziv în perioada regimului comunist în România, precum �i a art. 3 din Ordonan�a de

urgen�ă a Guvernului  nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar�inut

cultelor religioase din România încalcă prevederile art. 1 alin. (4), ale art. 16 alin. (2), ale art.

21, ale art. 52 alin. (2) �i ale art. 124 alin. (1) din Constitu�ie.  

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

____________________


Departamentul Comunicare Publică

25 Noiembrie 2015


