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COMUNICAT DE PRESĂ 

    

I. În ședința din data de 17 iunie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul 

controlului legilor posterior promulgării, a decis: 

Cu unanimitate de voturi, 

1. A admis excepția de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt 

neconstituționale dispoziţiile art.8 alin.(5) tezele a doua și a treia din Legea 

nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 

obligaţiilor asumate prin credite. 

Cu majoritate de voturi, 

2. A respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate și a constatat 

că dispozițiile art.4 alin.(1) ind.1-ind.3, (3) şi (4), art.5 alin.(3) și (3) ind.1, art.7 

alin.(4) și (5) ind.1 din Legea nr.77/2016, precum și Legea nr.52/2020, în ansamblul 

său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate. 

În argumentarea soluției de admitere a excepției de neconstituționalitate a 

dispozițiilor art.8 alin.(5) tezele a doua și a treia din Legea nr.77/2016, cu 

modificările și completările aduse prin Legea nr.52/2020, Curtea a reținut că 

prezumarea absolută a impreviziunii în ipoteza în care debitorul a fost supus unei 

executări silite a imobilului ipotecat, dar este în continuare executat silit pentru 

datoria inițială și pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silită a 

imobilului ipotecat, conservă elementele de neconstituționalitate reținute în Decizia 

nr.731/2019. În aceste condiții, Curtea a constatat că art.8 alin.(5) tezele a doua și a 

treia din Legea nr.77/2016 nu respectă deciziile anterioare ale Curții Constituționale 

(Decizia nr.623/2016 și Decizia nr.731/2019), astfel că încalcă art.147 alin.(4) din 

 



Constituție. Totodată, s-a reținut și încălcarea art.1 alin.(5) și art.44 din Constituție, 

prin raportare la cele stabilite în Decizia nr.731/2019. 

II. În aceeași ședință, Curtea Constituțională, în cadrul controlului hotărârilor 

Parlamentului, cu unanimitate de voturi:  

2. A admis sesizarea formulată de grupurile parlamentare ale Partidului Social 

Democrat și a constatat că este neconstituțională Hotărârea Parlamentului României 

nr.32/2021 privind numirea directorului general interimar al Societății Române de 

Radiodifuziune; 

3. A admis sesizarea formulată de grupurile parlamentare ale Partidului Social 

Democrat și a constatat că este neconstituțională Hotărârea Parlamentului 

Românieinr.31/2021 privind numirea directorului general interimar al Societății 

Române de Televiziune. 

Pentru pronunțarea acestor soluții, Curtea a constatat că cele două hotărâri ale 

Parlamentului au fost adoptate cu încălcarea principiului constituțional care consacră 

caracterul obligatoriu al respectării legilor, prevăzut de art.1 alin.(5) din Legea 

fundamentală. Astfel, au fost nesocotite prevederile art.19 și 20 din Legea 

nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune 

şi Societăţii Române de Televiziune, întrucât Parlamentul a invocat aplicabilitatea 

art.21 alin.(1) și (3) din aceeași lege, fără a fi întrunită condiția din ipoteza normativă 

a acestui text legal, respectiv situația specială a situației tranzitorii dintre două 

legislaturi parlamentare, în care este permisă numirea unui director general interimar 

al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv al Societății Române de 

Televiziune.   

•  

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.  

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea 

Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Compartimentul relații externe, relații cu presa şi protocol 


