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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 104
din 1 iulie 1999

referitoare la sesizarea privind neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. 148 alin. 1 lit. e) ºi h)
din Codul de procedurã penalã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Iuliana Nedelcu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se se aflã soluþionarea sesizãrii Tribunalului
Constanþa Ñ Secþia penalã, referitoare la excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 148 alin. 1 lit. e)
ºi h) din Codul de procedurã penalã, sesizare dispusã în
Dosarul nr. 2.433/1998 la cererea lui Ion Ghindeanu.
La apelul nominal se constatã lipsa autorului excepþiei
de neconstituþionalitate, faþã de care procedura de citare
este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
sesizãrii, arãtând cã aceasta s-a fãcut cu încãlcarea dispoziþiilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Decizia penalã nr. 389 din 3 decembrie 1998, pronunþatã în Dosarul nr. 2.433/1998, Tribunalul Constanþa Ñ
Secþia penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu privire la
neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. 148 alin. 1 lit. e) ºi h)
din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Ion
Ghindeanu.
În motivarea neconstituþionalitãþii prevederilor art. 148
alin. 1 lit. e) ºi h) din Codul de procedurã penalã autorul
excepþiei susþine cã acestea contravin dispoziþiilor art. 23
alin. (2) ºi (8), art. 49, art. 125 alin. (1) ºi art. 130 alin. (1)
din Constituþie, ale art. 11 paragraful 1 din Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului, ale art. 14 paragraful 2 din
Pactul internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice ºi
ale art. 6 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului
ºi a libertãþilor fundamentale.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se aratã cã prevederile art. 148 alin. 1 lit. e) ºi h) din Codul de procedurã
penalã nu încalcã dispoziþiile constituþionale.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la

prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În faþa Tribunalului Constanþa Ñ Secþia penalã, la termenul de judecatã din 30 decembrie 1998, Ion Ghindeanu
a ridicat excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 148 alin. 1 lit. e) ºi h) din Codul de procedurã penalã.
Sesizarea instanþei de judecatã s-a fãcut cu respectarea
dispoziþiilor constituþionale ºi legale în materie [art. 144
lit. c) din Constituþie ºi art. 23 din Legea nr. 47/1992,
republicatã].
Tribunalul Constanþa Ñ Secþia penalã, la termenul de
judecatã menþionat, a unit excepþia de neconstituþionalitate
cu fondul cauzei (recursul declarat de Ion Ghindeanu împotriva Încheierii din 23 noiembrie 1998, pronunþatã de
Judecãtoria Constanþa, prin care se dispune prelungirea
arestãrii preventive a recurentului) ºi a pronunþat Decizia
penalã nr. 389 din 3 decembrie 1998. Prin aceastã
hotãrâre judecãtoreascã s-a dispus, pe de o parte, respingerea ca nefondat a recursului, iar pe de altã parte, sesizarea Curþii Constituþionale cu excepþia de neconstituþionalitate
a prevederilor art. 148 alin. 1 lit. e) ºi h) din Codul de procedurã penalã.
Examinând actul de sesizare, Curtea constatã cã
Tribunalul Constanþa Ñ Secþia penalã a nesocotit
dispoziþiile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicatã, conform cãrora ”Sesizarea Curþii Constituþionale se dispune de cãtre instanþa în faþa cãreia s-a ridicat excepþia de
neconstituþionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale pãrþilor, opinia instanþei asupra excepþiei, ºi
va fi însoþitã de dovezile depuse de pãrþi. Dacã excepþia a fost
ridicatã din oficiu, încheierea trebuie motivatã, cuprinzând ºi
susþinerile pãrþilor, precum ºi dovezile necesareÒ, precum ºi
prevederile alin. (5) ale aceluiaºi articol, potrivit cãrora ”Pe
perioada soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate judecarea cauzei se suspendãÒ.
Potrivit dispoziþiilor legale menþionate instanþa de judecatã trebuia sã sesizeze Curtea Constituþionalã printr-o
încheiere, iar nu, aºa cum greºit a procedat, printr-o decizie prin care se soluþionase deja cauza, pe baza
dispoziþiilor legale considerate de autorul excepþiei ca fiind
neconstituþionale. De asemenea, instanþa avea obligaþia
legalã de a suspenda judecarea cauzei.
În situaþia nerespectãrii de cãtre Tribunalul Constanþa Ñ
Secþia penalã a dispoziþiilor art. 23 alin. (4) ºi (5) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea constatã cã nu
poate proceda la soluþionarea în fond a excepþiei de
neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 148 alin. 1 lit. e)
ºi h) din Codul de procedurã penalã, nefiind legal sesizatã.
De aceea sesizarea Tribunalului Constanþa Ñ Secþia
penalã cu privire la neconstituþionalitatea prevederilor legale
criticate, fiind fãcutã cu încãlcarea prevederilor procedurale
privind sesizarea Curþii Constituþionale, urmeazã sã fie respinsã.
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Curtea Constituþionalã constatã cã Ion Ghindeanu a
sesizat legal Tribunalul Constanþa cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 148 alin. 1 lit. e) ºi h) din
Codul de procedurã penalã, iar greºita sesizare a Curþii
Constituþionale revine acestei instanþe de judecatã, situaþie
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în care autorul excepþiei îºi pãstreazã dreptul la soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate, conform dispoziþiilor
art. 23 ºi urmãtoarele din Legea nr. 47/1992, republicatã,
într-o altã fazã procesualã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge sesizarea privind neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. 148 alin. 1 lit. e) ºi h) din Codul de procedurã
penalã, ca fiind introdusã cu încãlcarea dispoziþiilor art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 1 iulie 1999.
PREªEDINTE,

prof.univ.dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 117
din 21 septembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent ºef

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, privind impozitul pe salarii, republicatã,
excepþie ridicatã de Dumitru Marchidanu în Dosarul
nr. 1.787/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal rãspunde avocatul Paula Arbore
pentru autorul excepþiei, lipsind Societatea Comercialã
”Foraj-SondeÒ Ñ S.A. Berca, faþã de care procedura de
citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, avocatul autorului
excepþiei solicitã admiterea acesteia, susþinând cã prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, potrivit cãrora sunt scutiþi de
plata impozitului pe salarii urmaºii eroilor-martiri ai
revoluþiei, precum ºi deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989, conferit prin
brevet, contravin dispoziþiilor art. 94 lit. a) din Constituþie,

conform cãrora Preºedintele României conferã decoraþii ºi
titluri de onoare. Textul de lege criticat prevede existenþa
unor drepturi ce se acordã în baza procedurii prescrise de
Hotãrârea Guvernului nr. 566/1996, între care ºi scutirea de
impozit pe salariu, însã leagã exercitarea dreptului de conferirea prin brevet a titlului. Autorul excepþiei considerã cã
aceste ultime dispoziþii nu sunt în concordanþã cu textul
constituþional menþionat, deoarece calitatea de revoluþionar
se stabileºte de cãtre Comisia pentru cinstirea ºi sprijinirea
eroilor Revoluþiei din decembrie 1989 printr-un certificat în
care sunt înscrise toate drepturile beneficiarului. Calitatea
de revoluþionar este atestatã de comisie ºi, prin urmare,
Preºedintele României nu face decât sã o recunoascã.
Aceastã dispoziþie legalã neconstituþionalã urmeazã sã fie
eliminatã din legislaþie prin Ordonanþa Guvernului
nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999,
în care se prevede abrogarea Legii nr. 32/1991 privind
impozitul pe venit, republicatã, o datã cu intrarea sa în
vigoare, la data de 1 ianuarie 2000. Acest act normativ cu
efect abrogator ”aduce o reparaþie eroilor Revoluþiei din
decembrie 1989, înlãturând interpretãrile confuze ce se
dauÒ dispoziþiei legale criticate.
Procurorul pune concluzii de respingere a excepþiei de
neconstituþionalitate, arãtând cã o reglementare care nu a
intrat în vigoare, cum este ºi Ordonanþa Guvernului
nr. 73/1999, nu este relevantã în cauzã. Pe de altã parte,
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aratã cã dispoziþia referitoare la conferirea titlurilor prin brevet nu este prevãzutã la art. 94 lit. a) din Constituþie, care
reglementeazã doar atribuþiile fundamentale ale Preºedintelui României de a conferi decoraþii ºi titluri de onoare.
Legea nr. 42/1990, republicatã, care este, în cazul în
speþã, legea-cadru, prevede cã Preºedintele României conferã titlurile de onoare pentru participanþii la Revoluþia din
decembrie 1989. Acesta este autoritatea publicã, prevãzutã
de Constituþie, chematã sã confere titluri de onoare, de
naturã sã creeze pentru beneficiar drepturi, iar nu Comisia
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, a cãrei menire este aceea de a propune numai
acordarea titlurilor.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 26 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.787/1999, Judecãtoria Buzãu a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã, excepþie ridicatã de Dumitru
Marchidanu. Autorul excepþiei considerã cã art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile art. 94 lit. a) din Constituþia României, în sensul cã
textul art. 7 alin. 1 lit. e), deºi prevede scutirea de plata
impozitului pe salariu pentru deþinãtorii titlului de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989, leagã
aceastã scutire de conferirea titlului prin brevet. Potrivit dispoziþiilor art. 94 lit. a) din Constituþia României, Preºedintele României conferã decoraþii ºi titluri de onoare.
”Constatarea calitãþii de luptãtor pentru victoria Revoluþiei
române din decembrie 1989 este în atribuþiile comisiei special constituite prin Hotãrârea Guvernului nr. 566 din
16 iulie 1996 ºi nu în atribuþiile Preºedintelui României. În
aceste condiþii dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile constituþionale.Ò
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este nefondatã,
întrucât, potrivit dispoziþiilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
Revoluþiei din decembrie 1989, republicatã, titlul de
Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989 se conferã în semn de preþuire a spiritului de sacrificiu manifestat în lupta pentru victoria Revoluþiei române, la
propunerea Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor
Revoluþiei din decembrie 1989, acesta fiind un titlu de
onoare în înþelesul dat de art. 94 lit. a) din Constituþia
României, conferirea fiind atestatã prin brevet.
În vederea soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate,
în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a comunicat încheierea prin
care a fost sesizatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a transmite punctele lor
de vedere.
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã, este neîntemeiatã. Potrivit art. 2 din Legea
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor

drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, republicatã,
titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989 s-a instituit în semn de preþuire ºi
recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în luptele pentru
victoria Revoluþiei din decembrie 1989, constituind titlu de
onoare în sensul art. 94 lit. a) din Constituþie. Conferirea
acestui titlu se face în condiþiile prevãzute la art. 5 din
Legea nr. 42/1990, republicatã, sub sancþiunea nulitãþii, ºi
se atestã prin brevet. Faptul cã în art. 7 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 32/1991 se precizeazã cã titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 trebuie sã
fie atestat prin brevet nu constituie o încãlcare a
dispoziþiilor constituþionale, întrucât aceste titluri de onoare
se acordã numai în condiþiile legii, iar atestarea prin brevet
constituie o condiþie de validitate a lor, potrivit art. 5 alin. 2
din Legea nr. 42/1990, republicatã. Hotãrârea Guvernului
nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea
eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, la care se face referire în motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, este
adoptatã pentru organizarea executãrii legii, iar nu pentru
a stabili o procedurã diferitã de conferire a titlului de
onoare.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere
comunicat de Guvern, raportul întocmit de judecãtorulraportor, concluziile pãrþii ºi ale procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia cu care a fost legal
sesizatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 185 din 12 august 1996, având urmãtorul cuprins:
”Sunt scutite de plata impozitului prevãzut de prezenta lege
urmãtoarele categorii de persoane: [...] e) urmaºii eroilor-martiri
ai Revoluþiei, precum ºi deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989, conferit prin
brevet, pentru veniturile realizate în cadrul funcþiei de bazã.Ò
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþia legalã criticatã
este neconstituþionalã, deoarece condiþioneazã scutirea de
plata impozitului pe salarii de conferirea titlurilor prin brevet.
Or, drepturile celor distinºi cu titlurile menþionate se acordã
de cãtre o comisie, printr-un certificat de atestare a calitãþii,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 566/1996. Fiind astfel
atestatã calitatea, dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, constatã existenþa unor drepturi ºi
de aceea teza referitoare la conferirea titlului prin brevet
este neconstituþionalã, întrucât nu este ”în concordanþã cu
dispoziþiile art. 94 lit. a) din ConstituþieÒ. Aceste dispoziþii
constituþionale au urmãtorul cuprins: ”Preºedintele României
îndeplineºte ºi urmãtoarele atribuþii:
a) conferã decoraþii ºi titluri de onoareÒ.
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Curtea Constituþionalã constatã cã examinarea
constituþionalitãþii prevederilor legale atacate trebuie fãcutã
prin raportare la dispoziþii din legea fundamentalã, iar nu
prin raportare la un act normativ cu forþã juridicã inferioarã
legii, cum este o hotãrâre a Guvernului.
Titlurile de onoare la care se referã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt: titlul
de Erou-Martir al Revoluþiei Române din Decembrie 1989, de
care beneficiazã urmaºii eroilor-martiri, ºi titlul de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989.
Aceste titluri au fost instituite prin dispoziþiile art. 1 ºi 2 din
Legea nr. 42/1990, republicatã.
Potrivit art. 1 din aceastã lege, titlul de Erou-Martir al
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit pentru
cinstirea ºi eternizarea memoriei celor care ºi-au jertfit viaþa
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, iar, potrivit
art. 2 din aceeaºi lege, titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit în semn
de preþuire ºi recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în
luptele pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989.
Deºi în lege nu este utilizatã noþiunea de titlu de
onoare, se poate constata cã în intenþia legiuitorului a stat
tocmai dezideratul de a onora prin distincþii, post-mortem
sau în viaþã, pe cei care s-au jertfit sau au contribuit la
victoria Revoluþiei române din decembrie 1989.
Aºadar, Curtea Constituþionalã constatã cã titlurile instituite sunt titluri de onoare, în înþelesul art. 94 lit. a) din
Constituþie. Conferirea acestor titluri se face, sub
sancþiunea nulitãþii, în condiþiile art. 5 din Legea
nr. 42/1990, republicatã, la propunerea Comisiei pentru
cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989,
a cãrei componenþã este prevãzutã de lege, ºi conform criteriilor stabilite în anexele nr. 1 ºi 2 la lege.
Prin Legea nr. 30 din 6 mai 1996, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai
1996, Parlamentul României a modificat ºi a completat
unele prevederi ale Legii nr. 42/1990 ºi a stabilit faptul cã
distincþiile Ñ inclusiv titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 Ñ se conferã de
cãtre Preºedintele României, la propunerea unei comisii, în
componenþa fixatã prin art. 4 din lege. Necesitatea atestãrii
prin brevet a titlului este prevãzutã ºi la pct. 9 din Legea
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nr. 30/1996, care modificã art. 5 din Legea nr. 42/1990 ºi
care prevede la ultimul alineat: ”Conferirea distincþiilor
prevãzute de lege se atestã prin brevet.Ò
În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, completatã prin Legea nr. 30/1996 ºi republicatã, Guvernul
României a emis Hotãrârea nr. 566/1996 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comisiei
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 167 din 29 iulie 1996. Printre drepturile de
care beneficiazã, conform Legii nr. 42/1990, republicatã,
deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989, se aflã ºi scutirea de plata
impozitului pe salariu. Acest drept urmeazã sã fie exercitat
de titularul sãu în condiþiile fixate de lege. Faptul cã într-o
hotãrâre a Guvernului nu se specificã necesitatea atestãrii
titlului prin brevet nu poate însemna cã aceastã condiþie
legalã a fost înlãturatã. O hotãrâre a Guvernului nu poate
adãuga la lege ºi nu poate fi contrarã legii. Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, prin dispoziþia ce
face obiectul excepþiei, nu face altceva decât sã preia
condiþia existenþei brevetului, fixatã prin Legea nr. 42/1990,
republicatã.
Rezultã cã prin Legea nr. 42/1990, republicatã, s-a instituit titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, titlu care se conferã prin brevet. Legea
prevede acordarea scutirii de plata impozitului pe salariu,
drept menþionat ºi în Hotãrârea Guvernului nr. 566/1996.
Raportând prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, la dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþie, Curtea constatã cã textul legal criticat este în
concordanþã cu legea fundamentalã. Conferirea unei
decoraþii sau a unui titlu de onoare de cãtre Preºedintele
României, în baza art. 94 lit. a) din Constituþie, se atestã
prin brevet. Brevetele sunt validate sub semnãtura autografã a Preºedintelui României, precum ºi prin sigiliu.
Ipoteza cuprinsã în dispoziþia legalã criticatã, referitoare la
condiþionarea scutirii de plata impozitului, concretizeazã prerogativa constituþionalã a Preºedintelui României.
Pentru aceste considerente, urmeazã ca excepþia de
neconstituþionalitate sã fie respinsã ca neîntemeiatã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ridicatã de Dumitru Marchidanu în Dosarul nr. 1.787/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 septembrie 1999.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 120
din 23 septembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. I din Legea nr. 140/1996
pentru modificarea ºi completarea Codului penal
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Iuliana Nedelcu
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. I din Legea nr. 140/1996 pentru
modificarea ºi completarea Codului penal, ridicatã de PaulValentin Buga în Dosarul nr. 2.076/1998 al Judecãtoriei
Braºov.
La apelul nominal rãspund avocatul Alexandru
Constantinescu, pentru Paul-Valentin Buga ºi Radu Moise
Titus, precum ºi Vasile Ciubotariu, Vasile Harapu, lipsind
Ion Laurenþiu Harapu, Vasile Anton, Vasile Anton junior,
Constantin Onea ºi Ioan Roºca, faþã de care procedura de
citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, avocatul autorului
excepþiei solicitã admiterea excepþiei de neconstituþionalitate,
susþinând cã prevederile art. I din Legea nr. 140/1996 pentru modificarea ºi completarea Codului penal sunt contrare
dispoziþiilor art. 60 alin. (4) ºi ale art. 74 alin. (1) din
Constituþie. De asemenea, se susþine cã legea criticatã,
deºi este o lege organicã, aºa cum se prevede la art. 72
alin. (3) lit. f) din Constituþie, a fost adoptatã de vechiul
Parlament la data de 5 noiembrie 1996, adicã în perioada
14 octombrie 1996Ñ23 noiembrie 1996, în care mandatul
celor douã Camere ale Parlamentului era prelungit conform
art. 60 alin. (4) din Constituþie, perioadã în care nu puteau
fi modificate legi organice, aºa cum este Codul penal.
Vasile Ciubotariu ºi Vasile Harapu susþin cele arãtate de
apãrãtorul autorului excepþiei.
Procurorul
solicitã
respingerea
excepþiei
de
neconstituþionalitate, arãtând cã, aºa cum rezultã din textul
publicat în Monitorul Oficial al României, legea criticatã a
fost adoptatã de Senat la 25 septembrie 1996 ºi de
Camera Deputaþilor la 30 septembrie 1996, deci înainte de
expirarea mandatului Parlamentului. De aceea susþinerea cã
au fost încãlcate dispoziþiile art. 60 alin. (4) din Constituþie
este neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Judecãtoria Braºov, prin Încheierea din 19 februarie
1999, pronunþatã în Dosarul nr. 2.076/1998, a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. I din Legea nr. 140/1996 pentru modificarea
ºi completarea Codului penal, ridicatã de Paul-Valentin
Buga. Autorul excepþiei susþine cã prevederile legale criticate încalcã art. 60 alin. (3) ºi art. 74 alin. (1) din legea
fundamentalã.

Exprimându-ºi opinia, instanþa considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece din cuprinsul Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 289 din
14 noiembrie 1996, în care a fost publicatã Legea
nr. 140/1996, se constatã cã aceasta a fost adoptatã de
Senat în ºedinþa din 25 septembrie 1996, iar de Camera
Deputaþilor în ºedinþa din 30 septembrie 1996, cu respectarea dispoziþiilor art. 74 alin. (1) din Constituþie. Împrejurarea cã promulgarea legii, prin decret prezidenþial, la data
de 1 noiembrie 1996, a survenit ulterior expirãrii mandatului
Parlamentului nu poate servi ca argument în sprijinul
excepþiei, deoarece dispoziþiile art. 60 alin. (4) din
Constituþie sunt de strictã interpretare, nefiind fãcutã nici o
trimitere la promulgarea legilor de cãtre Preºedintele
României.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de
vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al preºedintelui Camerei
Deputaþilor se aratã cã dispoziþiile art. I din Legea
nr. 140/1996 sunt constituþionale ºi deci excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. Legea nr. 140/1996 nu a
fost adoptatã la data de 5 noiembrie 1996, cum în mod
greºit se afirmã în susþinerea excepþiei, aceasta fiind, de
fapt, data la care legea a primit numãrul de ordine 140
(din evidenþa oficialã a Camerei Deputaþilor), ulterior promulgãrii ei de cãtre Preºedintele României prin Decretul
nr. 544 din 1 noiembrie 1996, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996. În
realitate, Senatul ºi Camera Deputaþilor au adoptat legea la
data de 25 septembrie 1996 ºi, respectiv, la 30 septembrie
1996, astfel cum rezultã din menþiunile existente la finalul
legii publicate în Monitorul Oficial al României menþionat,
deci anterior datei de 16 octombrie 1996 (iar nu anterior
datei de 14 octombrie 1996, cum afirmã autorul excepþiei),
deoarece Parlamentul ales în 1992 s-a întrunit, în mod
legal, la 16 octombrie 1992, în temeiul Decretului
nr. 206/1992, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 256 din 14 octombrie 1992.
În ceea ce priveºte conþinutul art. 60 alin. (4) din
Constituþie, în punctul de vedere al preºedintelui Camerei
Deputaþilor se aratã cã acest text nu instituie o interdicþie
cu privire la promulgarea sau la publicarea unei legi în
perioada de tranziþie de la vechiul la noul Parlament rezultat din alegeri. Interdicþia nu vizeazã întregul proces de
legiferare, ci doar actul de adoptare a legii. Numai actul de
adoptare, modificare sau abrogare a legii organice nu este
îngãduit de textul constituþional, în cursul perioadei
menþionate, deoarece acesta ar exprima voinþa politicã a
unui parlament cãruia i-a încetat mandatul, textul fiind de
strictã interpretare. Faptul cã actul promulgãrii ºi cel al
publicãrii legii s-au produs dupã data de 16 octombrie
1996 nu prezintã relevanþã, pentru cã legea fundamentalã
nu înþelege sã limiteze aceste categorii de acte, în contextul unei perioade cu semnificaþie juridicã aparte, având în
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vedere cã actele respective nu au caracterul politic pe care
îl reprezintã adoptarea legii.
În punctul de vedere al Guvernului se aratã, de asemenea, cã excepþia de neconstituþionalitate a Legii
nr. 140/1996 nu este întemeiatã. Aºa cum rezultã din textul publicat în Monitorul Oficial al României, legea a fost
adoptatã de Senat la 25 septembrie 1996 ºi de Camera
Deputaþilor la 30 septembrie 1996, deci înainte de expirarea mandatului Parlamentului. De aceea afirmaþia cã s-au
încãlcat dispoziþiile art. 60 alin. (4) din Constituþie este
vãdit neîntemeiatã. Se menþioneazã cã, în urma sesizãrii
Curþii Constituþionale de cãtre un numãr de 102 deputaþi, la
data de 5 octombrie 1996, cu privire la neconstituþionalitatea art. 200 alin. 1 din Codul penal, aceasta, prin Decizia
nr. 123 din 22 octombrie 1996, a confirmat constituþionalitatea textului incriminat ºi a dispus comunicarea deciziei
Preºedintelui României pentru ca legea sã poatã fi promulgatã. Legea nr. 140/1996 a fost promulgatã prin Decretul
nr. 544 din 1 noiembrie 1996, respectându-se termenul
prevãzut în art. 77 alin. (3) din Constituþie, ºi a fost trimisã
secretarului general al Camerei Deputaþilor, care a dispus
înregistrarea ºi datarea, dându-i-se numãr, anterior
publicãrii în Monitorul Oficial al României.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrþilor prezente
ºi ale procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia cu care a fost legal
sesizatã.
Autorul excepþiei considerã cã Legea nr. 140/1996 pentru modificarea ºi completarea Codului penal este neconstituþionalã, deoarece ar fi fost adoptatã de Parlament (la
5 noiembrie 1996) dupã expirarea mandatului sãu (la
14 octombrie 1996) ºi cã, în acest mod, s-ar fi încãlcat
dispoziþiile art. 60 alin. (4) din Constituþie, care prevãd cã
”Mandatul Camerelor se prelungeºte pânã la întrunirea legalã
a noului Parlament. În aceastã perioadã nu poate fi revizuitã
Constituþia ºi nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi
organiceÒ.
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Examinând excepþia, Curtea constatã cã autorul acesteia
confundã, pe de o parte, data înregistrãrii ºi numerotãrii la
Camera Deputaþilor a Legii nr. 140/1996, în vederea
publicãrii în Monitorul Oficial al României, cu data adoptãrii
acestei legi, pe de altã parte. Astfel Legea nr. 140/1996 a
fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 289 din 14 noiembrie 1996, fiind adoptatã de Senat în
ºedinþa din 25 septembrie 1996 ºi de Camera Deputaþilor
în ºedinþa din 30 septembrie 1996, cu respectarea dispoziþiilor art. 74 alin. (1) din Constituþie. Rezultã cã legea a
fost adoptatã înainte de expirarea mandatului Parlamentului
ales în 1992, întrucât acesta s-a întrunit în mod legal la
16 octombrie 1992, aºa cum reiese din Decretul
nr. 206/1992, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 256 din 14 octombrie 1992. Perioada de prelungire a mandatului vechiului Parlament, în care acesta nu
mai putea adopta legi organice, a fost cuprinsã între
16 octombrie ºi 22 noiembrie 1996, aceasta din urmã fiind
data când s-a întrunit în mod legal noul Parlament. Pe
cale de consecinþã, este inexactã susþinerea autorului
excepþiei, în sensul cã mandatul Parlamentului ales în
1992 ar fi încetat la 14 octombrie 1992.
Dupã adoptarea Legii nr. 140/1996, ºi anume la
5 octombrie 1996, Curtea Constituþionalã a fost sesizatã de
cãtre 102 deputaþi în legãturã cu neconstituþionalitatea
art. 200 alin. 1 din Codul penal, în redactarea adoptatã
prin aceastã lege. În conformitate cu dispoziþiile art. 18
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, sesizarea a
fost comunicatã Preºedintelui României care, potrivit art. 77
alin. (3) din Constituþie, nu poate promulga legea decât
dupã primirea deciziei Curþii Constituþionale, prin care i s-a
confirmat constituþionalitatea. Curtea Constituþionalã s-a pronunþat asupra sesizãrii de neconstituþionalitate prin Decizia
nr. 123 din 22 octombrie 1996, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie
1996, constatând cã dispoziþiile legale criticate sunt constituþionale. Decizia Curþii Constituþionale a fost comunicatã
Preºedintelui României la data adoptãrii ei, adicã la
22 octombrie 1996, iar Preºedintele României a promulgat
Legea nr. 140/1996 prin Decretul nr. 545 din 1 noiembrie
1996. Toate acestea explicã întârzierea în promulgarea
Legii nr. 140/1996, dar nu au nici o influenþã asupra
soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate ridicate în
cauzã.
Pentru considerentele arãtate, urmeazã ca excepþia de
neconstituþionalitate sã fie respinsã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. I din Legea nr. 140/1996 pentru modificarea ºi completarea Codului penal, excepþie ridicatã de Paul-Valentin Buga în Dosarul nr. 2.076/1998 al Judecãtoriei Braºov.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 23 septembrie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 122
din 23 septembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 257
din Codul de procedurã penalã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Iuliana Nedelcu
Marioara Prodan

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 257 din Codul de procedurã penalã,
ridicatã de Cristian Nicolae Marin ºi Angela Croitoru în
Dosarul nr. 10.476/1998 al Judecãtoriei Târgoviºte, judeþul
Dâmboviþa.
La apelul nominal se prezintã Cristian Nicolae Marin ºi
Angela Croitoru, asistaþi de avocat Corneliu Emilian Stan,
în baza împuternicirii avocaþiale depuse la dosar.
Procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul autorilor
excepþiei solicitã admiterea excepþiei de neconstituþionalitate,
arãtând cã dispoziþiile art. 257 din Codul de procedurã
penalã contravin prevederilor constituþionale ale art. 16 privitoare la egalitatea în drepturi a cetãþenilor, ale art. 21 privind accesul liber la justiþie, ale art. 25 privind libera
circulaþie ºi ale art. 48 privind dreptul persoanei vãtãmate
de o autoritate publicã. De asemenea, se mai aratã cã,
prin Decizia nr. 24 din 23 februarie 1999, Curtea
Constituþionalã a admis excepþia de neconstituþionalitate a
prevederilor art. 257 din Codul de procedurã penalã, constatând cã dispoziþia ”dacã socoteºte necesarÒ este neconstituþionalã.
Reprezentanta Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei ca fiind inadmisibilã, în baza art. 23 alin. (3) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã pronunþându-se printr-o decizie anterioarã asupra conþinutului
parþial neconstituþional al acestui text (ºi anume, Decizia
nr. 24 din 23 februarie 1999).
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 22 martie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 10.476/1998, Judecãtoria Târgoviºte a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 257 din Codul de procedurã penalã,
excepþie ridicatã de Cristian Nicolae Marin ºi Angela
Croitoru.
În motivarea excepþiei se aratã cã aceste dispoziþii contravin prevederilor constituþionale ale art. 16 din Constituþie
referitoare la egalitatea în drepturi a cetãþenilor, ale art. 21
referitoare la accesul liber la justiþie, ale art. 24 privind
garantarea dreptului la apãrare, ale art. 25 referitoare la
libera circulaþie ºi ale art. 48 privind dreptul persoanei
vãtãmate de o autoritate publicã.
Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei ridicate, instanþa
de fond o considerã întemeiatã, apreciind cã prezentarea

materialului de urmãrire penalã ca garanþie a dreptului la
apãrare al învinuitului în cursul urmãririi penale trebuie sã
fie obligatorie ºi în situaþia în care aceasta se face de
cãtre procuror. De asemenea, considerã cã prezentarea în
mod facultativ a materialului de urmãrire penalã de cãtre
procuror creeazã discriminare între învinuiþi, contrar art. 16
din Constituþie. Totodatã se apreciazã cã textul este neconstituþional ºi în raport cu prevederile art. 24 din Constituþie,
referitoare la garantarea dreptului la apãrare.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã textul atacat este neconstituþional, contravenind dispoziþiilor
art. 16 privitoare la egalitatea în drepturi a cetãþenilor ºi
dispoziþiilor art. 24 referitoare la dreptul la apãrare. Se considerã însã cã prevederile art. 21, 24 ºi 48 din Constituþie
nu au incidenþã în cauzã. De asemenea, se fac referiri la
Decizia Curþii Constituþionale nr. 24 din 23 februarie 1999,
prin care s-a admis excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 257 din Codul de procedurã penalã, constatându-se cã dispoziþia ”dacã socoteºte necesarÒ este
contrarã principiilor constituþionale care consacrã egalitatea
în drepturi a cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice
ºi garanteazã dreptul la apãrare.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a
fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Critica de neconstituþionalitate priveºte dispoziþiile
art. 257 din Codul de procedurã penalã, potrivit cãrora:
”Procurorul, primind dosarul, dacã socoteºte necesar, cheamã
pe învinuit ºi îi prezintã materialul de urmãrire penalã, potrivit
dispoziþiilor art. 250 ºi urmãtoarele, care se aplicã în mod
corespunzãtorÒ.
Autorii excepþiei susþin cã aceste dispoziþii contravin prevederilor art. 16, 21, 24, 25 ºi 48 din Constituþie.
Asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 257 din Codul de procedurã penalã, sub acelaºi aspect
ca cel existent în cauza de faþã, Curtea Constituþionalã s-a
pronunþat prin Decizia nr. 24 din 23 februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din
1 aprilie 1999, prin care a fost admisã excepþia de neconstituþionalitate, constatându-se cã dispoziþia ”dacã socoteºte
necesarÒ din art. 257 din Codul de procedurã penalã este
neconstituþionalã.
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În consecinþã, ridicarea din nou a acestei excepþii este
inadmisibilã, deoarece, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, nu pot face obiectul excepþiei prevederile legale constatate ca fiind neconstituþionale printr-o
decizie anterioarã a Curþii Constituþionale.
Curtea constatã cã în speþã instanþa de fond nu a putut
cunoaºte aceastã soluþie, deoarece decizia menþionatã a
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fost publicatã în Monitorul Oficial al României la data de 1
aprilie 1999, datã la care instanþa pronunþase deja
Încheierea din 22 martie 1999, prin care a fost sesizatã
autoritatea de jurisdicþie constituþionalã cu excepþia având
acelaºi obiect, excepþie devenitã astfel inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca inadmisibilã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 257 din Codul de procedurã penalã,
ridicatã de Cristian Nicolae Marin ºi Angela Croitoru în Dosarul nr. 10.476/1998 al Judecãtoriei Târgoviºte, judeþul
Dâmboviþa.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 23 septembrie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent
Marioara Prodan

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 129
din 5 octombrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Claudia Miu
Ñ magistrat-asistent ºef
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, excepþie
ridicatã de Ion Bãlan în Dosarul nr. 1.798/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal s-a constatat lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, procurorul pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate,
arãtând, în esenþã, cã prin certificatul eliberat de Comisia
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989 se atestã calitatea de luptãtor în revoluþie.
Dreptul de a fi scutit de plata impozitului pe salarii se
naºte numai ca urmare a conferirii titlului de onoare prin
brevet, aºa cum se prevedea în Legea nr. 42/1990 pentru
cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor
acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
Revoluþiei din decembrie 1989, prevedere care a fost preluatã în art. 6 din aceeaºi lege, modificatã ºi republicatã.

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.798/1999, Judecãtoria Buzãu a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã, excepþie ridicatã de Ion Bãlan. Autorul
excepþiei considerã cã art. 7 alin. 1 lit e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile art. 94 lit. a)
din Constituþia României, în sensul cã textul art. 7 alin. 1
lit. e), deºi prevede scutirea de plata impozitului pe salariu
pentru deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989, leagã aceastã scutire de conferirea titlului prin brevet. Potrivit dispoziþiilor art. 94 lit. a)
din Constituþia României, Preºedintele României conferã
decoraþii ºi titluri de onoare. ”Constatarea calitãþii de
luptãtor pentru victoria Revoluþiei române din decembrie
1989 este în atribuþiile comisiei special constituite prin
Hotãrârea Guvernului nr. 566 din 16 iulie 1996 ºi nu în
atribuþiile Preºedintelui României. În aceste condiþii, dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile constituþionale.Ò
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este nefondatã,
întrucât, potrivit dispoziþiilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei
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din decembrie 1989, titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 se conferã în semn
de preþuire a spiritului de sacrificiu manifestat în lupta pentru victoria Revoluþiei române, la propunerea Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie
1989, acesta fiind un titlu de onoare în înþelesul dat de
art. 94 lit. a) din Constituþia României, conferirea fiind atestatã prin brevet.
În vederea soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate,
în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a comunicat încheierea prin
care a fost sesizatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a transmite punctele lor
de vedere.
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã, este neîntemeiatã. Potrivit art. 2 din Legea
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor
drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, republicatã,
titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989 s-a instituit în semn de preþuire ºi
recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în luptele pentru
victoria Revoluþiei din decembrie 1989, constituind titlu de
onoare în sensul art. 94 lit. a) din Constituþie. Conferirea
acestui titlu se face în condiþiile prevãzute la art. 5 din
Legea nr. 42/1990, republicatã, sub sancþiunea nulitãþii, ºi
se atestã prin brevet. Faptul cã în art. 7 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 32/1991, republicatã, se precizeazã cã titlul de
Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989 trebuie sã fie atestat prin brevet nu constituie o
încãlcare a dispoziþiilor constituþionale, întrucât aceste titluri
de onoare se acordã numai în condiþiile legii, iar atestarea
prin brevet constituie o condiþie de validitate a lor, potrivit
art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicatã. Hotãrârea
Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului
de organizare ºi funcþionare a Comisiei pentru cinstirea ºi
sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, la care se
face referire în motivarea excepþiei de neconstituþionalitate,
este adoptatã pentru organizarea executãrii legii, iar nu
pentru a stabili o procedurã diferitã de conferire a titlului
de onoare.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia cu care a fost legal
sesizatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 185 din 12 august 1996, având urmãtorul cuprins:
”Sunt scutite de plata impozitului prevãzut de prezenta lege
urmãtoarele categorii de persoane: [...] e) urmaºii eroilor-martiri
ai Revoluþiei, precum ºi deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989, conferit prin
brevet, pentru veniturile realizate, în cadrul funcþiei de bazã.Ò
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþia legalã criticatã
este neconstituþionalã, deoarece condiþioneazã scutirea de

plata impozitului pe salarii de conferirea titlurilor prin brevet.
Or, drepturile celor distinºi cu titlurile menþionate se acordã
de cãtre o comisie, printr-un certificat de atestare a calitãþii,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 566/1996. Fiind astfel
atestatã calitatea, dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, constatã existenþa unor drepturi ºi
de aceea teza referitoare la conferirea titlului prin brevet
este neconstituþionalã, întrucât nu este ”în concordanþã cu
dispoziþiile art. 94 lit. a) din ConstituþieÒ. Aceste dispoziþii
constituþionale au urmãtorul cuprins: ”Preºedintele României
îndeplineºte ºi urmãtoarele atribuþii:
a) conferã decoraþii ºi titluri de onoareÒ.
Curtea Constituþionalã constatã cã examinarea
constituþionalitãþii prevederilor legale atacate trebuie fãcutã
prin raportare la dispoziþii din legea fundamentalã, iar nu
prin raportare la un act normativ cu forþã juridicã inferioarã
legii, cum este o hotãrâre a Guvernului.
Titlurile de onoare la care se referã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt: titlul
de Erou-Martir al Revoluþiei Române din Decembrie 1989, de
care beneficiazã urmaºii eroilor-martiri, ºi titlul de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989.
Aceste titluri au fost instituite prin dispoziþiile art. 1 ºi 2 din
Legea nr. 42/1990, republicatã.
Potrivit art. 1 din aceastã lege, titlul de Erou-Martir al
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit pentru
cinstirea ºi eternizarea memoriei celor care ºi-au jertfit viaþa
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, iar, potrivit
art. 2 din aceeaºi lege, titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit în semn
de preþuire ºi recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în
luptele pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989.
Deºi în lege nu este utilizatã noþiunea de titlu de
onoare, se poate constata cã în intenþia legiuitorului a stat
tocmai dezideratul de a onora prin distincþii, post-mortem
sau în viaþã, pe cei care s-au jertfit sau au contribuit la
victoria Revoluþiei române din decembrie 1989.
Aºadar, Curtea Constituþionalã constatã cã titlurile instituite sunt titluri de onoare, în înþelesul art. 94 lit. a) din
Constituþie. Conferirea acestor titluri se face, sub
sancþiunea nulitãþii, în condiþiile art. 5 din Legea
nr. 42/1990, republicatã, la propunerea Comisiei pentru
cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989,
a cãrei componenþã este prevãzutã de lege, ºi dupã
criteriile stabilite în anexele nr. 1 ºi 2 la lege.
Prin Legea nr. 30 din 6 mai 1996, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai
1996, Parlamentul României a modificat ºi completat unele
prevederi ale Legii nr. 42/1990 ºi a stabilit faptul cã distincþiile Ñ inclusiv titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989 Ñ se conferã de cãtre
Preºedintele României, la propunerea unei comisii, în componenþa fixatã prin art. 4 din lege. Necesitatea atestãrii prin
brevet a titlului este prevãzutã ºi la pct. 9 din Legea
nr. 30/1996, care modificã art. 5 din Legea nr. 42/1990 ºi
care prevede la alineatul ultim:”Conferirea distincþiilor
prevãzute în prezenta lege se atestã prin brevet.Ò
În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã, completatã prin Legea nr. 30/1996, Guvernul
României a emis Hotãrârea nr. 566 din 15 iulie 1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare
a Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei
din decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 167 din 29 iulie 1996. Printre drepturile de care beneficiazã, conform Legii nr. 42/1990, republicatã, deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 se aflã ºi scutirea
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de plata impozitului pe salariu. Acest drept urmeazã sã fie
exercitat de titularul sãu în condiþiile fixate de lege. Faptul
cã într-o hotãrâre a Guvernului nu se specificã necesitatea
atestãrii titlului prin brevet nu poate însemna cã aceastã
condiþie legalã a fost înlãturatã. O hotãrâre a Guvernului
nu poate adãuga la lege ºi nu poate fi contrarã legii.
Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, prin dispoziþia ce face obiectul excepþiei, nu face altceva decât sã
preia condiþia existenþei brevetului, fixatã prin Legea
nr. 42/1990.
Rezultã cã prin Legea nr. 42/1990, republicatã, s-a instituit titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, titlu care se conferã prin brevet. Legea
prevede acordarea scutirii de plata impozitului pe salariu,
drept menþionat ºi în Hotãrârea Guvernului nr. 566/1996.
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Raportând prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, la dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþie, Curtea constatã cã textul legal criticat este în
concordanþã cu legea fundamentalã. Conferirea unei
decoraþii sau a unui titlu de onoare de cãtre Preºedintele
României, în baza art. 94 lit. a) din Constituþie, se atestã
prin brevet. Brevetele sunt validate sub semnãtura autografã a Preºedintelui României, precum ºi prin sigiliu.
Ipoteza cuprinsã în dispoziþia legalã criticatã, referitoare la
condiþionarea scutirii de plata impozitului, concretizeazã prerogativa constituþionalã a Preºedintelui României.
Pentru aceste considerente, urmeazã ca excepþia de
neconstituþionalitate sã fie respinsã ca neîntemeiatã.
Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c)
din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al

art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ridicatã de Ion Bãlan în Dosarul nr. 1.798/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 octombrie 1999.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 130
din 5 octombrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã
Ioan Muraru

Ñ preºedinte

Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent ºef

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, excepþie
ridicatã de Gelu Duran în Dosarul nr. 1.799/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal s-a constatat lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, procurorul pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate,
arãtând, în esenþã, cã prin certificatul eliberat de Comisia

pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989 se atestã calitatea de luptãtor în revoluþie.
Dreptul de a fi scutit de plata impozitului pe salarii se
naºte numai ca urmare a conferirii titlului de onoare prin
brevet, aºa cum se prevedea în Legea nr. 42/1990 pentru
cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor
acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
Revoluþiei din decembrie 1989, prevedere care a fost preluatã în art. 6 din aceeaºi lege, modificatã ºi republicatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.799/1999, Judecãtoria Buzãu a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã, excepþie ridicatã de Gelu Duran. Autorul
excepþiei considerã cã art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile art. 94 lit. a)
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din Constituþia României, în sensul cã textul art. 7 alin. 1
lit. e), deºi prevede scutirea de plata impozitului pe salariu
pentru deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989, leagã aceastã scutire de conferirea titlului prin brevet. Potrivit dispoziþiilor art. 94 lit. a)
din Constituþia României, Preºedintele României conferã
decoraþii ºi titluri de onoare. ”Constatarea calitãþii de
luptãtor pentru victoria Revoluþiei române din decembrie
1989 este în atribuþiile comisiei special constituite prin
Hotãrârea Guvernului nr. 566 din 16 iulie 1996 ºi nu în
atribuþiile Preºedintelui României. În aceste condiþii, dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile constituþionale.Ò
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este nefondatã,
întrucât, potrivit dispoziþiilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
Revoluþiei din decembrie 1989, titlul de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 se conferã în
semn de preþuire a spiritului de sacrificiu manifestat în
lupta pentru victoria Revoluþiei române, la propunerea
Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din
decembrie 1989, acesta fiind un titlu de onoare în înþelesul
dat de art. 94 lit. a) din Constituþia României, conferirea
fiind atestatã prin brevet.
În vederea soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate,
în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a comunicat încheierea prin
care a fost sesizatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a transmite punctele lor
de vedere.
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã, este neîntemeiatã. Potrivit art. 2 din Legea
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor
drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, titlul de
Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989 s-a instituit în semn de preþuire ºi recunoºtinþã pentru
cei care au fost rãniþi în luptele pentru victoria Revoluþiei
din decembrie 1989, constituind titlu de onoare în sensul
art. 94 lit. a) din Constituþie. Conferirea acestui titlu se face
în condiþiile prevãzute la art. 5 din Legea nr. 42/1990,
republicatã, sub sancþiunea nulitãþii, ºi se atestã prin brevet. Faptul cã în art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, se precizeazã cã titlul de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 trebuie
sã fie atestat prin brevet nu constituie o încãlcare a dispoziþiilor constituþionale, întrucât aceste titluri de onoare se
acordã numai în condiþiile legii, iar atestarea prin brevet
constituie o condiþie de validitate a lor, potrivit art. 5 alin. 2
din Legea nr. 42/1990, republicatã. Hotãrârea Guvernului
nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea
eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, la care se face referire în motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, este
adoptatã pentru organizarea executãrii legii, iar nu pentru
a stabili o procedurã diferitã de conferire a titlului de
onoare.

Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia cu care a fost legal
sesizatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 185 din 12 august 1996, având urmãtorul cuprins:
”Sunt scutite de plata impozitului prevãzut de prezenta lege
urmãtoarele categorii de persoane: [...] e) urmaºii eroilor-martiri
ai Revoluþiei, precum ºi deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989, conferit prin
brevet, pentru veniturile realizate, în cadrul funcþiei de bazã.Ò
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþia legalã criticatã
este neconstituþionalã, deoarece condiþioneazã scutirea de
plata impozitului pe salarii de conferirea titlurilor prin brevet.
Or, drepturile celor distinºi cu titlurile menþionate se acordã
de cãtre o comisie, printr-un certificat de atestare a calitãþii,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 566/1996. Fiind astfel
atestatã calitatea, dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, constatã existenþa unor drepturi ºi
de aceea teza referitoare la conferirea titlului prin brevet
este neconstituþionalã, întrucât nu este ”în concordanþã cu
dispoziþiile art. 94 lit. a) din ConstituþieÒ. Aceste dispoziþii
constituþionale au urmãtorul cuprins: ”Preºedintele României
îndeplineºte ºi urmãtoarele atribuþii:
a) conferã decoraþii ºi titluri de onoareÒ.
Curtea Constituþionalã constatã cã examinarea
constituþionalitãþii prevederilor legale atacate trebuie fãcutã
prin raportare la dispoziþii din legea fundamentalã, iar nu
prin raportare la un act normativ cu forþã juridicã inferioarã
legii, cum este o hotãrâre a Guvernului.
Titlurile de onoare la care se referã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt: titlul
de Erou-Martir al Revoluþiei Române din Decembrie 1989, de
care beneficiazã urmaºii eroilor-martiri, ºi titlul de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989.
Aceste titluri au fost instituite prin dispoziþiile art. 1 ºi 2 din
Legea nr. 42/1990, republicatã.
Potrivit art. 1 din aceastã lege, titlul de Erou-Martir al
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit pentru
cinstirea ºi eternizarea memoriei celor care ºi-au jertfit viaþa
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, iar, potrivit
art. 2 din aceeaºi lege, titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit în semn
de preþuire ºi recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în
luptele pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989.
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Deºi în lege nu este utilizatã noþiunea de titlu de
onoare, se poate constata cã în intenþia legiuitorului a stat
tocmai dezideratul de a onora prin distincþii, post-mortem
sau în viaþã, pe cei care s-au jertfit sau au contribuit la
victoria Revoluþiei române din decembrie 1989.

drepturile de care beneficiazã, conform Legii nr. 42/1990,

Aºadar, Curtea Constituþionalã constatã cã titlurile instituite sunt titluri de onoare, în înþelesul art. 94 lit. a) din
Constituþie. Conferirea acestor titluri se face, sub
sancþiunea nulitãþii, în condiþiile art. 5 din Legea nr. 42/1990,
republicatã, la propunerea Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, a cãrei componenþã este prevãzutã de lege, ºi conform criteriilor
stabilite în anexele nr. 1 ºi 2 la lege.

cã într-o hotãrâre a Guvernului nu se specificã necesitatea

Prin Legea nr. 30/1996, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, Parlamentul
României a modificat ºi completat unele prevederi ale Legii
nr. 42/1990 ºi a stabilit faptul cã distincþiile Ñ inclusiv titlul
de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989 Ñ se conferã de cãtre Preºedintele României, la propunerea unei comisii, în componenþa fixatã prin art. 4 din
lege. Necesitatea atestãrii prin brevet a titlului este
prevãzutã ºi la pct. 9 din Legea nr. 30/1996, care modificã
art. 5 din Legea nr. 42/1990 ºi care prevede la alineatul
ultim: ”Conferirea distincþiilor prevãzute în prezenta lege se
atestã prin brevet.Ò

Rezultã cã prin Legea nr. 42/1990, republicatã, s-a insti-

În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã, completatã prin Legea nr. 30/1996, Guvernul
României a emis Hotãrârea nr. 566 din 15 iulie 1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare
a Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei
din decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 167 din 29 iulie 1996. Printre

republicatã, deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989, se aflã ºi scutirea
de plata impozitului pe salariu. Acest drept urmeazã sã fie
exercitat de titularul sãu în condiþiile fixate de lege. Faptul
atestãrii titlului prin brevet nu poate însemna cã aceastã
condiþie legalã a fost înlãturatã. O hotãrâre a Guvernului
nu poate adãuga la lege ºi nu poate fi contrarã legii.
Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, prin dispoziþia ce face obiectul excepþiei, nu face altceva decât sã
preia condiþia existenþei brevetului, fixatã prin Legea
nr. 42/1990.
tuit titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, titlu care se conferã prin brevet. Legea
prevede acordarea scutirii de plata impozitului pe salariu,
drept menþionat ºi în Hotãrârea Guvernului nr. 566/1996.
Raportând prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, la dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþie, Curtea constatã cã textul legal criticat este în
concordanþã cu legea fundamentalã. Conferirea unei
decoraþii sau a unui titlu de onoare de cãtre Preºedintele
României, în baza art. 94 lit. a) din Constituþie, se atestã
prin brevet. Brevetele sunt validate sub semnãtura autografã a Preºedintelui României, precum ºi prin sigiliu.
Ipoteza cuprinsã în dispoziþia legalã criticatã, referitoare la
condiþionarea scutirii de plata impozitului, concretizeazã prerogativa constituþionalã a Preºedintelui României.
Pentru aceste considerente, urmeazã ca excepþia de
neconstituþionalitate sã fie respinsã ca neîntemeiatã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ridicatã de Gelu Duran în Dosarul nr. 1.799/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 octombrie 1999.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru

Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 131
din 5 octombrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Claudia Miu
Ñ magistrat-asistent ºef
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, excepþie
ridicatã de Dumitru Dudãu în Dosarul nr. 1.800/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal s-a constatat lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, procurorul pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate,
arãtând, în esenþã, cã prin certificatul eliberat de Comisia
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989 se atestã calitatea de luptãtor în revoluþie.
Dreptul de a fi scutit de plata impozitului pe salarii se
naºte numai ca urmare a conferirii titlului de onoare prin
brevet, aºa cum se prevedea în Legea nr. 42/1990 pentru
cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor
acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
Revoluþiei din decembrie 1989, prevedere care a fost preluatã în art. 6 din aceeaºi lege, modificatã ºi republicatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.800/1999, Judecãtoria Buzãu a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã, excepþie ridicatã de Dumitru Dudãu.
Autorul excepþiei considerã cã art. 7 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile art. 94
lit. a) din Constituþia României, în sensul cã textul art. 7
alin. 1 lit. e), deºi prevede scutirea de plata impozitului pe
salariu pentru deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989, leagã aceastã scutire de conferirea titlului prin brevet. Potrivit dispoziþiilor
art. 94 lit. a) din Constituþia României, Preºedintele
României conferã decoraþii ºi titluri de onoare. ”Constatarea
calitãþii de luptãtor pentru victoria Revoluþiei române din

decembrie 1989 este în atribuþiile comisiei special
constituite prin Hotãrârea Guvernului nr. 566 din 16
iulie 1996 ºi nu în atribuþiile Preºedintelui României. În
aceste condiþii, dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile constituþionale.Ò
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este nefondatã,
întrucât, potrivit dispoziþiilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei
din decembrie 1989, titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 se conferã în semn
de preþuire a spiritului de sacrificiu manifestat în lupta pentru victoria Revoluþiei române, la propunerea Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie
1989, acesta fiind un titlu de onoare în înþelesul dat de
art. 94 lit. a) din Constituþia României, conferirea fiind atestatã prin brevet.
În vederea soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate,
în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a comunicat încheierea prin
care a fost sesizatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a transmite punctele lor
de vedere.
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã, este neîntemeiatã. Potrivit art. 2 din Legea
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor
drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, republicatã,
titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989 s-a instituit în semn de preþuire ºi
recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în luptele pentru
victoria Revoluþiei din decembrie 1989, constituind titlu de
onoare în sensul art. 94 lit. a) din Constituþie. Conferirea
acestui titlu se face în condiþiile prevãzute la art. 5 din
Legea nr. 42/1990, republicatã, sub sancþiunea nulitãþii, ºi
se atestã prin brevet. Faptul cã în art. 7 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 32/1991, republicatã, se precizeazã cã titlul de
Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989 trebuie sã fie atestat prin brevet nu constituie o
încãlcare a dispoziþiilor constituþionale, întrucât aceste titluri
de onoare se acordã numai în condiþiile legii, iar atestarea
prin brevet constituie o condiþie de validitate a lor, potrivit
art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicatã. Hotãrârea
Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului
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de organizare ºi funcþionare a Comisiei pentru cinstirea ºi
sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, la care se
face referire în motivarea excepþiei de neconstituþionalitate,
este adoptatã pentru organizarea executãrii legii, iar nu
pentru a stabili o procedurã diferitã de conferire a titlului
de onoare.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia cu care a fost legal
sesizatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 185 din 12 august 1996, având urmãtorul cuprins:
”Sunt scutite de plata impozitului prevãzut de prezenta lege
urmãtoarele categorii de persoane: [...] e) urmaºii eroilor-martiri
ai Revoluþiei, precum ºi deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989, conferit prin
brevet, pentru veniturile realizate, în cadrul funcþiei de bazãÒ.
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþia legalã criticatã
este neconstituþionalã, deoarece condiþioneazã scutirea de
plata impozitului pe salarii de conferirea titlurilor prin brevet.
Or, drepturile celor distinºi cu titlurile menþionate se acordã
de cãtre o comisie, printr-un certificat de atestare a calitãþii,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 566/1996. Fiind astfel
atestatã calitatea, dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, constatã existenþa unor drepturi ºi
de aceea teza referitoare la conferirea titlului prin brevet
este neconstituþionalã, întrucât nu este ”în concordanþã cu
dispoziþiile art. 94 lit. a) din ConstituþieÒ. Aceste dispoziþii
constituþionale au urmãtorul cuprins: ”Preºedintele României
îndeplineºte ºi urmãtoarele atribuþii:
a) conferã decoraþii ºi titluri de onoareÒ.
Curtea Constituþionalã constatã cã examinarea
constituþionalitãþii prevederilor legale atacate trebuie fãcutã
prin raportare la dispoziþii din legea fundamentalã, iar nu
prin raportare la un act normativ cu forþã juridicã inferioarã
legii, cum este o hotãrâre a Guvernului.
Titlurile de onoare la care se referã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt: titlul
de Erou-Martir al Revoluþiei Române din Decembrie 1989, de
care beneficiazã urmaºii eroilor-martiri, ºi titlul de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989.
Aceste titluri au fost instituite prin dispoziþiile art. 1 ºi 2 din
Legea nr. 42/1990, republicatã.
Potrivit art. 1 din aceastã lege, titlul de Erou-Martir al
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit pentru
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cinstirea ºi eternizarea memoriei celor care ºi-au jertfit viaþa
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, iar, potrivit
art. 2 din aceeaºi lege, titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit în semn
de preþuire ºi recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în
luptele pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989.
Deºi în lege nu este utilizatã noþiunea de titlu de
onoare, se poate constata cã în intenþia legiuitorului a stat
tocmai dezideratul de a onora prin distincþii, post-mortem
sau în viaþã, pe cei care s-au jertfit sau au contribuit la
victoria Revoluþiei române din decembrie 1989.
Aºadar, Curtea Constituþionalã constatã cã titlurile instituite sunt titluri de onoare, în înþelesul art. 94 lit. a) din
Constituþie. Conferirea acestor titluri se face, sub
sancþiunea nulitãþii, în condiþiile art. 5 din Legea
nr. 42/1990, republicatã, la propunerea Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, a
cãrei componenþã este prevãzutã de lege, ºi conform
criteriilor stabilite în anexele nr. 1 ºi 2 la lege.
Prin Legea nr. 30 din 6 mai 1996, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai
1996, Parlamentul României a modificat ºi completat unele
prevederi ale Legii nr. 42/1990 ºi a stabilit faptul cã distincþiile Ñ inclusiv titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989 Ñ se conferã de cãtre
Preºedintele României, la propunerea unei comisii, în componenþa fixatã prin art. 4 din lege. Necesitatea atestãrii prin
brevet a titlului este prevãzutã ºi la pct. 9 din Legea
nr. 30/1996, care modificã art. 5 din Legea nr. 42/1990 ºi
care prevede la alineatul ultim: ”Conferirea distincþiilor
prevãzute în prezenta lege se atestã prin brevet.Ò
În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã, completatã prin Legea nr. 30/1996, Guvernul
României a emis Hotãrârea nr. 566 din 15 iulie 1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare
a Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei
din decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 167 din 29 iulie 1996. Printre drepturile de care beneficiazã, conform Legii nr. 42/1990, republicatã, deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989, se aflã ºi scutirea
de plata impozitului pe salariu. Acest drept urmeazã sã fie
exercitat de titularul sãu în condiþiile fixate de lege. Faptul
cã într-o hotãrâre a Guvernului nu se specificã necesitatea
atestãrii titlului prin brevet nu poate însemna cã aceastã
condiþie legalã a fost înlãturatã. O hotãrâre a Guvernului
nu poate adãuga la lege ºi nu poate fi contrarã legii.
Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, prin dispoziþia ce face obiectul excepþiei, nu face altceva decât se
preia condiþia existenþei brevetului, fixatã prin Legea
nr. 42/1990, republicatã.
Rezultã cã prin Legea nr. 42/1990, republicatã, s-a instituit titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, titlu care se conferã prin brevet. Legea
prevede acordarea scutirii de plata impozitului pe salariu,
drept menþionat ºi în Hotãrârea Guvernului nr. 566/1996.
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Raportând prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, la dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþie, Curtea constatã cã textul legal criticat este în
concordanþã cu legea fundamentalã. Conferirea unei
decoraþii sau a unui titlu de onoare de cãtre Preºedintele
României, în baza art. 94 lit. a) din Constituþie, se atestã
prin brevet. Brevetele sunt validate sub semnãtura

autografã a Preºedintelui României, precum ºi prin sigiliu.
Ipoteza cuprinsã în dispoziþia legalã criticatã, referitoare la
condiþionarea scutirii de plata impozitului, concretizeazã prerogativa constituþionalã a Preºedintelui României.
Pentru aceste considerente, urmeazã ca excepþia de
neconstituþionalitate sã fie respinsã ca neîntemeiatã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ridicatã de Dumitru Dudãu în Dosarul nr. 1.800/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 octombrie 1999.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale nr. 139/1999
privind concursul de oferte publice nr. 5/1999 pentru concesionarea unor activitãþi miniere
de explorare
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ Legea minelor nr. 61/1998;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Numãrul curent 34 din anexa la Ordinul Partea I, nr. 437 din 8 septembrie 1999, privind perimetrul
”Zabrani 2Ò se anuleazã.
preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale
Art. 2. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data
nr. 139/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 2 noiembrie 1999.
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