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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 119
din 23 septembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Iuliana Nedelcu
Doina Suliman
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Ñ
Ñ
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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. 81 alin. 3 din Codul penal, ridicatã

de Adrian Baran în Dosarul nr. 3.323/1998 al Tribunalului
Bucureºti Ñ Secþia a II-a penalã.
La apelul nominal rãspunde avocat Adriana Moþatu
pentru Adrian Baran. Lipseºte Ion Panait, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, apãrãtorul autorului
excepþiei aratã cã acesta este un tânãr de 25 de ani, aflat
la primul conflict cu legea penalã. Apreciazã, sub aspectul
modalitãþii de executare a pedepsei, cã instanþa, deºi suveranã, este îngrãditã de dispoziþiile alin. 3 al art. 81 din
Codul penal, introduse prin Legea nr. 140/1996, care modificã structura textului de lege criticat prin adãugarea unei
noi condiþii referitoare la ”pedepsibilitateÒ, in abstracto.
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Deoarece aplicarea pedepsei se stabileºte de instanþa de
judecatã, iar nu de lege, considerã, pe de o parte, cã scopul legii penale poate fi atins, în speþã, fãrã privarea de
libertate a inculpatului ºi, pe de altã parte, cã art. 81
alin. 3 din Codul penal încalcã, îndeosebi, dispoziþiile constituþionale ale art. 49 alin. (1) ºi (2) ºi ale art. 123
alin. (1) ºi (2). În final, solicitã admiterea excepþiei de
neconstituþionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei ridicate, deoarece considerã cã motivele invocate
nu sunt pertinente în cauzã, modificarea legislativã a
Codului penal excedând competenþei Curþii Constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 ianuarie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 3.323/1998, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia
a II-a penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3 din
Codul penal, ridicatã de Adrian Baran prin apãrãtorul sãu.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
atacate sunt neconstituþionale în raport cu prevederile
art. 22 alin. (2), ale art. 23 alin. (1) ºi (9), ale art. 49
alin. (1) ºi (2), precum ºi ale art. 123 alin. (1) ºi (2) din
Constituþie, deoarece constituie o îngrãdire a exerciþiului
unor drepturi sau libertãþi, restrângerea nefiind proporþionalã
cu situaþia care a determinat-o. De asemenea, se considerã cã autorul excepþiei a fost supus unei pedepse degradante, nejustificându-se privarea sa de libertate.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia ridicatã este neîntemeiatã, dar considerã cã dispoziþiile art. 81 alin. 3 din Codul penal trebuie corelate cu
modificãrile limitelor pedepselor stabilite prin Legea
nr. 140/1996.
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.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã cã, ”deºi nu
existã nici un temei care sã justifice concluzia cã
dispoziþiile art. 81 alin. 3 din Codul penal contravin
Constituþiei, [...] limitarea ariei de aplicare a suspendãrii
condiþionate a executãrii pedepsei, în cazul infracþiunilor
intenþionate, numai la acelea pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii pânã la 12 ani, este necesar sã fie
reevaluatã faþã de pedepsele majorate prin Legea
nr. 140/1996Ò.
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 în cauzã de judecãtorul-raportor, susþinerile apãrãtorului autorului excepþiei, concluziile
procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
constatã urmãtoarele:
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea constatã cã a fost
legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze excepþia
ridicatã.

Excepþia de neconstituþionalitate vizeazã dispoziþiile
art. 81 alin. 3 din Codul penal, care au urmãtoarea redactare:
”Suspendarea condiþionatã a executãrii pedepsei nu poate fi
dispusã în cazul infracþiunilor intenþionate pentru care legea
prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum ºi în
cazul infracþiunilor de vãtãmare corporalã gravã, viol ºi torturãÒ.
Examinând excepþia, Curtea constatã cã acest text de
lege a mai fost supus controlului de constituþionalitate.
Astfel, Curtea a pronunþat Decizia nr. 25 din 23 februarie
1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 136 din 1 aprilie 1999, reþinând cã, deºi prin textul de
lege criticat legiuitorul a restrâns aplicarea mãsurii de individualizare a pedepsei, acesta nu contravine prevederilor
constituþionale ale art. 4 alin. (2), ale art. 16 alin. (1) ºi ale
art. 49. Prin excluderea mãsurii suspendãrii condiþionate a
executãrii pedepsei în condiþiile art. 81 alin. 3 din Codul
penal s-a urmãrit instituirea unui tratament penal mai sever
pentru acele categorii de infracþiuni apreciate de legiuitor
ca fapte cu un grad de pericol ridicat. Textele
constituþionale invocate în susþinerea excepþiei vizeazã
recunoaºterea în favoarea cetãþenilor a unor drepturi ºi
libertãþi fundamentale, iar nu identitatea de tratament juridic asupra aplicãrii unor mãsuri, indiferent de natura lor,
ceea ce justificã nu numai admisibilitatea aplicãrii unui
regim juridic diferit, dar chiar necesitatea lui. Cu privire la
restrângerea exerciþiului unor drepturi sau al unor libertãþi
s-a constatat cã suspendarea condiþionatã a executãrii
pedepsei nu reprezintã un drept al persoanei, ci doar o
mãsurã de individualizare a executãrii pedepsei, astfel cã
dispoziþiile legale criticate nu contravin art. 49 din
Constituþie. De asemenea, s-a mai arãtat cã nu poate fi
reþinut nici argumentul cã între fapta sãvârºitã ºi pedeapsa
aplicatã trebuie sã existe un raport just, deoarece
proporþionalitatea, aºa cum este consfinþitã de alin. (2) al
art. 49 din Constituþie, priveºte restrângerea care are ca
obiect exerciþiul unor drepturi sau al unor libertãþi
cetãþeneºti, iar nu restrângerea aplicãrii mãsurii de suspendare condiþionatã a executãrii pedepsei, impusã de
necesitatea realizãrii unei politici represive mai ferme.
Aceste considerente îºi menþin valabilitatea ºi în cauza
de faþã.
Referitor la invocarea dispoziþiilor constituþionale ale
art. 22 alin. (2), potrivit cãrora ”Nimeni nu poate fi supus torturii
ºi nici unui fel de pedeapsã sau de tratament inuman ori degradantÒ, ale art. 23 alin. (1) ºi (9), care consfinþesc inviolabilitatea libertãþii individuale ºi a siguranþei persoanei ºi faptul
cã pedepsele sunt stabilite ºi aplicate numai ”în condiþiile ºi
în temeiul legiiÒ, precum ºi ale art. 123 privind înfãptuirea
justiþiei, se constatã cã aceste critici nu sunt concludente
în soluþionarea acestei excepþii, astfel cã nu pot fi primite.
În sfârºit, în legãturã cu opinia instanþei de judecatã,
legatã de ”insuficienþaÒ legii, în sensul cã limita de 12 ani
pânã la care poate fi acordatã suspendarea condiþionatã a
executãrii pedepsei este necesar sã fie reevaluatã faþã de
limitele speciale ale pedepsei închisorii prevãzute de Legea
nr. 140/1996, Curtea constatã cã, deºi realã, aceasta nu
este totuºi o problemã de control de constituþionalitate a
legii, ci este o problemã ce aparþine domeniului politicii
penale, care intrã în competenþa exclusivã a legiuitorului,
singurul îndreptãþit sã modifice ºi sã completeze dispoziþiile
legale în vigoare, în temeiul art. 58 alin. (1) din Constituþie.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3, 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. 81 alin. 3 din Codul penal, ridicatã de Adrian Baran
în Dosarul nr. 3.323/1998 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a II-a penalã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 23 septembrie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 126
din 28 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
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
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 ªtefan Micu în Dosarul nr. 1.807/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal s-a constatat lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Procurorul, având cuvântul, pune concluzii de respingere
a excepþiei de neconstituþionalitate, invocând decizii anterioare ale Curþii, pronunþate asupra aceleiaºi excepþii, prin
care, în esenþã, s-a reþinut cã dispoziþiile referitoare la conferirea titlurilor prin brevet nu sunt prevãzute 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. Preºedintele
României 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 20 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.807/1999, 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 ªtefan Micu. 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 considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate 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
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cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei, 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 la 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 din 15 iulie 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 onoare.Ò
Curtea Constituþionalã constatã cã examinarea
constituþionalitãþii prevederilor legale criticate 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 completat unele
prevederi ale Legii nr. 42/1990 ºi a stabilit 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 brevetÒ.
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În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã ºi 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, republicatã,
prin dispoziþia ce face obiectul excepþiei, nu face altceva
decât sã preia condiþia existenþei brevetului, fixatã prin
Legea nr. 42/1990, republicatã.
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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 ªtefan Micu în Dosarul nr. 1.807/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 28 septembrie 1999.
PREªEDINTE,

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

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 127
din 28 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
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
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 Corneliu Sin în Dosarul nr. 1.808/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal s-a constatat lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Procurorul, având cuvântul, pune concluzii de respingere
a excepþiei de neconstituþionalitate, invocând decizii anterioare ale Curþii, pronunþate asupra aceleiaºi excepþii, prin
care, în esenþã, s-a reþinut cã dispoziþiile referitoare la conferirea titlurilor prin brevet nu sunt prevãzute la art. 94
lit. a) din Constituþie, care reglementeazã doar atribuþiile
fundamentale ale Preºedintelui României de a conferi
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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. Preºedintele
României 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 20 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.808/1999, 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 Corneliu Sin.
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 constituþionaleÒ.
Exprimându-ºi opinia, instanþa considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate 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, 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 din 15 iulie 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 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 criticate trebuie fãcutã
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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 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 alineatul ultim: ”Conferirea distincþiilor
prevãzute în prezenta lege se atestã prin brevetÒ.
În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã ºi 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 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 Corneliu Sin în Dosarul nr. 1.808/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 28 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. 128
din 28 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
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Mariana Trofimescu
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
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 Nicolae Moraru în Dosarul nr. 1.797/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal s-a constatat lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Procurorul, având cuvântul, pune concluzii de respingere
a excepþiei de neconstituþionalitate, invocând decizii anterioare ale Curþii, pronunþate asupra aceleiaºi excepþii, prin
care, în esenþã, s-a reþinut cã dispoziþiile referitoare la conferirea titlurilor prin brevet nu sunt prevãzute 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. Preºedintele
României 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 20 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.797/1999, 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 Nicolae Moraru.
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 la 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 constituþionaleÒ.
Exprimându-ºi opinia, instanþa considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate 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, acesta fiind un titlu
de onoare, în înþelesul dat de art. 94 lit. a) din Constituþia
României, conferirea lui 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 de 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 din 15 iulie 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
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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
la 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 criticate 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.
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 brevetÒ.
În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã ºi 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 la 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 la 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 la plata impozitului, concretizeazã
prerogativa constituþionalã a Preºedintelui României.
Pentru aceste considerente, urmeazã ca excepþia de
neconstituþionalitate sã fie respinsã ca neîntemeiatã.
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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 Nicolae Moraru în Dosarul nr. 1.797/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 28 septembrie 1999.
PREªEDINTE,

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

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 138
din 5 octombrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 504 alin. 1
din Codul de procedurã penalã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Iuliana Nedelcu
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de Arpad Alexandru Darnai în
Dosarul nr. 183/1999 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
30 septembrie 1999 ºi au fost consemnate în încheierea
de la acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de
5 octombrie 1999.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 23 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 183/1999, Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia
civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 504 alin. 1 din Codul
de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Arpad Alexandru
Darnai.
În motivarea excepþiei s-a susþinut cã dispoziþiile art. 504
alin. 1 din Codul de procedurã penalã contravin prevederilor art. 48 alin. (3) din Constituþie ºi ale art. 3 din
Protocolul nr. 7 la Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale, ratificatã prin Legea

nr. 30/1994, deoarece limiteazã la douã situaþii posibilitatea
acordãrii de despãgubiri victimelor unor erori judiciare, ºi
anume când persoana condamnatã nu a sãvârºit fapta
imputatã sau aceasta nu existã. Se aratã cã art. 48
alin. (3) din Constituþie, în concordanþã cu reglementãrile
art. 3 din Protocolul nr. 7 la Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, instituie
rãspunderea patrimonialã a statului pentru prejudiciile cauzate prin orice eroare judiciarã sãvârºitã în procesele
penale. Potrivit actualei reglementãri, rãspunderea statului
pentru erorile judiciare se limiteazã numai la situaþiile
prevãzute la art. 10 lit. a) ºi la art. 10 lit. c) din Codul de
procedurã penalã ºi nu are în vedere ºi prevederile art. 10
lit. b) din Codul de procedurã penalã.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate invocatã este neîntemeiatã,
dispoziþiile art. 504 alin. 1 din Codul de procedurã penalã
fiind în conformitate cu Constituþia.
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.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de
vedere, considerã cã art. 504 alin. 1 din Codul de procedurã penalã este în concordanþã cu dispoziþiile art. 48 alin. (3)
din Constituþie doar în mãsura în care sfera sa de aplicabilitate nu este restrânsã la situaþiile pe care textul le prevede expres. Cu alte cuvinte, textul constituþional urmeazã
a se aplica direct situaþiilor în care se solicitã despãgubiri
pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare sãvârºite în
procesele penale, fãrã restricþiile prevãzute de art. 504
alin. 1 din Codul de procedurã penalã. În sensul celor arãtate
este invocatã Decizia Curþii Constituþionale nr. 45 din
10 martie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 182 din 18 mai 1998.
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În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a art. 504 alin. 1 din
Codul de procedurã penalã este întemeiatã numai în
mãsura în care se interpreteazã cã sunt limitate cazurile
în care statul rãspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare sãvârºite în procesele penale. Este
invocatã, de asemenea, Decizia nr. 45/1998, prin care
Curtea Constituþionalã a statuat asupra constituþionalitãþii
prevederilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedurã penalã.
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, susþinerile pãrþii prezente ºi
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.
Art. 504 alin. 1 din Codul de procedurã penalã, ce formeazã obiectul criticii de neconstituþionalitate, prevede:
”Orice persoanã care a fost condamnatã definitiv are dreptul la
repararea de cãtre stat a pagubei suferite, dacã în urma rejudecãrii cauzei s-a stabilit prin hotãrâre definitivã cã nu a
sãvârºit fapta imputatã ori cã acea faptã nu existã. Ò
Aceastã dispoziþie legalã a mai fost supusã controlului
Curþii Constituþionale, care prin Decizia nr. 45 din 10 martie
1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 182 din 18 mai 1998, a admis excepþia de
neconstituþionalitate, constatând cã dispoziþiile art. 504 alin. 1
din Codul de procedurã penalã sunt constituþionale numai
în mãsura în care nu limiteazã la ipotezele prevãzute de
text cazurile în care statul rãspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare sãvârºite în procesele
penale, potrivit art. 48 alin. (3) din Constituþie.
Prin decizia menþionatã s-a statuat cã principiul responsabilitãþii statului faþã de persoanele care au suferit din
cauza unei erori judiciare sãvârºite în procesele penale,
reglementat de art. 48 alin. (3) din Constituþie, trebuie aplicat tuturor victimelor unor asemenea erori. Circumstanþierea,
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”potrivit legiiÒ, nu priveºte posibilitatea legiuitorului de a
restrânge rãspunderea statului doar la unele erori judiciare,
ci stabilirea modalitãþilor ºi condiþiilor în care angajarea
acestei rãspunderi urmeazã a se face pentru plata
despãgubirilor cuvenite. Cu alte cuvinte, potrivit normei constituþionale menþionate, organul legislativ nu ar putea stabili
ca anumite erori judiciare, neimputabile victimei, sã fie
suportate de aceasta.
De asemenea, s-a reþinut cã dispoziþiile art. 504 alin. 1
din Codul de procedurã penalã, care instituie douã cauze
care antreneazã rãspunderea statului pentru erorile judiciare sãvârºite în procesele penale, exclud angajarea
rãspunderii statului pentru oricare altã eroare judiciarã ce
nu ar fi imputabilã victimei, limitare care este
neconstituþionalã, întrucât art. 48 alin. (3) din Constituþie
instituie numai competenþa legiuitorului de a reglementa
despãgubirea ºi nu de a alege erorile judiciare pentru care
statul trebuie sã rãspundã.
Soluþia constituþionalã este în concordanþã cu reglementãrile prevãzute în art. 3 din Protocolul nr. 7 la
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, ratificatã prin Legea nr. 30/1994, potrivit
cãrora, în cazul anulãrii unor condamnãri definitive, pentru
cã un fapt nou sau recent descoperit dovedeºte cã s-a
produs o eroare judiciarã, persoana care a suferit o
pedeapsã din cauza acestei condamnãri este despãgubitã
conform legii ori practicii în vigoare în statul respectiv, cu
excepþia cazului în care se dovedeºte cã nedescoperirea
în timp util a faptului necunoscut îi este imputabilã.
Potrivit art. 145 alin. (2) din Constituþie ºi art. 25 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea ºi funcþionarea
Curþii Constituþionale, republicatã, deciziile Curþii
Constituþionale sunt obligatorii de la data publicãrii lor în
Monitorul Oficial al României ºi au putere numai pentru viitor. Aceasta înseamnã cã textul de lege a cãrui neconstituþionalitate a fost constatatã de Curtea Constituþionalã
nu va mai putea fi aplicat. Drept urmare, conform art. 23
alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, prevederile
legale a cãror neconstituþionalitate a fost stabilitã printr-o
decizie anterioarã a Curþii Constituþionale nu pot face
obiectul excepþiei de neconstituþionalitate ºi, în consecinþã,
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 504
alin. 1 din Codul de procedurã penalã este inadmisibilã.

Pentru motivele arãtate, 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, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Arpad Alexandru Darnai în Dosarul nr. 183/1999 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 octombrie 1999.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 153
din 12 octombrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 19 alin. (1) lit. c) din Codul muncii
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 19 alin. (1) lit. c) din Codul muncii,
ridicatã de Societatea Comercialã ”SiretulÒ Ñ S.A. din
Bucecea în Dosarul nr. 2.500/1999 al Judecãtoriei Botoºani.
La apelul nominal rãspunde Doina Zmãu. Lipseºte
Societatea Comercialã ”SiretulÒ Ñ S.A. din Bucecea, faþã
de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, Doina Zmãu susþine
cã schimbarea locului sãu de muncã ºi, implicit, a felului
muncii sunt ilegale, deoarece contractul individual de
muncã a fost modificat unilateral, încãlcându-se astfel dispoziþiile art. 19 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei ridicate, considerând cã nu se justificã schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, concretizatã în
Decizia nr. 86 din 4 septembrie 1996.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Judecãtoria Botoºani, prin Încheierea din 24 mai 1999,
pronunþatã în Dosarul nr. 2.500/1999, a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 19 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ridicatã de
Societatea Comercialã ”SiretulÒ Ñ S.A. din Bucecea, judeþul
Botoºani, într-o cauzã ce are ca obiect contestaþia formulatã de Doina Zmãu împotriva deciziei de modificare unilateralã a contractului individual de muncã, emisã de
autoarea excepþiei.
În motivarea excepþiei se susþine cã art. 19 alin. (1) lit. c)
din Codul muncii ”este abrogat implicit, deoarece face vorbire de persoane încadrate în unitãþile socialisteÒ. Întrucât
”asemenea unitãþi nu mai existã, ele fiind transformate
potrivit Legii nr. 15/1990 în societãþi comerciale ºi regii
autonome..., nici persoanelor încadrate la unitãþile nouînfiinþate nu li se mai aplicã prevederile care erau valabile

pentru unitãþile de tip socialistÒ. Deoarece nici Constituþia ºi
nici legislaþia de dupã 1989 nu se mai referã la organizaþii
socialiste, ”iar art. 134 din Constituþie stabileºte cã economia României este o economie de piaþã, dispoziþiile legale
criticate sunt abrogate prin efectul prevederilor
constituþionale ale art. 150 alin. (1)Ò. În acest sens se
invocã ºi Decizia Curþii Constituþionale nr. 82 din 29 aprilie
1997, prin care s-a reþinut abrogarea dispoziþiilor art. 13
alin. 3 din Legea nr. 1/1970, în mãsura în care se referã
la societãþile comerciale.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã
excepþia ridicatã ca nefondatã, deoarece textul de lege îºi
menþine valabilitatea. ªi aceasta, chiar dacã expresia
”unitãþile socialisteÒ este o expresie perimatã, fiindcã face
”referire la aceeaºi persoanã juridicãÒ, existentã în continuare.
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 asupra
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã, întrucât dispoziþiile art. 19 alin. (1)
lit. c) din Codul muncii ”nu contravin prevederilor art. 38
din Constituþie, care reglementeazã dreptul la muncã ºi la
protecþia socialã a muncii, ºi nici altor dispoziþii
constituþionaleÒ. În acest sens se invocã Decizia Curþii
Constituþionale nr. 86 din 4 septembrie 1996, prin care s-a
decis cã dispoziþiile art. 19 alin. (1) lit. a), b) ºi c) din
Codul muncii sunt constituþionale. În continuare se
menþioneazã cã, potrivit art. 183 alin. (1) din Codul muncii,
prevederile acestuia se aplicã ºi ”raporturilor de muncã stabilite de persoane juridice, altele decât unitãþile socialisteÒ.
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, susþinerile pãrþii prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi
Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie, art. 12 ºi 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 vizeazã art. 19 alin. (1)
lit. c) din Codul muncii, conform cãruia ”Persoana încadratã
într-o unitate socialistã are urmãtoarele drepturi principale: [...]

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554/12.XI.1999
c) sã i se asigure stabilitatea în muncã, contractul de muncã
neputând sã înceteze sau sã fie modificat decât în cazurile
prevãzute de legeÒ.
Deºi autoarea excepþiei nu precizeazã norma
constituþionalã încãlcatã, în motivarea excepþiei se referã
totuºi la art. 134 din Constituþie, potrivit cãruia ”Economia
României este economie de piaþãÒ, ºi la art. 150 alin. (1) din
Constituþie, potrivit cãruia ”Legile ºi toate celelalte acte normative rãmân în vigoare, în mãsura în care ele nu contravin
prezentei Constituþii Ò.
Examinând cauza, Curtea constatã cã primul argument
de neconstituþionalitate nu poate fi reþinut, deoarece protecþia legalã a raporturilor de muncã este necesarã ºi valabilã ºi în condiþiile economiei de piaþã. Dispoziþiile art. 19
alin. (1) lit. c) din Codul muncii impun legalitatea oricãrei
mãsuri de încetare sau de modificare a contractului individual de muncã, cerinþã pe deplin compatibilã cu principiile
consacrate prin Constituþia din 1991, îndeosebi cu cele
referitoare la dreptul la muncã ºi la protecþia socialã a
muncii, consacrate în art. 38 alin. (1) ºi (2), potrivit cãrora
”Dreptul la muncã nu poate fi îngrãdit [...]Ò ºi, respectiv,
”Salariaþii au dreptul la protecþia socialã a muncii [...]Ò.
Examinând cel de-al doilea motiv de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã, neputându-se reþine vreo normã
constituþionalã înfrântã de art. 19 alin. (1) lit. c) din Codul
muncii, nu se poate susþine nici abrogarea acestui articol
de lege prin efectul art. 150 alin. (1) din Constituþie.
De altfel, dispoziþiile legale criticate au mai fost supuse
controlului de constituþionalitate, concretizat în Decizia Curþii
Constituþionale nr. 86 din 4 septembrie 1996, rãmasã definitivã prin nerecurare, publicatã în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr. 1 din 7 ianuarie 1997. Prin aceastã
decizie s-a constatat constituþionalitatea textului de lege
criticat, reþinându-se cã, deºi unitãþile socialiste au dispãrut
ca subiecte ale raporturilor de muncã, totuºi reglementarea
datã acestor raporturi prin textele Codului muncii trebuie
aplicatã în continuare ”raporturilor ce se stabilesc între
salariaþii persoanelor juridice care au rezultat din transformarea fostelor unitãþi socialiste, inclusiv dupã privatizarea
acestora, potrivit legiiÒ. De asemenea, s-a reþinut cã,
”Independent însã dacã se admite sau nu o modificare
tacitã a terminologiei Codului muncii, textele acestuia se
aplicã Ñ cu excepþia cazurilor în care ar fi potrivnice prevederilor Constituþiei sau dispoziþiilor cuprinse în legile ulterioare Ñ în cazul tuturor raporturilor de muncã stabilite
între agenþii economici ºi salariaþii acestoraÒ.
Aceste considerente îºi pãstreazã valabilitatea ºi în
cauza de faþã, neintervenind elemente noi care sã justifice
reconsiderarea acestora.
În plus, Curtea constatã cã aceeaºi obligaþie este
prevãzutã ºi la art. 183 alin. (1) din Codul muncii, care
prevede cã dispoziþiile acestui cod se aplicã ºi ”raporturilor
de muncã stabilite cu persoane juridice, altele decât unitãþile
socialisteÒ. Rezultã cã reglementãrile Codului muncii continuã ºi în prezent sã aibã caracterul de drept comun pentru orice raporturi juridice de muncã, indiferent cine este
angajatorul. De aceea, art. 19 alin. (1) lit. c) din Codul
muncii este în vigoare ºi corespunde pe deplin prevederilor
constituþionale ale art. 38, potrivit cãrora dreptul la muncã
nu poate fi îngrãdit, salariaþii având dreptul la protecþia
socialã a muncii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3, 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. 19 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ridicatã de
Societatea Comercialã ”SiretulÒ Ñ S.A. din Bucecea în Dosarul nr. 2.500/1999 al Judecãtoriei Botoºani.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 12 octombrie 1999.

PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Doina Suliman
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 154
din 12 octombrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. (3)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 1998 ºi ale art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 1998
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 1998 ºi ale art. 1 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 14/1998 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998,
excepþie ridicatã de Gheorghe Barbu, Elena Tranã, Dionisie
Cioroianu, Ioana Andrei, Nicuºor Mârºiu, Aura Bîtîcu, Mihail
ªtefan, Gheorghiþã Hristea, Liviu Simion, Virgil Olteanu,
Costicã Tanasie, Gheorghiþã Coadã, Simona Tanea, Alina
Iancu, Jenel Necºuþu, Andrei Butaru, Nicolae Iliescu,
Costicã Retea ºi Gheorghe Inãºel în Dosarul nr. 794/1999
al Judecãtoriei Craiova.
La apelul nominal, pentru autorii excepþiei rãspunde
Nicolae Iliescu, care depune împuternicirea la dosar, iar
Direcþia Sanitarã Veterinarã Dolj este reprezentatã de consilier juridic Florin Ionuþ Stancu. Procedura de citare este
legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul autorilor
excepþiei solicitã admiterea excepþiei ridicate, deoarece aplicarea retroactivã a unor dispoziþii legale contravine
Constituþiei.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere
Decizia Curþii Constituþionale nr. 85 din 1 iunie 1999, solicitã respingerea, ca inadmisibilã, a excepþiei de neconstituþionalitate a art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 14/1998. În ceea ce priveºte art. 1 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/1998, solicitã
respingerea excepþiei, întrucât nu se poate reþine nici un
motiv de neconstituþionalitate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:

Prin Încheierea din 16 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 794/1999, Judecãtoria Craiova a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 1998 ºi ale art. 1 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 14/1998 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.
Excepþia a fost ridicatã de Gheorghe Barbu, Elena Tranã,
Dionisie Cioroianu, Ioana Andrei, Nicuºor Mârºiu, Aura
Bîtîcu, Mihail ªtefan, Gheorghiþã Hristea, Liviu Simion, Virgil
Olteanu, Costicã Tanasie, Gheorghiþã Coadã, Simona
Tanea, Alina Iancu, Jenel Necºuþu, Andrei Butaru, Nicolae
Iliescu, Costicã Retea ºi Gheorghe Inãºel într-o cauzã ce
are ca obiect contestaþia formulatã împotriva Deciziei nr. 64
din 30 iulie 1998, emisã de Direcþia Sanitarã Veterinarã
Dolj.
În motivarea excepþiei se susþine cã art. 6 alin. (3) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14/1998, dispunând
ca pentru salariaþii instituþiilor bugetare coeficienþii de multiplicare (ierarhizare) sã fie utilizaþi de la data aplicãrii Legii
nr. 154/1998, iar nu de la data publicãrii acesteia, contravine principiului neretroactivitãþii legilor, înscris în art. 15
alin. (2) din Constituþie. Acelaºi principiu constituþional este
încãlcat ºi de art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 28/1998, prin care s-au modificat, cu aplicabilitate ºi
pentru trecut, coeficienþii de multiplicare.
Instanþa de judecatã apreciazã ”admisibile excepþiile de
neconstituþionalitate ridicateÒ, întrucât ele se referã la dispoziþiile legale din categoria celor prevãzute în art. 23 alin. (1)
din Legea nr. 47/1992, republicatã.
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 asupra
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia ridicatã este neîntemeiatã, art. 6 alin. (3) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14/1998
neînfrângând principiul neretroactivitãþii legilor conþinut de
art. 15 alin. (2) din Constituþie, deoarece ”Coeficienþii de
multiplicare (ierarhizare), stabiliþi prin Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 28/1998 [...], fiind elemente ale sistemului
de salarizare instituit prin Legea nr. 154/1998 [...], utilizarea
lor este legatã de data aplicãrii acestei legiÒ. Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 28/1998 ”nu stabileºte altceva
decât valoarea concretã a coeficienþilor, determinatã de
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rectificarea bugetului de stat pe anul 1998Ò. Pentru aceleaºi motive, se aratã în continuare, nici art. 1 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/1998 nu contravine principiului neretroactivitãþii legilor.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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soluþie Curtea a reþinut cã textul legal criticat este neconstituþional, deoarece reglementeazã aplicarea retroactivã a
alin. (2) al art. 6 din ordonanþa atacatã, încãlcând astfel
principiul neretroactivitãþii legii, consfinþit de art. 15 alin. (2)
din Constituþie.
Deºi în cauza ce face obiectul prezentei decizii Curtea
este legal sesizatã de cãtre instanþa de judecatã, stabilirea
neconstituþionalitãþii dispoziþiilor legale criticate printr-o decizie a Curþii Constituþionale ulterioarã sesizãrii determinã ca,
în temeiul art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, acestea sã nu mai poatã face obiectul excepþiei de
neconstituþionalitate, fiind una dintre cauzele de inadmisibilitate prevãzute la art. 23 alin. (6) din legea menþionatã.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi Legea 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 se pronunþe asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Examinând dispoziþiile art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 14/1998, potrivit cãrora
”Coeficienþii de multiplicare (ierarhizare) prevãzuþi la alin. (2) se
utilizeazã de la data aplicãrii prevederilor Legii nr. 154/1998 Ò,
Curtea constatã cã acestea au mai fost supuse controlului
de constituþionalitate, concretizat în Decizia nr. 85 din
1 iunie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 336 din 15 iulie 1999, prin care s-a admis
excepþia de neconstituþionalitate. Pentru a pronunþa aceastã

În ceea ce priveºte art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 28/1998, care prevede cã ”Anexa nr. V ºi
anexa nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor
pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã se
înlocuiesc cu anexa nr. 1 ºi, respectiv, anexa nr. 2 la prezenta
ordonanþã de urgenþãÒ, Curtea nu reþine vreun motiv de
neconstituþionalitate. Cele douã anexe cuprind coeficienþii
de multiplicare corectaþi astfel cum s-a dispus prin art. 6
alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 14/1998, dar nu conþin nici o dispoziþie cu privire la
data de la care aceºtia vor fi utilizaþi.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3, al art. 13 alin. (1)
lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, excepþie ridicatã de Gheorghe
Barbu, Elena Tranã, Dionisie Cioroianu, Ioana Andrei, Nicuºor Mârºiu, Aura Bîtîcu, Mihail ªtefan, Gheorghiþã Hristea,
Liviu Simion, Virgil Olteanu, Costicã Tanasie, Gheorghiþã Coadã, Simona Tanea, Alina Iancu, Jenel Necºuþu, Andrei
Butaru, Nicolae Iliescu, Costicã Retea ºi Gheorghe Inãºel în Dosarul nr. 794/1999 al Judecãtoriei Craiova.
2. Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, excepþie ridicatã în acelaºi dosar de cãtre aceiaºi autori.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 12 octombrie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
«
RECTIFICARE
În anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificaþiei ºi a duratelor normale de
funcþionare a mijloacelor fixe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 30 decembrie
1998, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ la pagina 5, Grupa 1 ”ConstrucþiiÒ, subgrupa 1.3 ”Construcþii pentru transporturi, poºtã ºi
telecomunicaþiiÒ, la codul de clasificare 1.3.8 ”Piste pentru aeroporturi ºi platforme de staþionare pentru
avioane ºi autovehicule. Construcþii aeropurtateÒ, în loc de aeropurtate se va citi aeroportuare.

R.A.M.O.

în pas cu timpul

NOUTATE
Abonamentele la Monitorul Oficial al României pe suport neconvenþional sau la distanþã vã oferã în totalitate actele publicate în
Partea I, Partea I numere bis ºi Partea a II-a ale publicaþiei oficiale a statului.
OPERATIVITATE
Transmiterea monitoarelor oficiale se face electronic, la câteva ore de la apariþie. Informaþiile transmise sunt protejate ºi se
asigurã fidelitate completã. Fiºierele cu informaþia legislativã sunt de tip PDF ºi se citesc cu Acrobat Reader.
ACCESIBILITATE
Preþul unui abonament anual la Monitorul Oficial al României, Partea I ºi Partea I numere bis, este de 140 USD pentru un
echipament de tip server sau monopost. În condiþiile în care dispuneþi de reþea, pentru fiecare utilizator final contravaloarea prestaþiei
este de 6 USD/lunã, acordându-se o reducere de 20% pentru o reþea cu mai mult de cinci staþii de lucru.
Preþul unui abonament anual la Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, care cuprinde stenogramele ºedinþelor parlamentare,
este de 135 USD.
Un abonament se poate încheia pe orice perioadã de timp din cadrul anului calendaristic.

REGIA AUTONOMÃ MONITORUL OFICIAL
Telefon: 402.21.53 Fax: 312.09.01
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro
Internet: www.monitoruloficial.ro
DIVERSITATE
Prin aceleaºi mijloace multimedia R.A.M.O. oferã:
• colecþiile de legi din anii 1990 ºi 1991, revizuite ºi adãugite, 1993, vol. 2 ºi vol. 4, 1994, vol. 2, vol. 3 ºi colecþiile de
hotãrâri din anul 1994, vol. 1, vol. 2A-2B, vol. 3A-3B (270 USD)
• monitoarele oficiale Partea I, sau Partea a II-a, din perioada 1 octombrie 1994Ð31 decembrie 1998 (246 USD)
• monitoarele oficiale aferente oricãrui an din perioada 1995Ð1998 (62 USD)
• lucrarea editatã de R.A.M.O. ”Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 22 decembrie 1989 Ð
31 ianuarie 1999Ò (43 USD)
• selecþii de monitoare oficiale, Partea I sau Partea a II-a (0,02 USD/pag.)
• selecþii din monitoarele oficiale, Partea I, ale diferitelor acte legislative (0,04 USD/pag.)
• legislaþie în limbi strãine, editatã de R.A.M.O. (a se vedea colecþia trilingvã).

Plata se face în lei, la cursul de schimb din ziua efectuãrii plãþii. Preþurile includ T.V.A.

LEGISLAÞIE TEMATICÃ pe suport electronic
• Legislaþie privind jocurile de noroc ............................................................................................................................... 2,32
• Legislaþie în domeniul asistenþei medicale..................................................................................................................... 7,76
• Legislaþie privind normele de medicina muncii ............................................................................................................... 3,48
• Legislaþie privind dezvoltarea regionalã a României ºi regimul zonelor defavorizate............................................................ 3,72
• Legislaþia viei ºi vinului .............................................................................................................................................. 4,28
• Reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice........................................................................................................ 2,32
• Legislaþie în domeniul silviculturii ºi protecþiei vânatului .................................................................................................. 9,08
• Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice............................................................................... 0,7
• Reglementãri privind concesionãrile în domeniul sanitar-veterinar .......................................................................................1,36

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Preþ în dolari/versiune

COLECÞII TRILINGVE pe suport electronic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lege privind organizarea ºi funcþionarea Societãþii Române de Radiodifuziune ºi a Societãþii Române de Televiziune*
Ordinea publicã, apãrarea ºi siguranþa naþionalã
Consiliul Legislativ. Curtea Supremã de Justiþie
Contractul de management. Selecþionarea ºi numirea managerilor*
Reglementãri privind regimul investiþiilor strãine*
Legea învãþãmântului*
Lege privind valorile mobiliare ºi bursele de valori*
Legea protecþiei mediului
Reglementãri privind locuinþele trecute în proprietatea statului
Reglementãri privind administraþia publicã localã ºi alegerile locale
Organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ
Legea fondului funciar. Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare*
Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Partide politice
Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe
Lege privind procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare*
Lege privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
Legea apelor
Lege privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Economic ºi Social
Legea privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
Amenajarea teritoriului naþional
Societãþi comerciale. Registrul comerþului
Legislaþie bancarã
Avocatul Poporului
Dezvoltarea regionalã în România
Proprietatea publicã ºi concesiunile
Prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor

românã

francezã

englezã

1,2
1,96
1,8
1,6
2,44
2,36
2,08
1,72
3,08
3,16
1,8
2,36
3,04
2,08
1,44
1,08
2,36
0,28
1,12
0,52
3,6
2,88
1,36
0,32
0,96
0,4

2,48
4,4
4
3,6
5,28
5,36
4,64
3,76
6,4
7,52
3,76
5,2
6,72
4,4
3,04
2,48
5,44

2,56
4,32
4,08
3,6
5,2
4,64
4,48
3,6
6,64
7,44
3,76
4,96
6,56
4,24
2,96
2,4
5,12
0,56
2,48
1,04
7,68
6,16
2,88
0,72
2,08
0,8

1,04
7,84
6,24
2,8
0,8
2,08
0,8

germanã

rusã

5,44

2,48

* Broºura cuprinde ºi acte normative neactualizate, acestea fiind modificate sau abrogate dupã data tipãririi. Actualizarea lor se va face într-o ediþie viitoare.
Dacã oferta noastrã prezintã interes, aºteptãm comenzi ferme prin fax: 312.09.01/312.47.03 sau E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro.
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