Anul XII Ñ Nr. 93

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Miercuri, 1 martie 2000

SUMAR
Nr.

Pagina

DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE
Decizia nr. 216 din 7 decembrie 1999 referitoare la
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind
impozitul pe salarii, republicatã................................
Decizia nr. 217 din 7 decembrie 1999 referitoare la
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind
impozitul pe salarii, republicatã................................

9.

1Ð3

ALE

CURÞII

Pagina
ºi/sau pe venituri realizate de consultanþi strãini
pentru activitãþile desfãºurate în România în cadrul
unor acorduri de împrumut .....................................

6Ð7

10.

Ñ Ordonanþã de urgenþã privind selectarea ºi
plata specialiºtilor care presteazã servicii de consultanþã necesare pentru realizarea programelor
PSAL ºi PIBL finanþate de Banca Mondialã, a
Programului RICOP finanþat de Uniunea
Europeanã, precum ºi a programelor pentru continuarea acestora .......................................................

7

139.

Ñ Hotãrâre pentru modificarea alin. (4) al art. 3
din Hotãrârea Guvernului nr. 978/1999 privind
unele mãsuri pentru implementarea programului de
restructurare a întreprinderilor ºi de reconversie
profesionalã (RICOP) ..............................................

8

4Ð6

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ñ Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 66/1997
privind scutirea de platã a impozitelor pe salarii

DECIZII

Nr.

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 216
din 7 decembrie 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
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu
Pe rol se aflã soluþionarea
tate a dispoziþiilor art. 7

Ñ preºedinte
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ judecãtor
Ñ procuror
Ñ magistrat-asistent
excepþiei de neconstituþionalialin. 1 lit. e) din Legea

nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, excepþie
ridicatã de Daniel Mosljesch în Dosarul nr. 3.141/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal lipsesc pãrþile Daniel Mosljesch ºi
Societatea Comercialã ”RubinulÒ Ñ S.A. din comuna Berca Ñ
Buzãu, faþã de care procedura de citare este legal
îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei, considerând cã dispoziþiile legale criticate nu
încalcã prevederile constituþionale ale art. 94 lit. a), potrivit
cãrora Preºedintele României conferã decoraþii ºi titluri de
onoare.
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 iunie 1999, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.141/1999, 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. Excepþia a fost ridicatã de Daniel
Mosljesch într-o cauzã civilã ce are ca obiect anularea
unei decizii de imputare emise de Societatea Comercialã
”RubinulÒ Ñ S.A. din comuna Berca Ñ Buzãu.
În motivarea scrisã a excepþiei de neconstituþionalitate
se susþine cã prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ºi ale
art. 10 lit. l) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989, republicatã, ”constatã existenþa unor drepturi ce se conferã luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989 ºi urmaºilor acestora, drepturi ce se
acordã conform procedurii instituite de Hotãrârea
Guvernului nr. 566 din 15 iulie 1996, dar se precizeazã cã
aceastã calitate trebuie sã fie acordatã prin brevetÒ. Întrucât
art. 94 lit. a) din Constituþie prevede cã Preºedintele
României ”conferã decoraþii ºi titluri de onoareÒ, iar constatarea calitãþii de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei din
Decembrie 1989 este în atribuþiile comisiei special instituite
ºi nu în atribuþiile Preºedintelui României, se susþine cã
textele de lege criticate nu sunt în concordanþã cu prevederile Constituþiei. Prin concluziile orale, consemnate în
încheierea ºedinþei de judecatã din data de 10 iunie 1999,
s-a invocat excepþia de neconstituþionalitate numai cu privire la dispoziþiile art. 7 alin.1 lit e) din Legea nr. 32/1991,
republicatã, susþinându-se, în esenþã, cã acestea contravin
art. 94 din Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã, iar dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt în concordanþã cu dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþia României. Instanþa reþine cã, ”potrivit Legii
nr. 42/1990, titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989 se conferã în semn de
preþuire a aportului de sacrificiu manifestat în lupta pentru
victoria revoluþiei ºi ca atare este un titlu de onoare în
înþelesul art. 94 alin. (1) lit. a) din Constituþie, care se
acordã de Preºedintele României, la propunerea Comisiei
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989Ò. Conform punctului de vedere al instanþei, ”conferirea acestor titluri se atestã prin brevet, iar titlurile care
nu au fost conferite în aceste condiþii sunt nule, conform
art. 6 alin. 7 ºi art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicatãÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, este neîntemeiatã. În argumentarea acestui punct de vedere se susþine
cã, 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 un 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, sub sancþiunea
nulitãþii, ºi se atestã prin brevetÒ.
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.
Prin Încheierea de sesizare din 10 iunie 1999 Curtea a
fost învestitã cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind
impozitul pe salarii, republicatã. Neconstituþionalitatea
art. 10 lit. l) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989, republicatã, invocatã de autorul excepþiei
prin ”notele de ºedinþãÒ depuse la dosarul instanþei, nu
este motivatã ºi nici susþinutã în cadrul dezbaterilor orale
în faþa Judecãtoriei Buzãu, care, în consecinþã, a sesizat
Curtea
Constituþionalã
numai
cu
excepþia
de
neconstituþionalitate a art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã.
În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ”Curtea Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind
neconstituþionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare, de care
depinde soluþionarea cauzeiÒ. Potrivit alin. (4) al aceluiaºi
articol, ”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 [...]Ò.
Faþã de aceste dispoziþii legale, având în vedere Încheierea de sesizare din 10 iunie 1999, în cauza de faþã
Curtea Constituþionalã urmeazã sã se pronunþe numai cu
privire la constituþionalitatea dispoziþiilor 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, conform cãrora ”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 onoare;Ò
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Curtea Constituþionalã constatã cã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, au mai
fost supuse controlului de constituþionalitate, concretizat în
mai multe decizii pronunþate de Curte, dintre care
menþionãm: Decizia nr. 112 din 13 iulie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din
19 octombrie 1999, deciziile nr. 132 ºi nr. 133 din
5 octombrie 1999, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 540 din 4 noiembrie 1999. Prin
aceste decizii s-a constatat cã dispoziþiile art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt
constituþionale. În motivarea deciziilor menþionate s-au
reþinut cele ce urmeazã:
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 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 Parlamentul României
a modificat ºi completat Legea nr. 42/1990 Ñ inclusiv titlul
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de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989, care se conferã de 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 al articolului unic 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 ºi completatã prin Legea nr. 30/1996, Guvernul 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. 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, stabilitã
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.
Raportând prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, la dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþie, se 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.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, atât
considerentele, cât ºi soluþiile pronunþate prin deciziile
menþionate îºi pãstreazã valabilitatea ºi în cauza de faþã,
astfel cã excepþia de neconstituþionalitate urmeazã sã fie
respinsã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) 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 Daniel Mosjlesch în Dosarul nr. 3.141/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 7 decembrie 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. 217
din 7 decembrie 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
Gabriela Dragomirescu
Ñ magistrat-asistent
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 Eugen Zaharia în Dosarul nr. 3.143/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal lipsesc pãrþile Eugen Zaharia ºi
Societatea Comercialã ”RubinulÒ Ñ S.A. din comuna Berca Ñ
Buzãu, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei, considerând cã dispoziþiile legale criticate nu
încalcã prevederile constituþionale ale art. 94 lit. a), potrivit
cãrora Preºedintele României conferã decoraþii ºi titluri de
onoare.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 iunie 1999, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.143/1999, 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. Excepþia a fost ridicatã de Eugen
Zaharia într-o cauzã civilã ce are ca obiect anularea unei
decizii de imputare emise de Societatea Comercialã
”RubinulÒ Ñ S.A. din comuna Berca Ñ Buzãu.
În motivarea scrisã a excepþiei de neconstituþionalitate
se susþine cã prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ºi ale
art. 10 lit. l) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989, republicatã, ”constatã existenþa unor drepturi ce se conferã luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989 ºi urmaºilor acestora, drepturi ce se
acordã conform procedurii instituite de Hotãrârea Guvernului
nr. 566 din 15 iulie 1996, dar se precizeazã cã aceastã
calitate trebuie sã fie acordatã prin brevetÒ. Întrucât art. 94
lit. a) din Constituþie prevede cã Preºedintele României
”conferã decoraþii ºi titluri de onoareÒ, iar constatarea
calitãþii de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989 este în atribuþiile comisiei special instituite

ºi nu în atribuþiile Preºedintelui României, se susþine cã
textele de lege criticate nu sunt în concordanþã cu prevederile Constituþiei. Prin concluziile orale, consemnate în
Încheierea ºedinþei de judecatã din data de 10 iunie 1999,
s-a invocat excepþia de neconstituþionalitate numai cu privire la dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, susþinându-se, în esenþã, cã
acestea contravin art. 94 din Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã, iar dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt în concordanþã cu dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþia României. Instanþa reþine cã ”potrivit Legii
nr. 42/1990, titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989 se conferã în semn de
preþuire a aportului de sacrificiu manifestat în lupta pentru
victoria revoluþiei ºi ca atare este un titlu de onoare în
înþelesul art. 94 alin. (1) lit. a) din Constituþie, care se
acordã de Preºedintele României, la propunerea Comisiei
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie
1989Ò. Conform punctului de vedere al instanþei, ”conferirea
acestor titluri se atestã prin brevet, iar titlurile care nu au
fost conferite în aceste condiþii sunt nule, conform art. 6
alin. 7 ºi art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicatãÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, este neîntemeiatã.
În argumentarea acestui punct de vedere se susþine cã,
potrivit art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri 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 un 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, sub sancþiunea
nulitãþii, ºi se atestã prin brevetÒ.
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
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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.
Prin Încheierea de sesizare din 10 iunie 1999 Curtea a
fost învestitã cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind
impozitul pe salarii, republicatã. Neconstituþionalitatea
art. 10 lit. l) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989, republicatã, invocatã de autorul excepþiei
prin ”notele de ºedinþãÒ depuse la dosarul instanþei, nu
este motivatã ºi nici susþinutã în cadrul dezbaterilor orale
în faþa Judecãtoriei Buzãu, care, în consecinþã, a sesizat
Curtea
Constituþionalã
numai
cu
excepþia
de
neconstituþionalitate a art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã.
În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ”Curtea Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind
neconstituþionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare, de care
depinde soluþionarea cauzeiÒ. Potrivit alin. (4) al aceluiaºi
articol, ”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 [...]Ò.
Faþã de aceste dispoziþii legale, având în vedere Încheierea de sesizare din 10 iunie 1999, în cauza de faþã Curtea
Constituþionalã urmeazã sã se pronunþe numai cu privire la
constituþionalitatea dispoziþiilor 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, conform cãrora ”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 onoare;Ò
Curtea Constituþionalã constatã cã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, au mai
fost supuse controlului de constituþionalitate, concretizat în
mai multe decizii pronunþate de Curte, dintre care
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menþionãm: Decizia nr. 112 din 13 iulie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 19
octombrie 1999, deciziile nr. 132 ºi nr. 133 din 5 octombrie
1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 540 din 4 noiembrie 1999. Prin aceste decizii s-a constatat cã dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, sunt constituþionale. În motivarea
deciziilor menþionate s-au reþinut cele ce urmeazã:
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, 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 Parlamentul României
a modificat ºi completat Legea nr. 42/1990 Ñ inclusiv titlul
de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989, care 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 al articolului unic 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 ºi completatã prin Legea nr. 30/1996, Guvernul 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. 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

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 93/1.III.2000

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, stabilitã
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.
Raportând prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, la dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþie, se constatã cã textul legal criticat este în concordanþã cu legea fundamentalã. Conferirea unei decoraþii
alin. (1)

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.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, atât considerentele, cât ºi soluþiile pronunþate prin deciziile
menþionate îºi pãstreazã valabilitatea ºi în cauza de faþã,
astfel cã excepþia de neconstituþionalitate urmeazã sã fie
respinsã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) 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 Eugen Zaharia în Dosarul nr. 3.143/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 7 decembrie 1999.
PREªEDINTE,

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

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã
a impozitelor pe salarii ºi/sau pe venituri realizate de consultanþi strãini
pentru activitãþile desfãºurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Art. I. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 66/1997 privind scutirea de platã a impozitelor pe salarii
ºi/sau pe venituri realizate de consultanþi strãini pentru activitãþile desfãºurate în România în cadrul unor acorduri de
împrumut, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 294 din 29 octombrie 1997, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Titlul ordonanþei de urgenþã va avea urmãtorul
cuprins:
”Ordonanþã de urgenþã privind scutirea de platã a
impozitelor pe veniturile realizate de consultanþi persoane
fizice sau juridice, române sau strãine, în cadrul unor

contracte finanþate prin acorduri internaþionale de
finanþareÒ
2. Articolul unic va avea urmãtorul cuprins:
”Articol unic. Ñ Persoanele fizice ºi juridice strãine, rezidente sau nerezidente în România, precum ºi persoanele
fizice ºi juridice române, inclusiv specialiºti care îºi
desfãºoarã activitatea în unitãþile pentru managementul
ºi/sau implementarea proiectelor, care presteazã servicii de
consultanþã, asistenþã tehnicã, management ºi/sau implementare de proiect ori alte servicii similare în domeniile
managementului macroeconomic, elaborãrii ºi revizuirii politicilor ºi legislaþiei aferente sistemului bancar, financiar,
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energetic, petrolier, sãnãtate, muncã, învãþãmânt, protecþie
socialã, infrastructurã, agriculturã, dezvoltare ruralã, reforma
întreprinderilor (privatizare, restructurare, lichidare), gospodãrirea apelor, pãdurilor ºi protecþia mediului, administraþie publicã ºi altele de aceeaºi naturã, care presteazã
servicii în cadrul contractelor finanþate prin împrumut, credit
sau alt acord financiar încheiat între organismele financiare
internaþionale sau alte organisme similare ºi statul român

7

sau persoane juridice române, inclusiv autoritãþi publice,
având garanþia statului român, sunt scutite de la plata
impozitului pe veniturile obþinute din aceste contracte.Ò
Art. II. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã se abrogã prevederile art. 86 liniuþa a
14-a ºi liniuþa a 20-a din Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999
privind impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 29 februarie 2000.
Nr. 9.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind selectarea ºi plata specialiºtilor care presteazã servicii de consultanþã necesare pentru
realizarea programelor PSAL ºi PIBL finanþate de Banca Mondialã, a Programului RICOP finanþat
de Uniunea Europeanã, precum ºi a programelor pentru continuarea acestora
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Art. 1. Ñ (1) Pentru contractarea serviciilor de consultanþã necesare pentru realizarea programelor PSAL ºi PIBL
finanþate de Banca Mondialã ºi a Programului RICOP
finanþat de Uniunea Europeanã pot fi selectaþi specialiºti
români sau strãini, în conformitate cu procedurile finanþatorului extern, denumiþi în cele ce urmeazã consultanþi.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi pentru realizarea
programelor finanþate din împrumuturi externe, ale cãror
obiective continuã programele prevãzute la alin. (1), dacã
prin legile de ratificare a acordurilor de împrumut se prevede în mod expres cã sunt aplicabile prevederile prezentei
ordonanþe de urgenþã.
Art. 2. Ñ La desfãºurarea activitãþilor de consultanþã
prevãzute la art. 1 pot participa specialiºti care prin
pregãtirea ºi experienþa lor profesionalã dovedesc cã îndeplinesc condiþiile de selecþie stabilite prin procedurile

finanþatorului extern pentru angajarea de consultanþi. Nu pot
fi consultanþi specialiºtii români care au statut de funcþionar
public.
Art. 3. Ñ Nivelul ºi modalitãþile de platã a specialiºtilor
români pentru serviciile de consultanþã prevãzute la art. 1
se stabilesc dupã aceleaºi reguli ca pentru specialiºtii
strãini, conform procedurilor finanþatorului extern, ºi nu pot
fi plafonate prin alte prevederi legale.
Art. 4. Ñ Plata sumelor cuvenite specialiºtilor români
pentru prestarea serviciilor de consultanþã în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã se va efectua din fondurile
alocate pentru servicii de consultanþã prin acordurile
internaþionale de finanþare ºi/sau din cota-parte a
contribuþiei României la finanþarea proiectelor respective,
prin bugetele ordonatorilor de credite care asigurã derularea
acestora.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 februarie 2000.
Nr. 10.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 93/1.III.2000
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 978/1999
privind unele mãsuri pentru implementarea Programului de restructurare a întreprinderilor
ºi de reconversie profesionalã (RICOP)
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Alineatul (4) al articolului 3 din
Hotãrârea Guvernului nr. 978/1999 privind unele mãsuri
pentru implementarea Programului de restructurare a întreprinderilor ºi de reconversie profesionalã (RICOP), publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din
25 noiembrie 1999, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(4) Personalul UMP Ñ RICOP este angajat ºi salarizat
potrivit art. 4 ºi 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru
managementul proiectelor finanþate prin împrumuturi externe
contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiºtilor români care îºi
desfãºoarã activitatea în cadrul unitãþilor de management
de proiect, sursa de finanþare fiind asiguratã potrivit art. 72

din Hotãrârea Guvernului nr. 374/1999 privind asigurarea
condiþiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) ºi ale Programului de
dezvoltare instituþionalã a sectorului privat (PIBL), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Pentru personalul angajat
în UMP Ñ RICOP, care nu îndeplineºte condiþiile de selectare acceptate de Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare (B.I.R.D.), se aplicã reglementãrile în vigoare
privind salarizarea personalului din sectorul bugetar.
Finanþarea cheltuielilor cu personalul cãruia i se aplicã
reglementãrile privind salarizarea personalului din sectorul
bugetar, precum ºi a cheltuielilor materiale pentru funcþionarea UMP Ñ RICOP se asigurã de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Transporturilor.Ò
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