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DECRETE
68.

Nr.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor graþieri individuale
În temeiul art. 94 lit. d) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se graþiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Anton Daniela
Ñ Argeºanu Mioara
Ñ Birtalan Elemer
Ñ Clinci Constantin
Ñ Fodor Aleodor
Ñ Grigore Dumitru
Ñ Ionicã Petre
Ñ Stãnilã Cristinel Florin
Ñ Ion Cãlin Valentin
Ñ ªtefan Ilie
Ñ Tomescu Ioan.
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Art. 2. Ñ Se graþiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã
urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Arsene Dumitru
Ñ Bircea Alexandru
Ñ Haraga Lucia
Ñ Iordache Alexandru
Ñ Irimia Sorin
Ñ Marin Florin-Valentin
Ñ Pricop Vasile
Ñ Radu St. Ion
Ñ Sãlãºian Ioan
Ñ Vincu Livia.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 21 martie 2000.
Nr. 68.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 6
din 18 ianuarie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 324 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, modificatã ºi completatã
prin art. I din Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice
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
Marioara Prodan

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. 324 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor
comerciale, modificatã ºi completatã prin art. I din Legea
nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”VinconÒ Ñ S.A. Vrancea din Focºani, judeþul Vrancea, în
Dosarul nr. 3.071/1998 al Tribunalului Vrancea.
La apelul nominal se prezintã autorul excepþiei,
Societatea Comercialã ”VinconÒ Ñ S.A. Vrancea, prin consilier juridic Dumitru Herþug, lipsind celelalte pãrþi: Fondul
Proprietãþii de Stat Ñ Direcþia teritorialã Vrancea ºi Mircea
V. Antonescu.

Procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul autorului
excepþiei solicitã admiterea excepþiei, considerând cã dispoziþiile art. 324 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin art. I din Legea
nr. 99/1999, contravin prevederilor art. 41 alin. (1)Ñ(3) din
Constituþie, referitoare la protecþia proprietãþii private. Aratã
cã legiuitorul a acordat instanþelor de judecatã abilitãþi
nelegale privind competenþa de a expropria o societate
comercialã devenitã proprietarã a terenului în litigiu. Susþine
cã fostul proprietar, care a cunoscut existenþa titlului
societãþii comerciale, trebuia sã îl conteste la contenciosul
administrativ, singura instanþã competentã, neavând calea
unei acþiuni în revendicare. Apreciazã, de asemenea, cã
textul de lege criticat contravine ºi alin. (3) al art. 41 din
Constituþie pentru cã instituie un mod de expropriere, dar
nu pentru o cauzã de utilitate publicã, astfel cum se prevede în dispoziþia constituþionalã, ci în folosul foºtilor proprietari. Totodatã considerã cã textul de lege criticat abrogã
implicit ºi neconstituþional dispoziþiile Legii contenciosului
administrativ nr. 29/1990, precum ºi prevederile art. 3 din
Codul de procedurã civilã referitoare la competenþa Curþii
de apel ca primã instanþã de contencios administrativ.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, considerând cã
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aceasta este inadmisibilã, conform art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, deoarece se referã la dispoziþii legale de care nu depinde soluþionarea cauzei.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 septembrie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 3.071/1998, Tribunalul Vrancea a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 324 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale,
modificatã ºi completatã prin art. I din Legea nr. 99/1999
privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei
economice, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”VinconÒ Ñ S.A. Vrancea din Focºani, judeþul Vrancea.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã ”prin dispoziþiile art. 324 legiuitorul a
forþat rezolvarea problemei restituirii în naturã sau prin
echivalent cãtre foºtii proprietari a bunurilor imobile preluate
de stat ºi aflate în patrimoniul societãþilor comerciale privatizate, înainte de a fi discutat ºi aprobat proiectul legii privind restituirea în naturã sau prin echivalent a bunurilor
preluate de stat în perioada anilor 1945Ñ1989Ò. De asemenea, se considerã cã textul de lege criticat este neconstituþional în raport cu prevederile art. 41 alin. (1)Ñ(3) din
Constituþie, pentru cã acordã instanþelor de drept comun
abilitarea de a expropria societãþile comerciale prin hotãrâri
date în rezolvarea unor acþiuni civile în revendicare, cu
excluderea automatã a aplicãrii în prealabil a dispoziþiilor
cuprinse în Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990
ºi a dispoziþiilor art. 3 pct. 1 din Codul de procedurã civilã,
referitoare la competenþa Curþii de apel de a soluþiona în
primã instanþã procesele ºi cererile în materie de contencios administrativ privind actele de competenþa autoritãþilor
administraþiei publice centrale ºi locale. În final se aratã cã
atât Codul de procedurã civilã, cât ºi Legea nr. 29/1990,
fiind legi organice, nu puteau fi abrogate (parþial) printr-o
lege ordinarã, ºi anume prin Legea nr. 99/1999, conform
art. 72 din Constituþie.
Exprimându-ºi
opinia
asupra
excepþiei
de
neconstituþionalitate ridicate, instanþa considerã cã aceasta
este neîntemeiatã, deoarece, astfel cum se aratã prin dispoziþiile art. 41 alin. (1) teza a doua din Constituþie, referitoare la dreptul de proprietate ºi creanþele asupra statului,
”Conþinutul ºi limitele acestor drepturi sunt stabilite de legeÒ.
În conformitate cu 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 formula ºi transmite
punctele lor de vedere.
În punctul de vedere al Guvernului se aratã cã excepþia
de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece prin
textul de lege criticat nu s-au încãlcat dispoziþiile
constituþionale cuprinse în art 41 alin. (1), ci, dimpotrivã, s-a
procedat conform acestor prevederi, stabilindu-se prin lege
”conþinutul ºi limitele dreptului de proprietateÒ. Se mai aratã
cã prin acelaºi alineat (1) al art. 41 din Constituþie,
garantându-se atât dreptul de proprietate, cât ºi creanþele
asupra statului, legea fundamentalã permite stabilirea prin
lege a unor mãsuri cu caracter reparatoriu, mãsuri care se
înscriu în politica Guvernului român de recunoaºtere a
drepturilor foºtilor proprietari. Referitor la neaplicarea în
prealabil a dispoziþiilor art. 3 din Codul de procedurã civilã
ºi a dispoziþiilor Legii contenciosului administrativ
nr. 29/1990, Guvernul considerã cã aceste prevederi nu
sunt obligatorii, calea contenciosului administrativ nefiind o
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procedurã prealabilã obligatorie ºi nefiind de naturã sã
împiedice introducerea unei alte acþiuni (în revendicare,
cum este cazul în speþã).
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 conformitate cu prevederile art. 144 lit. c) din
Constituþie ºi ale art. 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992,
republicatã, Curtea Constituþionalã este competentã sã se
pronunþe asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 324 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale,
modificatã ºi completatã prin art. I pct. 43 din Legea
nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, care au urmãtorul cuprins: ”(1) Instituþiile
publice implicate asigurã repararea prejudiciilor cauzate
societãþilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare
prin restituirea cãtre foºtii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.
(2) Instituþiile publice implicate vor plãti societãþilor comerciale prevãzute la alin. (1) o despãgubire care sã reprezinte echivalentul bãnesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în naturã
a imobilelor deþinute de societatea comercialã cãtre foºtii proprietari prin efectul unei hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi irevocabile.
(3) Despãgubirea prevãzutã la alin. (2) se stabileºte de
comun acord cu societãþile comerciale, iar în caz de divergenþã, prin justiþie.
(4) Imobilele preluate de stat în baza unor legi, acte
administrative sau hotãrâri judecãtoreºti de confiscare,
constând în terenuri ºi clãdiri evidenþiate în patrimoniul
societãþilor comerciale privatizate sau în curs de privatizare, în
absenþa cãrora realizarea obiectului de activitate al acestor
societãþi comerciale este împiedicatã în asemenea mãsurã
încât, ca urmare a acestei restituiri, societatea comercialã nu
ar mai putea sã-ºi continue activitatea ºi ar urma sã fie supusã
dizolvãrii ºi lichidãrii, nu vor fi restituite în naturã.
(5) În cazul în care prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi
irevocabilã societãþile comerciale sunt obligate la plata echivalentului bãnesc al imobilelor, instituþiile publice implicate vor
plãti direct fostului proprietar suma prevãzutã în hotãrâre.
(6) Statul garanteazã îndeplinirea de cãtre instituþiile publice
implicate a obligaþiilor prevãzute în prezentul articol.Ò
Excepþia de neconstituþionalitate a fost ridicatã de
Societatea Comercialã ”VinconÒ Ñ S.A. Vrancea din
Focºani, în calitate de pârâtã în acþiunea în revendicare
formulatã de Mircea V. Antonescu ºi în calitate de reclamantã în cererea reconvenþionalã proprie. În acþiunea principalã reclamantul Mircea V. Antonescu solicitã restituirea
imobilului sãu compus din construcþii ºi teren situat în
oraºul Focºani, preluat de stat fãrã titlu. Prin acþiunea
reconvenþionalã formulatã de Societatea Comercialã
”VinconÒ Ñ S.A. Vrancea din Focºani se solicitã obligarea
reclamantului Mircea V. Antonescu la plata contravalorii
unor construcþii ridicate ulterior ºi a unor îmbunãtãþiri ulterioare
aduse imobilului. Fondul Proprietãþii de Stat Ñ Direcþia
teritorialã Vrancea, în calitate de acþionar principal, cu un
pachet de 59,88% acþiuni din capitalul social al Societãþii
Comerciale ”VinconÒ Ñ S.A. Vrancea din Focºani, a solicitat respingerea acþiunii în revendicare introduse de Mircea
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V. Antonescu, susþinând cã Societatea Comercialã
”VinconÒ Ñ S.A. Vrancea din Focºani are calitatea de proprietar, calitate dobânditã conform art. 20 alin. 2 din Legea
nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor economice de
stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale prin transmitere de la Întreprinderea de Gospodãrie Orãºeneascã
Focºani, în privinþa construcþiei, ºi de la Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei, în privinþa terenului, apãrare formulatã iniþial, prin Întâmpinarea din 10 iulie 1997, ºi de
Societatea Comercialã ”VinconÒ Ñ S.A. Vrancea din
Focºani. În urma administrãrii probei cu expertizã tehnicã
Societatea Comercialã ”VinconÒ Ñ S.A. Vrancea din
Focºani a formulat excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 324 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, modificatã ºi completatã prin art. I din Legea
nr. 99/1999.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã litigiul în care a fost ridicatã excepþia de neconstituþionalitate este un litigiu civil, întemeiat pe dispoziþiile
art. 480 din Codul civil, iar nu un litigiu care sã se înscrie
în ipoteza alin. (1) al textului de lege criticat, adicã un litigiu desfãºurat, pe de o parte, între instituþiile publice implicate în privatizare ºi, pe de altã parte, societãþile
comerciale privatizate sau în curs de privatizare, societãþi
care sã fi fost prejudiciate prin restituirea cãtre foºtii proprietari a imobilelor preluate de stat. Textul a cãrui neconstituþionalitate se invocã, ºi anume alin. (1) al art. 324 din
ordonanþa menþionatã, nu constituie deci o dispoziþie legalã
de care depinde soluþionarea cauzei, în sensul cerut de
prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã.
Alin. (2) al art. 32 4 se referã, de asemenea, la
despãgubirile cuvenite aceloraºi societãþi comerciale
prevãzute la alin. (1), ca urmare a restituirii în naturã a
imobilelor deþinute de societatea comercialã cãtre foºtii proprietari, prin efectul unei hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi
irevocabile. Textul menþionat este deci aplicabil litigiilor
apãrute ulterior pronunþãrii unor hotãrâri judecãtoreºti
rãmase definitive ºi irevocabile prin care instanþa a restituit
în naturã fostului proprietar imobilul deþinut de societatea
comercialã. În speþã însã nu s-a pronunþat o asemenea
hotãrâre, iar litigiul nu se soluþioneazã de instanþã pe baza
acestui text de lege criticat.
Prin alin. (3) al art. 324 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor
comerciale, modificatã ºi completatã prin art. I din Legea

nr. 99/1999, este prevãzutã posibilitatea stabilirii despãgubirii prevãzute la alin. (2) al aceluiaºi text, de comun acord
cu societãþile comerciale sau, în caz de divergenþã, prin
justiþie, dispoziþii care, de asemenea, nu au legãturã cu
soluþionarea litigiului pentru cã se referã la procedura ulterioarã pronunþãrii unei hotãrâri judecãtoreºti irevocabile ºi
privesc repararea prejudiciului cauzat societãþii comerciale
privatizate sau în curs de privatizare prin restituirea în
naturã a imobilului cãtre foºtii proprietari.
Referitor la neconstituþionalitatea alin. (4) al aceluiaºi
articol, excepþia ridicatã priveºte doar aplicarea legii, chestiune aflatã în competenþa exclusivã a instanþelor de judecatã, iar nu neconstituþionalitatea textului de lege, care este
de competenþa contenciosului constituþional.
Excepþia de neconstituþionalitate nu poate fi primitã nici
cu privire la alin. (5) al art. 324 din aceeaºi ordonanþã pentru cã dispoziþiile acestuia se referã la situaþia ulterioarã
pronunþãrii unei hotãrâri judecãtoreºti definitive ºi irevocabile prin care societãþile comerciale sunt obligate la plata
echivalentului bãnesc al imobilelor, caz în care instituþiile
publice implicate vor plãti direct fostului proprietar suma
prevãzutã în hotãrâre. Evident, soluþionarea litigiului în care
s-a ridicat excepþia de neconstituþionalitate nu depinde nici
de acest text de lege, care prevede doar modalitatea în
care va fi despãgubit fostul proprietar în situaþia în care
imobilul revendicat rãmâne în proprietatea societãþilor
comerciale privatizate sau în curs de privatizare, iar acestea sunt obligate, prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi
irevocabilã, la plata unui echivalent bãnesc cãtre fostul proprietar.
Cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a ultimului
alineat al art. 324 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale,
modificatã ºi completatã prin art. I din Legea nr. 99/1999
privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, Curtea reþine cã nici dispoziþiile acestui text nu au
legãturã cu soluþionarea litigiului, ele referindu-se doar la
garantarea de cãtre stat a îndeplinirii de cãtre instituþiile
publice implicate a obligaþiilor prevãzute în acest articol.
În consecinþã, constatând cã excepþia ridicatã priveºte
neconstituþionalitatea unor dispoziþii legale de care nu
depinde soluþionarea cauzei aflate în faþa instanþei
judecãtoreºti, Curtea urmeazã sã o respingã ca fiind inadmisibilã, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3,
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, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 324 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, modificatã ºi completatã prin art. I din Legea
nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã
”VinconÒ Ñ S.A. Vrancea din Focºani în Dosarul nr. 3.071/1998 al Tribunalului Vrancea.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 18 ianuarie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 14
din 25 ianuarie 2000

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
Iuliana Nedelcu
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, excepþie
ridicatã de Ion Filip în Dosarul nr. 2.686/1999 al
Tribunalului Buzãu Ñ Secþia civilã.
La apelul nominal au lipsit autorul excepþiei ºi
Societatea Comercialã ”Foraj SondeÒ Ñ S.A. din localitatea
Berca, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei, susþinând cã, potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (1)
din Legea nr. 47/1992, republicatã, coroborat cu alin. (6) al
aceluiaºi articol, excepþia de neconstituþionalitate este inadmisibilã atunci când actul normativ atacat nu mai este în
vigoare, în cauzã Legea nr. 32/1991 fiind abrogatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe
venit.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 8 septembrie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.686/1999, Tribunalul Buzãu Ñ Secþia civilã a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, excepþie
ridicatã de Ion Filip. Autorul excepþiei considerã cã art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, potrivit
cãruia sunt scutiþi de plata impozitului pe salariu numai
deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989, conferit prin brevet, este
neconstituþional, întrucât, în conformitate cu dispoziþiile
art. 94 lit. a) din Constituþie, Preºedintele României conferã
decoraþii ºi titluri de onoare, ºi nu drepturi de natura ºi
esenþa scutirilor de plata impozitului pe salariu. Calitatea de
Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989, se aratã în continuare, ”este acordatã în baza certificatului ce este singurul în mãsurã sã ateste aceastã calitate ºi care, potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 566/1996, a
fost eliberat urmãrindu-se o anumitã procedurã ºi având
înscris pe el toate drepturile acordateÒ.
Instanþa de judecatã nu ºi-a exprimat opinia asupra
excepþiei, aºa cum prevãd dispoziþiile art. 23 alin. (4) din
Legea nr. 47/1992, republicatã.

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-ºi exprima punctele de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
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 un titlu
de onoare în sensul art. 94 lit. a) din ConstituþieÒ. 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 contravine textului art. 94 lit. a) din legea
fundamentalã, întrucât aceste titluri de onoare se acordã
numai în condiþiile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990,
republicatã.
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 constatã cã a fost legal sesizatã ºi este competentã sã
soluþioneze excepþia.
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: [É] 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 aceastã dispoziþie legalã
este neconstituþionalã, deoarece încalcã art. 94 lit. a) din
Constituþie, conform cãruia ”Preºedintele României îndeplineºte ºi urmãtoarele atribuþii:
a) conferã decoraþii ºi titluri de onoare;Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
Constituþionalã constatã cã Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii a fost abrogatã expres pe data de 1 ianuarie 2000 prin Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999 privind
impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, iar
conþinutul dispoziþiilor legale criticate nu a fost preluat în
conþinutul noii reglementãri normative.
Faþã de aceastã situaþie, în conformitate cu dispoziþiile
art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

Curtea Constituþionalã poate decide numai asupra actelor
normative în vigoare. Constatând însã cã la data sesizãrii
sale Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii era în
vigoare, Curtea urmeazã sã respingã excepþia de neconstituþionalitate ca devenitã inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, 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, excepþie ridicatã de Ion Filip în Dosarul nr. 2.686/1999 al Tribunalului Buzãu Ñ Secþia civilã,
constatând cã excepþia a devenit inadmisibilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 25 ianuarie 2000.
PREªEDINTE,

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

D E C I Z I A Nr. 18
din 1 februarie 2000

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
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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 în Dosarul nr. 4.497/1999 al Judecãtoriei
Craiova, prin mandatarul Cristian Nicolae Iliescu, de Florea
Moraru, Maria Filip, Rãducu Buziernescu, Elena Fudulu,
Gheorghe Popescu, Dan Cioboiu, Carmen Ciobanu,
Camelia Ciochia, Mariana Cîrciumaru, Cristina Pomana,
Mihaela Rãdulescu, Ileana Mladin, Mirela Dita, Gabriela
Tomida, Elena Vãduva, Elena Tintã, Marinela Sandu,
Alexandra Nechita, Gina Cosma, Luminiþa Marina, Emilia

Calma, Maria Rusu, Veronica Plaviciosu, Adina Ciobanu,
George Ulmeanu, Mariana Badea, Costina Trandafirescu,
Mihai Borcoº, Mariana Ciochia, Elena ªtefan, Dinela
Badea, Letiþia Chiriac, Anda Georgescu, Eugenia Ghiga,
George Buzatu, Marian Bosoteanu, Efticã Ionescu, Daniel
Ilie, Nicolae Lolescu, Doina Dorobanþu, Rodica Mainescu,
Viorela Zaharia, Simona Busica, Georgeta Croitoru,
Alexandru Cojocaru, Traian Pãun Oprescu, Dragoº Roncea,
Gheorghe Albãstroiu, Petrida Dragomir, Luciana Casiu,
Cristinel Glont, Dina Popa, Valeria Maria, Dorina Iordache,
Lorena Iliescu, Viorel Popescu, Violeta Ion, Marin Onu,
Teodor Voinea, Petre Petcu, Cristel Penciu, Constantin
Filip, Florea Anghelin, Carmen Buzduga, Stelian Firicel,
Marius Iordache, Dumitru Manolache, Gheorghe Panã,
Florea Raduca, Aurel Foleanu, Mieta Turcu, Marian Sãndulescu, Marian Marin, Marian Vãcaru, Eugen Cãlinoiu, Petre
Sandu, Dumitru Miulescu, Ilie Mitran, Alexandru Gheorghe,
Ion Mintilie, Rodin Marin, Mãdãlina Buzduga, Roxana
Pirjan, Maria Dinu, Victoria Pascu, Manuela Moanta,
Simona Petrescu, Elena Cranta, Elisabeta Popescu,
Adriana Bãdîrcea, Dan Vitan, Cistinel Cîrlig, Florica Andrei,
Irina Gigea, Lenuþa Corneanu, Veronica Domniºoru, ªtefan
Stãncãlie, ªtefania Gheorghiþa, Georgeta Cojocaru, Luminiþa
Cojocaru, Florinela Suna, Camelia Turcitu, Valentin Mihai,
Tanþi Cercel, Mihaela Ionicoiu ºi Marius Costache.
La apelul nominal se prezintã Cristian Nicolae Iliescu,
mandatar al autorilor excepþiei, ºi consilier juridic Irina
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Sãuleanu, reprezentant al Administraþiei financiare a municipiului Craiova, care depun la dosarul cauzei concluzii
scrise.
Cauza fiind în stare de judecatã, mandatarul autorilor
excepþiei solicitã respingerea, ca devenitã inadmisibilã, a
excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 6
alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 14/1998. În ceea ce priveºte excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 28/1998, aratã cã lasã la aprecierea Curþii soluþionarea acesteia.
Reprezentantul Administraþiei financiare a municipiului
Craiova solicitã, pe de o parte, în temeiul art. 23 alin. (3)
din Legea nr. 47/1992, republicatã, respingerea, ca devenitã inadmisibilã, a excepþiei de neconstituþionalitate a art. 6
alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 14/1998, iar pe de altã parte, respingerea ca neîntemeiatã a excepþiei de neconstituþionalitate a art. 1 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/1998.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere
Decizia Curþii Constituþionale nr. 85 din 1 iunie 1999, solicitã respingerea, ca devenitã inadmisibilã, a excepþiei de
neconstituþionalitate a art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 14/1998 ºi respingerea ca neîntemeiatã a excepþiei de neconstituþionalitate a art. 1 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/1998.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 21 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 4.497/1999, 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,
excepþie ridicatã, prin mandatar Nicolae Cristian Ionescu,
de Florea Moraru, Maria Filip, Rãducu Buziernescu, Elena
Fudulu, Gheorghe Popescu, Dan Cioboiu, Carmen Ciobanu,
Camelia Ciochia, Mariana Cîrciumaru, Cristina Pomana,
Mihaela Rãdulescu, Ileana Mladin, Mirela Dita, Gabriela
Tomida, Elena Vãduva, Elena Tintã, Marinela Sandu,
Alexandra Nechita, Gina Cosma, Luminiþa Marina, Emilia
Calma, Maria Rusu, Veronica Plaviciosu, Adina Ciobanu,
George Ulmeanu, Mariana Badea, Costina Trandafirescu,
Mihai Borcoº, Mariana Ciochia, Elena ªtefan, Dinela
Badea, Letiþia Chiriac, Anda Georgescu, Eugenia Ghiga,
George Buzatu, Marian Bosoteanu, Efticã Ionescu, Daniel
Ilie, Nicolae Lolescu, Doina Dorobanþu, Rodica Mainescu,
Viorela Zaharia, Simona Busica, Georgeta Croitoru,
Alexandru Cojocaru, Traian Pãun Oprescu, Dragoº Roncea,
Gheorghe Albãstroiu, Petrida Dragomir, Luciana Casiu,
Cristinel Glont, Dina Popa, Valeria Maria, Dorina Iordache,
Lorena Iliescu, Viorel Popescu, Violeta Ion, Marin Onu,
Teodor Voinea, Petre Petcu, Cristel Penciu, Constantin
Filip, Florea Anghelin, Carmen Buzduga, Stelian Firicel,
Marius Iordache, Dumitru Manolache, Gheorghe Panã,
Florea Raduca, Aurel Foleanu, Mieta Turcu, Marian Sãndulescu, Marian Marin, Marian Vãcaru, Eugen Cãlinoiu, Petre
Sandu, Dumitru Miulescu, Ilie Mitran, Alexandru Gheorghe,
Ion Mintilie, Rodin Marin, Mãdãlina Buzduga, Roxana
Pirjan, Maria Dinu, Victoria Pascu, Manuela Moanta,
Simona Petrescu, Elena Cranta, Elisabeta Popescu,
Adriana Bãdîrcea, Dan Vitan, Cistinel Cîrlig, Florica Andrei,
Irina Gigea, Lenuþa Corneanu, Veronica Domniºoru, ªtefan
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Stãncãlie, ªtefania Gheorghiþa, Georgeta Cojocaru, Luminiþa
Cojocaru, Florinela Suna, Camelia Turcitu, Valentin Mihai,
Tanþi Cercel, Mihaela Ionicoiu ºi Marius Costache într-o
cauzã civilã ce are ca obiect contestaþia formulatã împotriva unei decizii de imputare emise de Administraþia financiarã a municipiului Craiova.
În motivarea excepþiei se susþine cã art. 6 alin. (3) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14/1998, dispunând
ca pentru salariaþii unitãþilor 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 legii, 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 (ierarhizare).
Instanþa de judecatã apreciazã ”admisibile excepþiile de
neconstituþionalitate ridicateÒ, deoarece ele se referã la dispoziþiile legale din categoria celor prevãzute la art. 23
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã.
Potrivit 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.
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 [É], fiind elemente ale sistemului
de salarizare instituit prin Legea nr. 154/1998 [É], 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 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.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a
fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã, care are ca obiect
dispoziþiile art. 6 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 1998, precum ºi dispoziþiile 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.
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. 154/1998Ò,
se 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,
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Partea I, nr. 336 din 15 iulie 1999, prin care s-a admis
excepþia de neconstituþionalitate. Pentru a pronunþa aceastã
soluþie Curtea a reþinut cã textul de lege criticat este
neconstituþional, deoarece reglementeazã aplicarea retroactivã a alin. (2) al art. 6 din ordonanþa atacatã, încãlcând
astfel principiul neretroactivitãþii legii, consfinþit în art. 15
alin. (2) din Constituþie.
Deºi în cauza ce face obiectul prezentei decizii Curtea
este legal sesizatã de instanþa de judecatã, stabilirea
neconstituþionalitãþii dispoziþiilor legale criticate, printr-o decizie a Curþii Constituþionale pronunþatã ulterior sesizãrii,
determinã ca, în temeiul art. 23 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, aceste dispoziþii legale sã nu mai
poatã face obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, intervenind una dintre cauzele de inadmisibilitate prevãzute la
art. 23 alin. (6) din legea menþionatã.

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, nu se poate reþine vreun motiv de
neconstituþionalitate în raport cu dispoziþiile constituþionale
ale art. 15 alin. (2). 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.
În acest sens este de altfel ºi Decizia Curþii
Constituþionale nr. 154 din 12 octombrie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din
12 noiembrie 1999.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al
art. 1Ñ3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

1. Respinge 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, prin mandatarul Cristian Nicolae
Iliescu, în Dosarul nr. 4.497/1999 al Judecãtoriei Craiova, de Florea Moraru, Maria Filip, Rãducu Buziernescu, Elena
Fudulu, Gheorghe Popescu, Dan Cioboiu, Carmen Ciobanu, Camelia Ciochia, Mariana Cîrciumaru, Cristina Pomana,
Mihaela Rãdulescu, Ileana Mladin, Mirela Dita, Gabriela Tomida, Elena Vãduva, Elena Tintã, Marinela Sandu, Alexandra
Nechita, Gina Cosma, Luminiþa Marina, Emilia Calma, Maria Rusu, Veronica Plaviciosu, Adina Ciobanu, George Ulmeanu,
Mariana Badea, Costina Trandafirescu, Mihai Borcoº, Mariana Ciochia, Elena ªtefan, Dinela Badea, Letiþia Chiriac, Anda
Georgescu, Eugenia Ghiga, George Buzatu, Marian Bosoteanu, Efticã Ionescu, Daniel Ilie, Nicolae Lolescu, Doina
Dorobanþu, Rodica Mainescu, Viorela Zaharia, Simona Busica, Georgeta Croitoru, Alexandru Cojocaru, Traian Pãun
Oprescu, Dragoº Roncea, Gheorghe Albãstroiu, Petrida Dragomir, Luciana Casiu, Cristinel Glont, Dina Popa, Valeria
Maria, Dorina Iordache, Lorena Iliescu, Viorel Popescu, Violeta Ion, Marin Onu, Teodor Voinea, Petre Petcu, Cristel
Penciu, Constantin Filip, Florea Anghelin, Carmen Buzduga, Stelian Firicel, Marius Iordache, Dumitru Manolache,
Gheorghe Panã, Florea Raduca, Aurel Foleanu, Mieta Turcu, Marian Sãndulescu, Marian Marin, Marian Vãcaru, Eugen
Cãlinoiu, Petre Sandu, Dumitru Miulescu, Ilie Mitran, Alexandru Gheorghe, Ion Mintilie, Rodin Marin, Mãdãlina Buzduga,
Roxana Pirjan, Maria Dinu, Victoria Pascu, Manuela Moanta, Simona Petrescu, Elena Cranta, Elisabeta Popescu, Adriana
Bãdârcea, Dan Vitan, Cistinel Cârlig, Florica Andrei, Irina Gigea, Lenuþa Corneanu, Veronica Domniºoru, ªtefan Stãncãlie,
ªtefania Gheorghiþa, Georgeta Cojocaru, Luminiþa Cojocaru, Florinela Suna, Camelia Turcitu, Valentin Mihai, Tanþi Cercel,
Mihaela Ionicoiu ºi Marius Costache, constatând cã excepþia a devenit inadmisibilã.
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 de aceiaºi autori în acelaºi dosar.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã de ºedinþa publicã din data de 1 februarie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
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