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D E C I Z I A Nr. 109
din 6 iulie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societãþilor comerciale
din turism
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societãþilor
comerciale din turism, excepþie ridicatã de Societatea de
Investiþii Financiare ”TransilvaniaÒ Ñ S.A. din Braºov în

Dosarul nr. 283/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia
comercialã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
29 iunie 1999, în prezenþa Societãþii de Investiþii Financiare
”TransilvaniaÒ Ñ S.A. din Braºov ºi a reprezentantului
Ministerului Public ºi în lipsa Societãþii Comerciale ”Biroul
Turism ºi TranzacþiiÒ Ñ S.A. din Bucureºti, legal citatã, fiind
consemnate în încheierea din acea datã, când Curtea,
având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 6 iulie 1999.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din data de 11 martie 1999, pronunþatã
în Dosarul nr. 283/1999, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia
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comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 32/1998, excepþie
ridicatã de Societatea de Investiþii Financiare ”TransilvaniaÒ Ñ
S.A. din Braºov. În motivarea excepþiei s-a susþinut cã dispoziþiile art. 4 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 32/1998 sunt neconstituþionale, deoarece
contravin prevederilor art. 49 ºi 41 alin. (2) din Constituþie,
prin aceea cã ele creeazã o discriminare nejustificatã între
societãþile comerciale din turism ºi societãþile comerciale
din celelalte sectoare de activitate. În primul caz acþiunile
revin în întregime Fondului Proprietãþii de Stat, pe când în
cel de-al doilea caz, doar proporþional cu cota deþinutã ºi
se ignorã faptul cã pot fi situaþii în care acþionar majoritar
într-o societate comercialã de turism poate fi o altã persoanã juridicã de drept privat decât Fondul Proprietãþii de
Stat. Aceasta reprezintã o rãpire a drepturilor acþionarilor
din societatea comercialã din turism ºi o favorizare nejustificatã a acþionarului Fondul Proprietãþii de Stat. Se mai
susþine, fãrã a se face referire la vreun text constituþional,
cã prevederile criticate încalcã principiul libertãþii de voinþã
contractualã, întrucât se creeazã posibilitatea intervenþiei pe
cale administrativã în mecanismul de luare a hotãrârilor în
adunãrile generale, contravenind prin aceasta dreptului
celorlalþi acþionari.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
dispoziþiile art. 4 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 32/1998, pe lângã faptul cã derogã de la
norma-cadru, încalcã ºi principiul libertãþii de voinþã contractualã, aplicat în materia societãþilor comerciale. Prin
intervenþia pe cale administrativã în mecanismul de luare a
hotãrârilor în adunãrile generale ale acþionarilor sunt create
discriminãri între diverºii titulari ai dreptului de proprietate
privatã, respectiv între persoanele juridice de drept privat ºi
persoanele fizice, pe de o parte, ºi Fondul Proprietãþii de
Stat, ca administrator al proprietãþii private a statului, pe de
altã parte. Prin decizia luatã cu privire la majorarea capitalului social, prevãzutã de art. 35 alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998,
adunarea generalã a acþionarilor societãþii comerciale nu a
fãcut decât sã respecte regulile imperative ale Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 32/1998.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 4
alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 32/1998 este neîntemeiatã. Se aratã cã, potrivit susþinerii autoarei excepþiei, textul criticat Ñ care prevede cã, în
situaþia în care o societate comercialã din turism deþine
titlu de proprietate asupra terenurilor, capitalul social se va
majora, iar pachetul de acþiuni aferent majorãrii revine integral Fondului Proprietãþii de Stat Ñ ar constitui o încãlcare
a dispoziþiilor art. 49 ºi, respectiv, ale art. 41 alin. (2) din
Constituþie. Se apreciazã cã art. 49 din Constituþie nu are
legãturã cu rezolvarea cauzei, deoarece nu ne aflãm în
prezenþa unei restrângeri prin lege a unor drepturi ºi
libertãþi ale cetãþenilor, ci a stabilirii unor mãsuri, reclamate
de o situaþie excepþionalã, în sensul dispoziþiilor art. 114
alin. (4) din Constituþie. Invocarea prevederilor art. 41
alin. (2) din Constituþie are relevanþã cu privire la titularul
dreptului de proprietate, în speþã statul, ºi nicidecum cu
privire la acþionarii privaþi ai societãþilor comerciale, ca
deþinãtori de acþiuni, cu atât mai mult cu cât nu este vorba
de vreun aport la capitalul social, aºa încât, prin dispoziþiile
art. 4 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 32/1998, se apãrã dreptul de proprietate privatã al statului, deci nu se încalcã nici dispoziþiile art. 41 alin. (2) din

Constituþie. De altfel titularii dreptului de proprietate asupra
acþiunilor societãþii comerciale au drepturile ºi obligaþiile
prevãzute expres prin dispoziþiile Legii nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã, acestor titulari nefiindu-le
conferite drepturi cu privire la proprietatea asupra bunurilor
aflate în patrimoniul societãþilor comerciale. Se mai aratã
cã în cauzã nu poate fi vorba nici despre violarea egalitãþii
dintre titularii dreptului de proprietate, în sensul ocrotirii preferenþiale a unora dintre ei, întrucât aceste dispoziþii au
stabilit reguli ºi soluþii diferite în raport cu persoane aflate
în situaþii juridice deosebite.
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 ºi ale procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie ºi ale
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea
Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã sã
soluþioneze excepþia ridicatã.
Excepþia de neconstituþionalitate priveºte dispoziþiile
art. 4 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 32/1998, potrivit cãrora: ”Premergãtor acestei etape se va
majora capitalul social al societãþii comerciale cu valoarea
terenurilor pentru care aceasta deþine titlu de proprietate, iar
pachetul de acþiuni aferent majorãrii revine integral Fondului
Proprietãþii de Stat; înregistrarea la oficiul registrului comerþului
a majorãrii capitalului social se va face pe baza unei cereri de
înscriere de menþiuni, depusã de cãtre direcþia teritorialã a
Fondului Proprietãþii de Stat sau de cãtre direcþia de specialitate a Fondului Proprietãþii de Stat Bucureºti.Ò
În ceea ce priveºte susþinerea autoarei excepþiei, potrivit
cãreia textul criticat încalcã libertatea contractualã, prin
aceea cã se creeazã posibilitatea intervenþiei pe cale administrativã în mecanismul de luare a hotãrârilor adunãrii
generale a acþionarilor, Curtea Constituþionalã constatã cã
aceasta nu este o problemã de constituþionalitate, ci una
de legalitate. Instanþa de judecatã are competenþa sã examineze în ce mãsurã s-au respectat dispoziþiile legii atunci
când s-a majorat capitalul social cu valoarea terenurilor
constituite aport la capitalul social ºi eliberarea acþiunilor
corespunzãtoare acþionarului proprietar al acestor terenuri.
În consecinþã, sub acest aspect excepþia de
neconstituþionalitate urmeazã a fi respinsã.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi urmeazã a fi respinsã. Titularul dreptului de proprietate asupra terenurilor
pentru care se elibereazã pachetul de acþiuni aferent
majorãrii capitalului social este statul ºi nu societatea de
investiþii financiare sau acþionarii privaþi, terenurile în cauzã
fiind un aport în naturã, în condiþiile prevederilor art. 8
lit. e) din Legea nr. 31/1990, republicatã, pentru care
numai statul, în calitate de acþionar, are dreptul la un
numãr de acþiuni în condiþiile prevederilor art. 4 alin. (2)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 32/1998 ºi ale
art. 210 alin. (4) din Legea nr. 31/1990.
Art. 4 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 32/1998 exprimã opþiunea legiuitorului cu privire la privatizarea societãþilor din turism, în sensul cã pachetul de
acþiuni aferent majorãrii capitalului social revine integral
Fondului Proprietãþii de Stat. Aceastã opþiune a legiuitorului
nu contravine dispoziþiilor art. 41 din Constituþie, deoarece
bunul constituit ca aport în naturã, respectiv terenurile, fiind
ale statului în calitatea sa de acþionar, numai acesta îºi
poate manifesta acordul, în calitate de proprietar al terenurilor, de a vinde sau de a ceda în alt mod o parte din
aceste acþiuni celorlalþi acþionari.
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Potrivit dispoziþiilor art. 65 alin. (1) din Legea
nr. 31/1990, republicatã, numai în lipsã de stipulaþie contrarã bunurile constituite aport în societatea comercialã
devin proprietatea acesteia. Terenurile la care se referã
textul criticat, fiind un aport al statului, în condiþiile speciale
ale art. 4 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 32/1998, nici autorul excepþiei ºi nici alþi acþionari nu
pot pretinde vreun drept asupra acþiunilor acordate în
schimbul terenurilor, astfel încât susþinerile privind încãlcarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Constituþie care
ocrotesc dreptul de proprietate privatã ºi ale art. 49 din
Constituþie referitoare la restrângerea exerciþiului unor drepturi sau libertãþi sunt neîntemeiate.
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 32/1998 stabileºte la art. 4 alin. (2) o procedurã prealabilã privatizãrii,
astfel încât nu se poate vorbi nici de o discriminare între
societãþile comerciale din turism ºi societãþile comerciale
din celelalte sectoare de activitate, ci de situaþii diferite
pentru care se aplicã reguli deosebite în considerarea
drepturilor legale ale acestora asupra unor bunuri imobile

3

constituite ca aport în societatea comercialã în schimbul
acþiunilor ce le primesc.
Trebuie arãtat cã art. 35 alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, evocat de cãtre instanþa
de judecatã în opinia exprimatã cu privire la prezenta
excepþie de neconstituþionalitate, a fost abrogat expres prin
Legea nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele mãsuri pentru
accelerarea reformei economice, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999.
Aceastã lege cuprinde la art. 322 dispoziþii similare cu cele
prevãzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 32/1998, iar art. 32 3 conferã celorlalþi
acþionari un drept de opþiune la cumpãrarea de acþiuni,
ceea ce nu are relevanþã în rezolvarea cauzei.
Faþã de cele arãtate Curtea Constituþionalã constatã cã
soluþionarea litigiului dintre pãrþi nu depinde de textul de
lege criticat, astfel cã excepþia ridicatã urmeazã a fi respinsã ca inadmisibilã, în temeiul art. 23 alin. (1) ºi (6) din
Legea nr. 47/1992, republicatã.

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, cu majoritate de voturi,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca inadmisibilã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societãþilor comerciale din turism, excepþie ridicatã de Societatea de Investiþii
Financiare ”TransilvaniaÒ Ñ S.A. din Braºov în Dosarul nr. 283/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia comercialã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 6 iulie 1999.
PREªEDINTE,

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

D E C I Z I A Nr. 110
din 6 iulie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 53/1992
privind protecþia specialã a persoanelor handicapate
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
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

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 53/1992 privind protecþia specialã a persoanelor handicapate, excepþie
ridicatã de Tudora Cuºa în Dosarul nr. 511/1998 al Curþii
Supreme de Justiþie Ñ Secþia contencios administrativ.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
29 iunie 1999 ºi au fost consemnate în încheierea din
aceeaºi datã, când, având în vedere cererea formulatã de

reprezentantul autoarei excepþiei, Gheorghe Cuºa, Curtea a
amânat pronunþarea la data de 6 iulie 1999.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 1 aprilie 1999, pronunþatã în Dosarul
nr. 511/1998, Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia contencios administrativ a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 din
Legea nr. 53/1992 privind protecþia specialã a persoanelor
handicapate. Excepþia a fost ridicatã de Tudora Cuºa cu
ocazia judecãrii recursului declarat împotriva Sentinþei civile
nr. 1.253 din 9 decembrie 1997, prin care Curtea de Apel
Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ a soluþionat
contestaþia formulatã împotriva Deciziei nr. 121 din 6 mai
1997, emisã de Oficiul de expertizã medicalã a capacitãþii
de muncã Ñ sectorul 4, municipiul Bucureºti.
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Din examinarea motivãrii excepþiei de neconstituþionalitate rezultã cã aceasta priveºte doar dispoziþiile alin. (1) al
art. 1 din Legea nr. 53/1992. Acestea sunt considerate de
autoarea excepþiei ca fiind în discordanþã cu prevederile
art. 25 alin. (1) din Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, ceea ce constituie o încãlcare a prevederilor
art. 20 din Constituþie, întrucât se permite acordarea statutului de persoanã handicapatã numai celor care au
dobândit handicapul în ”perioada profesionalãÒ, excluzând
persoanele care nu mai sunt de vârstã activã.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
art. 1 din Legea nr. 53/1992 este constituþional.
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, invocând Decizia
Curþii Constituþionale nr. 20 din 9 februarie 1999, aratã cã
art. 1 alin. (1) din Legea nr. 53/1992 nu încalcã prevederile art. 25 alin. (1) din Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, ci, dimpotrivã, vine sã ocroteascã acele persoane
care, datoritã unor deficienþe senzoriale, fizice sau mintale,
nu se pot integra în viaþa socialã ºi profesionalã, necesitând mãsuri de protecþie ºi, în consecinþã, dispoziþiile sale
nu contravin prevederilor art. 20 din Constituþie, potrivit
cãrora ”au prioritate pactele ºi tratatele internaþionale la care
România este parteÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
transmis 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 autoarei excepþiei, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi Legea nr. 47/1992, republicatã, 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 de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 53/1992, aºa
cum a fost ridicatã de parte.
Acest text de lege prevede urmãtoarele: ”Persoane handicapate, în înþelesul prezentei legi, sunt acele persoane care,
datoritã unor deficienþe senzoriale, fizice sau mintale, nu se pot
integra total sau parþial, temporar sau permanent, prin propriile
lor posibilitãþi, în viaþa socialã ºi profesionalã, necesitând
mãsuri de protecþie socialã.Ò
Examinând cauza, Curtea constatã cã a mai fost sesizatã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1
alin. (1) din Legea nr. 53/1992, dar cu raportare la prevederile art. 16 alin. (1) din Constituþie, referitoare la egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã
privilegii ºi fãrã discriminãri.
Astfel, prin Decizia Curþii Constituþionale nr. 20 din
9 februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 178 din 26 aprilie 1999, s-a stabilit cã art. 1
alin. (1) din Legea nr. 53/1992 ”nu face nici o discriminare
între cetãþeni, nefiind încãlcate prevederile art. 16 din
ConstituþieÒ, iar ”cerinþa îndeplinirii cumulative a douã
condiþii referitoare la neputinþa de a se integra total sau
parþial, temporar sau permanent, atât în viaþa socialã, cât
ºi în cea profesionalã este deopotrivã valabilã pentru toþi
cetãþenii care pretind cã sunt handicapaþi. Vârsta cetãþenilor
respectivi nu constituie însã un criteriu nici în aceastã privinþãÒ. Persoanele care ”chiar ºi dupã împlinirea vârstei de
pensionare, dacã nu mai au capacitatea de a se integra
prin propriile lor posibilitãþi în viaþa profesionalã, sunt considerate handicapate, putând solicita atestarea acestei
calitãþi.Ò
În prezenta cauzã autoarea excepþiei de neconstituþionalitate susþine însã cã sunt încãlcate prevederile art. 25
alin. (1) din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului ºi,
implicit, dispoziþiile art. 20 din Constituþie.
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã, prin Încheierea Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia contencios administrativ din 1 aprilie 1999, cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 53/1992. Ulterior
însã, prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999
privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, Legea
nr. 53/1992 a fost abrogatã.
Art. 1 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 102/1999, ca ºi art. 1 alin. (1) din Legea nr. 53/1992,
defineºte noþiunea de persoane cu handicap, dar cu un
conþinut diferit, ºi anume: ”Persoanele cu handicap, în înþelesul prezentei ordonanþe de urgenþã, sunt acele persoane care
au un dezavantaj datorat unor deficienþe fizice, senzoriale, psihice sau mentale, care le împiedicã sau le limiteazã accesul
normal ºi în condiþii de egalitate la viaþa socialã, potrivit vârstei,
sexului, factorilor sociali, materiali ºi culturali, necesitând
mãsuri de protecþie specialã în vederea integrãrii lor socialeÒ.
Dupã cum rezultã din textul de lege citat noua definiþie
a persoanelor cu handicap nu mai conþine condiþia cumulativã a imposibilitãþii integrãrii ”în viaþa socialã ºi profesionalãÒ. Autorul excepþiei a criticat tocmai aceastã dispoziþie
a art. 1 alin. (1) din Legea nr. 53/1992, considerând cã ea
defavorizeazã persoanele care nu mai sunt de vârstã
activã.
Deoarece instanþa de judecatã a sesizat Curtea
Constituþionalã la data de 1 aprilie 1999, adicã anterior
intrãrii în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 102/1999, cauza de faþã a rãmas fãrã obiect.
Faþã de cele arãtate ºi în temeiul dispoziþiilor art. 23
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora
Curtea este competentã sã se pronunþe numai asupra legilor sau ordonanþelor în vigoare, excepþia a devenit inadmisibilã, urmând sã fie respinsã.

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 ca inadmisibilã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 53/1992
privind protecþia specialã a persoanelor handicapate, excepþie ridicatã de Tudora Cuºa în Dosarul nr. 511/1998 al Curþii
Supreme de Justiþie Ñ Secþia contencios administrativ.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 6 iulie 1999.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru

Magistrat-asistent,
Doina Suliman
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 111
din 8 iulie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3 ºi ale art. 861
alin. 3 din Codul penal
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
Iuliana Nedelcu
Ñ procuror
Maria Bratu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3 ºi ale art. 861 alin. 3 din
Codul penal, ridicatã de ªtefan Octavian Pup în Dosarul
nr. 1.338/1998 al Judecãtoriei Aleºd.
La apelul nominal lipsesc pãrþile. Procedura de citare
este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei
de neconstituþionalitate, invocând în acest sens jurisprudenþa Curþii Constituþionale, care, prin Decizia nr. 25 din 23
februarie 1999, a respins o excepþie de neconstituþionalitate
având acelaºi obiect. Precizeazã cã motivele care au determinat aceastã soluþie subzistã ºi în cauza de faþã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 30 martie 1999, pronunþatã de
Judecãtoria Aleºd, judeþul Bihor, Curtea Constituþionalã a
fost sesizatã cu excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 81 alin. 3 ºi ale art. 861 alin. 3 din Codul
penal, excepþie ridicatã de inculpatul ªtefan Octavian Pup
în Dosarul nr. 1.338/1998 aflat pe rolul acelei instanþe.
În susþinerea excepþiei autorul acesteia aratã cã dispoziþiile art. 81 alin. 3 ºi ale art. 861 alin. 3 din Codul
penal, care prevãd cã mãsura suspendãrii condiþionate a
executãrii pedepsei ºi, respectiv, mãsura suspendãrii executãrii pedepsei sub supraveghere nu pot fi dispuse în
cazul infracþiunilor intenþionate pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, sunt
neconstituþionale, fiind contrare prevederilor art. 16 din
Constituþie referitoare la egalitatea în drepturi. În opinia
autorului excepþiei dispoziþiile legale menþionate creeazã o
vãditã inegalitate între cetãþeni în ceea ce priveºte politica
penalã. Astfel, se susþine cã este de neconceput ca pentru
o infracþiune de furt simplu, prevãzutã la art. 208 din Codul
penal, constând în sustragerea de bunuri în valoare de
30Ñ40 milioane lei, sã se poatã dispune suspendarea
condiþionatã a executãrii pedepsei sau suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere, pentru cã pedeapsa
prevãzutã de lege este închisoarea de maximum 12 ani ºi,
dimpotrivã, ca aceste mãsuri sã nu poatã fi dispuse în
cazul unui furt calificat, prevãzut la art. 209 din Codul
penal ºi constând în sustragerea, în timpul nopþii, a unui
bun de valoare derizorie, numai pentru cã pedeapsa
prevãzutã de lege este mai mare de 12 ani. Dispoziþiile
criticate conduc, dupã pãrerea autorului excepþiei, la
creºterea artificialã a numãrului condamnaþilor care sunt
obligaþi sã execute pedeapsa închisorii în penitenciar.

Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei ridicate, instanþa o
considerã neîntemeiatã, deoarece dispoziþiile art. 81 alin. 3
ºi ale art. 861 alin. 3 din Codul penal nu încalcã nici un
drept fundamental prevãzut de Constituþie. Instanþa considerã cã legiuitorul a procedat corect atunci când a interzis
mãsurile de suspendare a executãrii pedepsei în cazul furtului calificat Ñ faptã pentru care autorul excepþiei a fost
trimis în judecatã Ñ, subliniind cã deosebirea dintre furtul
simplu ºi furtul calificat nu se întemeiazã pe cuantumul prejudiciului cauzat, ci pe alte împrejurãri care conferã
infracþiunii un grad mai mare de pericol social.
În conformitate cu dispoziþiile 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 excepþia
de neconstituþionalitate a art. 81 alin. 3 ºi a art. 861 alin. 3
din Codul penal, în raport cu art. 16 din Constituþie, este
neîntemeiatã. Prin criteriile stabilite de dispoziþiile legale
menþionate, pentru a determina sfera de aplicare a celor
douã forme de suspendare a executãrii pedepsei, nu se
poate susþine cã se aduce atingere dispoziþiei
constituþionale a art. 16 privitoare la egalitatea în drepturi,
întrucât aceste criterii legate de gravitatea faptelor se aplicã
tuturor persoanelor care au sãvârºit astfel de fapte. În
punctul de vedere al Guvernului se mai aratã cã prin
Decizia nr. 25 din 23 februarie 1999 Curtea Constituþionalã
a respins excepþia de neconstituþionalitate a art. 81 alin. 3
din Codul penal, statuând cã acest text nu contravine dispoziþiilor constituþionale invocate, deoarece limitarea legalã
a aplicãrii suspendãrii condiþionate a executãrii pedepsei nu
încalcã nici unul dintre criteriile egalitãþii în drepturi.
Totodatã, în opinia Guvernului se aratã cã faþã de pedepsele majorate prin Legea nr. 140/1996 ar fi necesarã o
reconsiderare a criteriilor de aplicare a mãsurilor în suspendare a executãrii pedepsei, în sensul lãrgirii câmpului
lor de incidenþã.
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 ºi concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Potrivit prevederilor art. 144 lit. c) din Constituþie ºi ale
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea
Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã sã
soluþioneze excepþia ridicatã.
Prin Legea nr. 140/1996 pentru modificarea ºi completarea Codului penal s-au înãsprit pedepsele pentru unele
infracþiuni grave, în special infracþiuni contra persoanei ºi
contra patrimoniului. Aceastã agravare a pedepselor s-a
înfãptuit, pe de o parte, prin sporirea limitelor maxime ale
pedepselor, iar pe de altã parte, prin interzicerea aplicãrii,
pentru infracþiuni grave, a unor mãsuri de individualizare a
executãrii pedepselor în favoarea condamnaþilor, cum sunt:
suspendarea condiþionatã a executãrii pedepsei, suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere ºi executarea
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pedepsei la locul de muncã. Cu privire la aceste mãsuri
au fost introduse dispoziþii speciale de interzicere la art. 81
alin. 3 din Codul penal, pentru suspendarea condiþionatã a
executãrii pedepsei, la art. 861 alin. 3 din Codul penal,
pentru suspendarea executãrii pedepsei sub supraveghere,
ºi la art. 867 alin. 3 din Codul penal, pentru executarea
pedepsei la locul de muncã. Astfel, la art. 81 alin. 3 din
Codul penal se prevede cã ”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. Aceeaºi interdicþie este
prevãzutã la art. 861 alin. 3 din Codul penal.
Cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 81 alin. 3 din Codul penal, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 25 din 23
februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 136 din 1 aprilie 1999, precum ºi prin Decizia
nr. 79 din 20 mai 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 323 din 6 iulie 1999. Prin deciziile
menþionate Curtea Constituþionalã a respins ca neîntemeiatã excepþia de neconstituþionalitate a art. 81 alin. 3 din
Codul penal, reþinând cã aceste dispoziþii nu contravin prevederilor art. 4 ºi 16 din Constituþie, astfel cum susþinea
autorul excepþiei. Curtea a statuat cã dispoziþiile legale criticate nu contravin nici unei dispoziþii ºi nici unui principiu

constituþional ºi cã este de competenþa exclusivã a
Parlamentului sã instituie pedepsele ºi mijloacele de individualizare a pedepselor pe care le considerã cele mai
corespunzãtoare pentru prevenirea ºi combaterea criminalitãþii. Deoarece nu au intervenit elemente noi, care sã
determine modificarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale,
atât considerentele, cât ºi soluþia pronunþatã îºi menþin
valabilitatea ºi în cauza de faþã. În consecinþã, excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 81 alin. 3 din Codul
penal urmeazã sã fie respinsã.
Cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 86 1 alin. 3 din Codul penal Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat, de asemenea, prin Decizia
nr. 95 din 17 iunie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 357 din 28 iulie 1999. Curtea a
respins excepþia cu aceeaºi motivare, în sensul cã
restrângerea câmpului de incidenþã a acestei mãsuri reprezintã o opþiune de politicã legislativã, legiuitorul fiind singurul competent sã aleagã soluþia pe care o considerã
corespunzãtoare pentru combaterea criminalitãþii la un
moment dat.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, care sã determine o schimbare a jurisprudenþei Curþii Constituþionale,
aceeaºi soluþie se impune ºi în cauza de faþã, excepþia
urmând sã fie respinsã.

Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) 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 prevederilor art. 81 alin. 3 ºi ale art. 861 alin. 3 din Codul penal,
ridicatã de ªtefan Octavian Pup în Dosarul nr. 1.338/1998 al Judecãtoriei Aleºd.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 8 iulie 1999.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 112
din 13 iulie 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
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Iulia Nedelcu
Ñ procuror
Claudia Miu
Ñ magistrat-asistent ºef
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, excepþie
ridicatã de Nicolae Ionescu în Dosarul nr. 1.779/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.

La apelul nominal rãspund avocatul Paula Arbore pentru
autorul excepþiei ºi Societatea Comercialã ”ForajÐSondeÒ Ñ
S.A. Berca, reprezentatã prin Anca Orsa, consilier juridic.
Cauza fiind în stare de judecatã, avocatul autorului
excepþiei solicitã admiterea excepþiei, susþinând cã prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã,
potrivit cãrora sunt scutiþi de plata impozitului pe salarii
urmaºii eroilor-martiri ai Revoluþiei, precum ºi deþinãtorii
titlului de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, conferit prin brevet, contravin dispoziþiilor
art. 94 lit. a) din Constituþie, potrivit cãrora Preºedintele
României conferã decoraþii ºi titluri de onoare. Textul de
lege criticat prevede existenþa unor drepturi ce se acordã
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conform procedurii prescrise de Hotãrârea Guvernului
nr. 566/1996, între care ºi scutirea de impozit pe salariu,
însã leagã exercitarea dreptului de conferirea prin brevet a
titlului. Considerã cã aceste ultime dispoziþii nu sunt în
concordanþã cu textul constituþional menþionat, deoarece
calitatea de revoluþionar se stabileºte de cãtre Comisia
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989 printr-un certificat în care sunt înscrise toate
drepturile beneficiarului. Calitatea de revoluþionar este atestatã de comisie ºi, prin urmare, Preºedintele României nu
face decât sã o recunoascã. Or, calitatea unei pãrþi este
un concept juridic care presupune facultatea de a beneficia
de drepturi ºi obligaþii, iar titlul Ñ cum este în speþã brevetul Ñ este un înscris care atestã îndeplinirea unor
calitãþi. Aºadar, dreptul la scutire de impozit pe salariu
decurge din calitatea atestatã prin certificatul eliberat de
comisia deja amintitã.
Reprezentantul Societãþii Comerciale ”ForajÐSondeÒ Ñ
S.A. Berca a solicitat respingerea excepþiei ca neîntemeiatã.
Procurorul pune concluzii de respingere a excepþiei,
arãtând, în esenþã, cã dispoziþia referitoare la conferirea
titlurilor prin brevet nu este prevãzutã la art. 94 din
Constituþie, care cuprinde numai dispoziþii fundamentale cu
privire la atribuþiile 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. Aceasta este
autoritatea publicã desemnatã de Constituþie sã confere
titluri de onoare de naturã sã creeze pentru beneficiar
drepturi, iar nu amintita comisie, a cãrei menire este aceea
de a propune doar 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. 1.779/1999, Judecãtoria Buzãu, judeþul 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 Ionescu. 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 Constituþie,
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
victora revoluþiei române, la propunerea Comisiei pentru
cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989,
acesta fiind un titlu de onoare în înþelesul dat de art. 94
lit. a) din Constituþie, conferirea fiind atestatã prin brevet.

7

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, 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 lit. e) din Legea nr. 32/1991 se precizeazã cã titlul
de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989 trebuie sã fie atestat prin brevet nu constituie o
încãlcare a dispoziþiilor constituþionale, întrucât aceste titluri
de onoare se acordã numai în condiþiile legii, iar atestarea
prin brevet constituie o condiþie de validitate a lor, potrivit
art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicatã. Hotãrârea
Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului
de organizare ºi funcþionare a Comisiei pentru cinstirea ºi
sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, la care se
face referire în motivarea excepþiei de neconstituþionalitate,
este adoptatã pentru organizarea executãrii legii, iar nu
pentru a stabili o procedurã diferitã de conferire a titlului
de onoare.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere
comunicat de Guvern, raportul întocmit de judecãtorulraportor, concluziile 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) constatã
existenþa unor drepturi ºi de aceea teza referitoare la conferirea titlului prin brevet este neconstituþionalã, întrucât nu
este ”în concordanþã cu dispoziþiile art. 94 lit. a) din
ConstituþieÒ. Aceste dispoziþii constituþionale au urmãtorul
cuprins: ”Preºedintele României îndeplineºte ºi urmãtoarele
atribuþii:
a) conferã decoraþii ºi titluri de onoareÒ.
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Curtea Constituþionalã constatã cã examinarea
constituþionalitãþii prevederilor legale atacate trebuie fãcutã
prin raportare la dispoziþii din legea fundamentalã, iar nu
prin raportare la un act normativ cu forþã juridicã inferioarã
legii, cum este o hotãrâre a Guvernului.
Titlurile de onoare la care se referã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt: titlul
de Erou-Martir al Revoluþiei Române din Decembrie 1989, de
care beneficiazã urmaºii eroilor-martiri, ºi titlul de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989.
Aceste titluri au fost instituite prin dispoziþiile art. 1 ºi 2 din
Legea nr. 42/1990, republicatã.
Potrivit art. 1 din aceastã lege, titlul de Erou-Martir al
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit pentru
cinstirea ºi eternizarea memoriei celor care ºi-au jertfit viaþa
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, iar, potrivit
art. 2 din aceeaºi lege, titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit în semn
de preþuire ºi recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în
luptele pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989.
Deºi în lege nu este utilizatã noþiunea de titlu de
onoare, se poate constata cã în intenþia legiuitorului a stat
tocmai dezideratul de a onora prin distincþii, post-mortem
sau în viaþã, pe cei care s-au jertfit sau au contribuit la
victoria Revoluþiei române din decembrie 1989.
Aºadar, Curtea Constituþionalã constatã cã titlurile instituite sunt titluri de onoare, în înþelesul art. 94 lit. a) din
Constituþie. Conferirea acestor titluri se face, sub
sancþiunea nulitãþii, în condiþiile art. 5 din Legea
nr. 42/1990, republicatã, la propunerea Comisiei pentru
cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989,
a cãrei componenþã este prevãzutã de lege, ºi conform
criteriilor stabilite în anexele 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
nr. 30/1996, care modificã art. 5 din Legea nr. 42/1990 ºi
care prevede la ultimul alineat: ”Conferirea distincþiilor
prevãzute de lege se atestã prin brevet.Ò
În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã ºi completatã prin Legea nr. 30/1996, Guvernul a
emis Hotãrârea nr. 566/1996 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comisiei
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 167 din 29 iulie 1996. Printre drepturile de
care beneficiazã, conform Legii nr. 42/1990, republicatã,
deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989 se aflã ºi scutirea de plata
impozitului pe salariu. Acest drept urmeazã sã fie exercitat
de titularul sãu în condiþiile fixate de lege. Faptul cã într-o
hotãrâre a Guvernului nu se specificã necesitatea atestãrii
titlului prin brevet nu poate însemna cã aceastã condiþie
legalã a fost înlãturatã. O hotãrâre a Guvernului nu poate
adãuga la lege ºi nu poate fi contrarã legii. Legea
nr. 32/1991, republicatã, prin dispoziþia ce face obiectul
excepþiei, nu face altceva decât sã preia condiþia existenþei
brevetului, fixatã prin Legea nr. 42/1990.
Rezultã cã prin Legea nr. 42/1990, republicatã, s-a instituit titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, titlu care se conferã prin brevet. Legea
prevede acordarea scutirii de plata impozitului pe salariu,
drept menþionat ºi în Hotãrârea Guvernului nr. 566/1996.
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 Nicolae Ionescu în Dosarul nr. 1.779/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 13 iulie 1999.
PREªEDINTE,

prof.univ.dr. Ioan Muraru

Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
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