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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 132
din 5 octombrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Claudia Miu
Ñ magistrat-asistent ºef
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã,
excepþie ridicatã de Nicolae Brãiescu în Dosarul
nr. 1.801/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal s-a constatat lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Cauza fiind în stare de judecatã, procurorul pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate,
arãtând, în esenþã, cã prin certificatul eliberat de Comisia
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989 se atestã calitatea de luptãtor în revoluþie.
Dreptul de a fi scutit de plata impozitului pe salarii se
naºte numai ca urmare a conferirii titlului de onoare prin
brevet, aºa cum se prevedea în Legea nr. 42/1990 pentru
cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor
acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
Revoluþiei din decembrie 1989, prevedere care a fost preluatã în art. 6 din aceaºi lege, modificatã ºi republicatã.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
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Prin Încheierea din 20 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.801/1999, Judecãtoria Buzãu a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã, excepþie ridicatã de Nicolae Brãiescu.
Autorul excepþiei considerã cã art. 7 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile art. 94
lit. a) din Constituþia României, în sensul cã textul art. 7
alin. 1 lit. e), deºi prevede scutirea de plata impozitului pe
salariu pentru deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989, leagã aceastã scutire de conferirea titlului prin brevet. Potrivit dispoziþiilor
art. 94 lit. a) din Constituþia României, Preºedintele
României conferã decoraþii ºi titluri de onoare. ”Constatarea
calitãþii de luptãtor pentru victoria Revoluþiei române din
decembrie 1989 este în atribuþiile comisiei special constituite prin Hotãrârea Guvernului nr. 566 din 16 iulie 1996 ºi
nu în atribuþiile Preºedintelui României. În aceste condiþii,
dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile constituþionale.Ò
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este nefondatã,
întrucât, potrivit dispoziþiilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
Revoluþiei din decembrie 1989, titlul de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 se conferã în
semn de preþuire a spiritului de sacrificiu manifestat în
lupta pentru victoria Revoluþiei române, la propunerea
Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din
decembrie 1989, acesta fiind un titlu de onoare în înþelesul
dat de art. 94 lit. a) din Constituþia României, conferirea
fiind atestatã prin brevet.
În vederea soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate,
în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a comunicat încheierea prin
care a fost sesizatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a transmite punctele lor
de vedere.
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã, este neîntemeiatã. Potrivit art. 2 din Legea
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor
drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, republicatã,
titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989 s-a instituit în semn de preþuire ºi
recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în luptele pentru
victoria Revoluþiei din decembrie 1989, constituind titlu de
onoare în sensul art. 94 lit. a) din Constituþie. Conferirea
acestui titlu se face în condiþiile prevãzute la art. 5 din
Legea nr. 42/1990, republicatã, sub sancþiunea nulitãþii, ºi
se atestã prin brevet. Faptul cã în art. 7 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 32/1991, republicatã, se precizeazã cã titlul de
Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989 trebuie sã fie atestat prin brevet nu constituie o
încãlcare a dispoziþiilor constituþionale, întrucât aceste titluri
de onoare se acordã numai în condiþiile legii, iar atestarea
prin brevet constituie o condiþie de validitate a lor, potrivit
art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicatã. Hotãrârea
Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului
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.
CURTEA,

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

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ridicatã de Nicolae Brãiescu în Dosarul nr. 1.801/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 octombrie 1999.
PREªEDINTE,

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

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 133
din 5 octombrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Claudia Miu
Ñ magistrat-asistent ºef
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea

nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, excepþie
ridicatã de Petrache Stanciu în Dosarul nr. 1.802/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal s-a constatat lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, procurorul pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate,
arãtând, în esenþã, cã prin certificatul eliberat de Comisia
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989 se atestã calitatea de luptãtor în revoluþie.
Dreptul de a fi scutit de plata impozitului pe salarii se
naºte numai ca urmare a conferirii titlului de onoare prin

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 540/4.XI.1999

brevet, aºa cum se prevedea în Legea nr. 42/1990 pentru
cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor
acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
Revoluþiei din decembrie 1989, prevedere care a fost preluatã în art. 6 din aceeaºi lege, modificatã ºi republicatã.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 aprilie 1999, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.802/1999, Judecãtoria Buzãu a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã, excepþie ridicatã de Petrache Stanciu.
Autorul excepþiei considerã cã art. 7 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile art. 94
lit. a) din Constituþia României, în sensul cã textul art. 7
alin. 1 lit. e), deºi prevede scutirea de plata impozitului pe
salariu pentru deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989, leagã aceastã scutire de conferirea titlului prin brevet. Potrivit dispoziþiilor
art. 94 lit. a) din Constituþia României, Preºedintele
României conferã decoraþii ºi titluri de onoare. ”Constatarea
calitãþii de luptãtor pentru victoria Revoluþiei române din
decembrie 1989 este în atribuþiile comisiei special constituite prin Hotãrârea Guvernului nr. 566 din 16 iulie 1996 ºi
nu în atribuþiile Preºedintelui României. În aceste condiþii,
dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile constituþionale.Ò
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este nefondatã,
întrucât, potrivit dispoziþiilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
Revoluþiei din decembrie 1989, titlul de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 se conferã în
semn de preþuire a spiritului de sacrificiu manifestat în
lupta pentru victoria Revoluþiei române, la propunerea
Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din
decembrie 1989, acesta fiind un titlu de onoare în înþelesul
dat de art. 94 lit. a) din Constituþia României, conferirea
fiind atestatã prin brevet.
În vederea soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate,
în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a comunicat încheierea prin
care a fost sesizatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a transmite punctele lor
de vedere.
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã, este neîntemeiatã. Potrivit art. 2 din Legea
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor
drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, republicatã,
titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989 s-a instituit în semn de preþuire ºi
recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în luptele pentru
victoria Revoluþiei din decembrie 1989, constituind titlu de
onoare în sensul art. 94 lit. a) din Constituþie. Conferirea
acestui titlu se face în condiþiile prevãzute la art. 5 din
Legea nr. 42/1990, republicatã, sub sancþiunea nulitãþii, ºi
se atestã prin brevet. Faptul cã în art. 7 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 32/1991, republicatã, se precizeazã cã titlul de
Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989 trebuie sã fie atestat prin brevet nu constituie o
încãlcare a dispoziþiilor constituþionale, întrucât aceste titluri

de onoare se acordã numai în condiþiile legii, iar atestarea
prin brevet constituie o condiþie de validitate a lor, potrivit
art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicatã, Hotãrârea
Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului
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.
CURTEA,

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

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ridicatã de Petrache Stanciu în Dosarul nr. 1.802/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 octombrie 1999.
PREªEDINTE,

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

D E C I Z I A Nr. 139
din 5 octombrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 145 ºi 248 din Codul penal
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Iuliana Nedelcu
Mihai Paul Cotta

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 145 ºi 248 din Codul penal, ridicatã
de Dan Corneliu Pascariu în Dosarul nr. 7.474/1998 al
Judecãtoriei Sectorului 3 Bucureºti.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 30 septembrie 1999 ºi au fost consemnate în încheierea din acea
datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 5 octombrie
1999.
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CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 8 decembrie 1998 Judecãtoria
Sectorului 3 Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 145 ºi
248 din Codul penal, excepþie ridicatã de Dan Corneliu
Pascariu într-un dosar având ca obiect soluþionarea cauzei
penale privind pe autorul excepþiei ºi pe Vitali Ustroi, trimiºi
în judecatã pentru sãvârºirea infracþiunilor prevãzute la
art. 289, 248 ºi la art. 291 din Codul penal.
În motivarea excepþiei autorul acesteia susþine cã prevederile art. 145 din Codul penal, care explicã înþelesul termenului ”publicÒ, sunt în contradicþie cu dispoziþiile art. 135
alin. (2) din Constituþie, potrivit cãrora proprietatea este
publicã sau privatã, precum ºi cu dispoziþiile alin. (4) al
aceluiaºi articol, în care sunt enumerate bunurile ce fac
obiectul exclusiv al proprietãþii publice, printre care, aratã
autorul excepþiei, nu se regãsesc bunurile ce constituie
patrimoniul unei societãþi comerciale. Se mai afirmã totodatã cã art. 145 din Codul penal este în contradicþie ºi
cu dispoziþiile art. 41 alin. (2) din Constituþia României,
care prevãd cã proprietatea privatã este ocrotitã în mod
egal, indiferent de titular. Aceste prevederi sunt încãlcate,
în opinia autorului excepþiei, ºi de dispoziþiile art. 248 din
Codul penal, care instituie o pedeapsã mai gravã pentru
abuzul în serviciu, în funcþie de natura proprietãþii: publicã
sau privatã. Or, în cazul societãþilor comerciale cu capital
de stat trebuie sã se vorbeascã de proprietatea privatã a
statului. De aceea, considerã autorul excepþiei, se impune
modificarea art. 145 ºi 248 din Codul penal, care sunt
neconstituþionale.
Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, instanþa de judecatã apreciazã cã atât dispoziþiile art. 248 din Codul penal, cât ºi cele ale art. 145
din acelaºi cod, la care primele fac trimitere, nu contravin
prevederilor art. 135 ºi ale art. 41 alin. (2) din Constituþie,
deoarece nu este vorba despre o discriminare, sub aspect
sancþionator, între fapte ce aduc atingere proprietãþii
publice sau private, ci despre un tratament diferit între diferitele forme de abuz în serviciu, dupã cum acestea aduc
atingere intereselor unor persoane sau intereselor publice.
Dispoziþiile art. 248 din Codul penal nu au în vedere în
mod expres atingerea adusã proprietãþii publice prin activitatea subiectului activ, ci tulburarea bunului mers al activitãþii subiectului pasiv sau pãgubirea patrimoniului acestuia.
Împrejurarea cã una dintre urmãrile imediate prevãzute în
art. 248 din Codul penal este o pagubã adusã patrimoniului unei instituþii, din cele menþionate în art. 145 din Codul
penal, nu trebuie privitã prin raportare la noþiunea de proprietate publicã, deoarece proprietatea nu se confundã cu
patrimoniul. Pe de altã parte, faptul cã Banca Românã de
Comerþ Exterior Ñ S.A. se încadreazã sau nu în tiparul
subiectului pasiv avut în vedere de art. 248 din Codul
penal este o chestiune de aplicare a legii ºi nu una de
contencios constituþional.
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.
În punctul de vedere primit din partea Guvernului se
considerã cã excepþia este neîntemeiatã. Criticile privind
neconstituþionalitatea art. 145 ºi 248 din Codul penal nu
pot fi reþinute, deoarece prevederile art. 248 nu contravin
Constituþiei, iar art. 145, care explicã înþelesul termenului
”publicÒ, este redactat suficient de clar, instituþiile publice
fiind cele calificate astfel de lege, iar o reglementare care

omite sã cuprindã anumite aspecte nu poate fi consideratã
neconstituþionalã, dacã nu încalcã prevederile Constituþiei.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului ºi ale pãrþii prezente, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi
prevederile 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.
Reglementãrile criticate de autorul excepþiei sunt dispoziþiile art. 145 ºi 248 din Codul penal, care au urmãtorul
cuprins:
”Art. 145. Ñ Prin termenul public se înþelege tot ce priveºte
autoritãþile publice, instituþiile publice, instituþiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau
exploatarea bunurilor proprietate publicã, serviciile de interes
public, precum ºi bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt
de interes public.Ò
”Art. 248. Ñ Fapta funcþionarului public, care, în exerciþiul
atribuþiilor sale de serviciu, cu ºtiinþã, nu îndeplineºte un act ori
îl îndeplineºte în mod defectuos ºi prin aceasta cauzeazã o tulburare însemnatã bunului mers al unui organ sau al unei
instituþii de stat ori al unei alte unitãþi din cele la care se referã
art. 145 sau o pagubã patrimoniului acesteia se pedepseºte cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani.Ò
Din examinarea de ansamblu a excepþiei de neconstituþionalitate ridicate Curtea constatã cã prevederile
art. 248 din Codul penal nu contravin vreunei norme constituþionale, deoarece acestea reglementeazã o infracþiune
de serviciu ºi nu o infracþiune contra patrimoniului, cum
susþine autorul excepþiei.
De asemenea, critica adusã prevederilor art. 145 din
Codul penal este neîntemeiatã. Prin aceastã reglementare
legiuitorul nu ºi-a propus sã explice noþiunea de proprietate
publicã, ci înþelesul termenului public, raportat nu numai la
noþiunea de proprietate, ci ºi la ”tot ce priveºte autoritãþile
publice, instituþiile publice, instituþiile sau alte persoane juridice
de interes public, ... serviciile de interes public, ...Ò. De aceea,
dispoziþiile art. 145 din Codul penal nu contravin prevederilor art. 41 alin. (2) din legea fundamentalã, potrivit cãrora
”Proprietatea este ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de
titularÒ, ºi ale art. 135 alin. (2) din Constituþie, care stabilesc cã ”Proprietatea este publicã sau privatãÒ.
Critica formulatã de autorul excepþiei, în legãturã cu distincþia între proprietatea publicã ºi cea privatã, nu prezintã
vreun interes pentru calificarea faptei sãvârºite, ca
infracþiune prevãzutã la art. 248 din Codul penal. Abuzul în
serviciu contra intereselor publice reprezintã însã cea mai
gravã formã a abuzului în serviciu, deoarece este fapta
unui funcþionar public ºi lezeazã activitatea unei persoane
juridice de interes public, producând fie o tulburare deosebit de gravã a activitãþii acesteia, fie o pagubã adusã patrimoniului ei. Aºadar, infracþiunea existã chiar dacã prin
fapta sãvârºitã nu s-a produs o pagubã.
Într-o interpretare sistematicã a dispoziþiilor art. 248 din
Codul penal rezultã cã acestea se aplicã ºi în cazul în
care subiectul activ al infracþiunii este alt funcþionar, în conformitate cu art. 258 din Codul penal, prevederi ignorate de
autorul excepþiei de neconstituþionalitate. Calitatea de
funcþionar public sau de funcþionar a fãptuitorului, în cazul
sãvârºirii infracþiunii de abuz în serviciu contra intereselor
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publice, trebuie constatatã însã de instanþa de judecatã,
deoarece interpretarea ºi aplicarea legii þin de competenþa
acesteia.
Prevederile art. 145 ºi 248 din Codul penal au mai fost
examinate de Curtea Constituþionalã, care, prin Decizia

7

nr. 178/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 77 din 24 februarie 1999, a constatat constituþionalitatea lor. Deoarece în cauzã nu au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea jurisprudenþei
Curþii Constituþionale, urmeazã ca excepþia sã fie respinsã.

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 145 ºi 248 din Codul penal, excepþie ridicatã de Dan
Corneliu Pascariu în Dosarul nr. 7.474/1998 al Judecãtoriei Sectorului 3 Bucureºti.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 octombrie 1999.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 140
din 5 octombrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 146 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
Mihai Paul Cotta
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 146 din Codul penal, ridicatã de
Condrat Echimov, Alexandru Prodan ºi Nicolae Stoean în
Dosarul nr. 2.209/1998 al Tribunalului Constanþa Ñ Secþia
penalã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 30 septembrie 1999 ºi au fost consemnate în încheierea din acea datã,
când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a
amânat pronunþarea pentru data de 5 octombrie 1999.
CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 7 mai 1999 Tribunalul Constanþa Ñ
Secþia penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a prevederilor art. 146 din Codul penal,
excepþie ridicatã de Condrat Echimov, Alexandru Prodan ºi
Nicolae Stoean într-o cauzã penalã privind pe autorii
excepþiei, trimiºi în judecatã pentru sãvârºirea infracþiunilor
prevãzute la art. 215 ºi 282 din Codul penal.
În motivarea excepþiei autorii acesteia susþin cã dispoziþiile
art. 146 din Codul penal sunt neconstituþionale, în partea
referitoare la producerea unei pagube mai mari de
50.000.000 lei, text la care face trimitere alineatul ultim al
art. 215 din Codul penal, potrivit cãruia ”Înºelãciunea care a
avut consecinþe deosebit de grave se pedepseºte cu închisoare
de la 10 la 20 de ani ºi interzicerea unor drepturiÒ. Se aratã cã
textul criticat contravine prevederilor art. 123 alin. (2) din

Constituþie, privind înfãptuirea justiþiei. Or, dacã judecãtorul
poate aprecia gravitatea perturbãrii activitãþii, el este limitat în
cazul unei pagube materiale a cãrei valoare este mai mare
de 50.000.000 lei, deoarece depãºirea acestei limite duce
automat la apreciarea faptei ca având consecinþe deosebit de
grave. Totodatã textul art. 146 din Codul penal este neconstituþional ºi pentru cã nu prevede, în locul stabilitãþii legii, un
element variabil ºi relativ, determinat de actualele realitãþi
economice. Ca urmare a devalorizãrii monedei naþionale,
consecinþele deosebit de grave privesc în fapt o sumã actualizatã de circa 10.000.000 lei. Consecinþa este, în opinia
autorilor excepþiei, o imensã nedreptate, deoarece pentru o
pagubã care înseamnã, în valori reale, doar 10.000.000 lei
se poate ajunge la o pedeapsã de maximum 20 de ani
închisoare, la fel ca ºi pentru infracþiunea de omor, prevãzutã
în art. 174 din Codul penal.
Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, instanþa de judecatã apreciazã cã aceasta este
întemeiatã, fiind o încãlcare a prevederilor art. 123 alin. (2)
din Constituþie, deoarece textul art. 146 din Codul penal
îngrãdeºte libertatea de apreciere a judecãtorului. Aceastã
libertate este exclusã atâta timp cât paguba materialã, stabilitã
de partea vãtãmatã, depãºeºte valoarea de 50.000.000 lei.
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.
În punctul de vedere primit din partea Guvernului se considerã cã legiuitorul a prevãzut douã criterii pentru stabilirea
gravitãþii consecinþelor produse prin infracþiunile contra patrimoniului: unul constând în valoarea pagubei materiale produse, peste 50.000.000 lei, iar altul reprezentat de gravitatea
perturbãrii activitãþii unei persoane juridice sau fizice.
Guvernul apreciazã cã prin stabilirea acestor criterii nu se
aduce atingere principiului independenþei judecãtorilor, consacrat la art. 123 alin. (2) din Constituþie, întrucât trimiterea la
lege din cuprinsul dispoziþiilor constituþionale priveºte inclusiv
legea penalã, deci ºi art. 146 din Codul penal. Pe de altã
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parte, judecãtorii nu sunt independenþi faþã de lege, ei sunt
chemaþi sã aplice toate reglementãrile în vigoare, inclusiv art.
146 din Codul penal, astfel încât acest text nu aduce atingere principiului constituþional al independenþei judecãtorilor.
Dar, deºi nu existã temeiuri care sã justifice concluzia cã
dispoziþiile art. 146 din Codul penal sunt neconstituþionale, în
raport cu art. 123 alin. (2) din Constituþie, Guvernul apreciazã cã actualul criteriu de evaluare a consecinþelor deosebit de grave, în funcþie de producerea unei pagube mai mari
de 50.000.000 lei, trebuie sã fie reapreciat faþã de noile realitãþi economice. Guvernul se referã, în acest sens, la
Decizia Curþii Constituþionale nr. 148/1998, prin care a fost
respinsã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 146 din Codul penal, dar prin care s-a reþinut ºi faptul
cã limita de 50.000.000 lei, prevãzutã de acest articol, nu
mai reprezintã o valoare fixã faþã de care se impune un
regim sancþionator mai sever. În aceeaºi decizie Curtea
Constituþionalã a statuat cã, potrivit competenþei sale, ea nu
poate modifica sau completa prevederea legalã supusã controlului, deoarece s-ar substitui Parlamentului.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrþilor prezente ºi ale procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi prevederile 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.
Din examinarea încheierii de sesizare, precum ºi a motivelor formulate de autorul excepþiei rezultã cã acesta a ridicat excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 146
din Codul penal numai în partea referitoare la limita valoricã

de 50.000.000 lei, stabilitã pentru determinarea consecinþelor
deosebit de grave. Se susþine, în esenþã, cã acest text contravine dispoziþiilor art. 123 alin. (2) din Constituþie, potrivit
cãruia ”Judecãtorii sunt independenþi ºi se supun numai legiiÒ.
Art. 146 din Codul penal prevede: ”Prin consecinþe deosebit de grave se înþelege o pagubã materialã mai mare de
50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravã a activitãþii,
cauzatã unei autoritãþi publice sau oricãreia dintre unitãþile la
care se referã art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice.Ò
Referirea autorului excepþiei la art. 123 alin. (2) din
Constituþie, atunci când se invocã neconstituþionalitatea textului de lege criticat, nu are relevanþa în cauzã.
Asupra prevederilor legale criticate de autorii excepþiei
invocate Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia
nr. 148 din 27 octombrie 1998, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 99 din 9 martie 1999, precum ºi
prin alte decizii ulterioare ºi a respins excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 146 din Codul penal. Deºi a
constatat cã, într-adevãr, în condiþiile unei rate ridicate a
inflaþiei, limita de 50.000.000 lei prevãzutã în art. 146 din
Codul penal nu mai reprezintã o valoare fixã, faþã de care
se impune un regim sancþionator mai sever, aceasta nu
înseamnã cã dispoziþiile criticate contravin prevederilor
Constituþiei. Totodatã s-a precizat cã, potrivit competenþei
sale, înscrisã în art. 144 din Constituþie ºi în Legea
nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã verificã, în cadrul controlului de constituþionalitate a legilor, conformitatea acestora
cu dispoziþiile constituþionale, fãrã însã a putea modifica sau
completa prevederea legalã supusã controlului. Prin urmare,
Curtea Constituþionalã nu se poate substitui Parlamentului
pentru modificarea limitei valorice prevãzute în art. 146 din
Codul penal.
Întrucât în cauzã nu au intervenit elemente noi de naturã
sã determine schimbarea acestei jurisprudenþe, excepþia
urmeazã sã fie respinsã.

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 146 din Codul penal, excepþie ridicatã de Condrat
Echimov, Alexandru Prodan ºi Nicolae Stoean în Dosarul nr 2.209/1998 al Tribunalului Constanþa Ñ Secþia penalã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 octombrie 1999.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
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