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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 218
din 7 decembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu

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. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, excepþie
ridicatã de L‡szlo Molnar în Dosarul nr. 3.145/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal lipsesc pãrþile L‡szlo Molnar ºi
Societatea Comercialã ”RubinulÒ Ñ S.A. din comuna
Berca Ñ Buzãu, faþã de care procedura de citare este
legal îndeplinitã.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 97/3.III.2000

Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei, considerând cã dispoziþiile legale criticate nu
încalcã prevederile constituþionale ale art. 94 lit. a), potrivit
cãrora Preºedintele României conferã decoraþii ºi titluri de
onoare.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 iunie 1999, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.145/1999, Judecãtoria Buzãu a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã. Excepþia a fost ridicatã de L‡szlo
Molnar într-o cauzã civilã ce are ca obiect anularea unei
decizii de imputare emise de Societatea Comercialã
”RubinulÒ Ñ S.A. din comuna Berca Ð Buzãu.
În motivarea scrisã a excepþiei de neconstituþionalitate
se susþine cã prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ºi ale
art. 10 lit. l) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989, republicatã, ”constatã existenþa unor drepturi ce se conferã luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989 ºi urmaºilor acestora, drepturi ce se
acordã conform procedurii instituite de
Hotãrârea
Guvernului nr. 566 din 15 iulie 1996, dar se precizeazã cã
aceastã calitate trebuie sã fie acordatã prin brevetÒ. Întrucât
art. 94 lit. a) din Constituþie prevede cã Preºedintele
României ”conferã decoraþii ºi titluri de onoareÒ, iar constatarea calitãþii de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei din
Decembrie 1989 este în atribuþiile comisiei special instituite
ºi nu în atribuþiile Preºedintelui României, se susþine cã
textele de lege criticate nu sunt în concordanþã cu prevederile Constituþiei. Prin concluziile orale, consemnate în
Încheierea ºedinþei de judecatã din data de 10 iunie 1999,
s-a invocat excepþia de neconstituþionalitate numai cu privire la dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991,
republicatã, susþinându-se, în esenþã, cã acestea contravin
art. 94 din Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã, iar
dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991,
republicatã, sunt în concordanþã cu dispoziþiile art. 94 lit. a)
din Constituþia României. Instanþa reþine cã, ”potrivit Legii
nr. 42/1990, titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989 se conferã în semn de
preþuire a aportului de sacrificiu manifestat în lupta pentru
victoria revoluþiei ºi, ca atare, este un titlu de onoare în
înþelesul art. 94 lit. a) din Constituþie, care se acordã de
Preºedintele României, la propunerea Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989Ò.
Conform punctului de vedere al instanþei, ”conferirea acestor titluri se atestã prin brevet, iar titlurile care nu au fost
conferite în aceste condiþii sunt nule, conform art. 6 alin. 7
ºi art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicatãÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, este neîntemeiatã. În argumentarea acestui punct de vedere se susþine
cã, potrivit art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea
eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din

decembrie 1989, republicatã, titlul de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit
în semn de preþuire ºi recunoºtinþã pentru cei care au fost
rãniþi în luptele pentru victoria Revoluþiei din decembrie
1989, ”constituind un titlu de onoare în sensul art. 94 lit. a)
din Constituþie. Conferirea acestui titlu se face în condiþiile
prevãzute la art. 5 din Legea nr. 42/1990, sub sancþiunea
nulitãþii, ºi se atestã prin brevetÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia cu care a fost legal
sesizatã.
Prin Încheierea de sesizare din 10 iunie 1999 Curtea a
fost învestitã cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind
impozitul pe salarii, republicatã. Neconstituþionalitatea
art. 10 lit. l) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989, republicatã, invocatã de autorul excepþiei
prin ”notele de ºedinþãÒ depuse la dosarul instanþei, nu
este motivatã ºi nici susþinutã în cadrul dezbaterilor orale
în faþa Judecãtoriei Buzãu, care, în consecinþã, a sesizat
Curtea
Constituþionalã
numai
cu
excepþia
de
neconstituþionalitate a art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã.
În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ”Curtea Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind
neconstituþionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare, de care
depinde soluþionarea cauzeiÒ. Potrivit alin. (4) al aceluiaºi
articol ”Sesizarea Curþii Constituþionale se dispune de cãtre
instanþa în faþa cãreia s-a ridicat excepþia de neconstituþionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale
pãrþilor, opinia instanþei asupra excepþiei, ºi va fi însoþitã de
dovezile depuse de pãrþi [É]Ò.
Faþã de aceste dispoziþii legale, având în vedere Încheierea de sesizare din 10 iunie 1999, în cauza de faþã
Curtea Constituþionalã urmeazã sã se pronunþe numai cu
privire la constituþionalitatea dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din
12 august 1996, conform cãrora ”Sunt scutite de plata impozitului prevãzut de prezenta lege urmãtoarele categorii de persoane: [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 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
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dispoziþii constituþionale au urmãtorul cuprins: ”Preºedintele
României îndeplineºte ºi urmãtoarele atribuþii:
a) conferã decoraþii ºi titluri de onoare;Ò
Curtea Constituþionalã constatã cã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, au mai
fost supuse controlului de constituþionalitate, concretizat în
mai multe decizii pronunþate de Curte, dintre care
menþionãm: Decizia nr. 112 din 13 iulie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din
19 octombrie 1999, deciziile nr. 132 ºi nr. 133 din 5 octombrie
1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 540 din 4 noiembrie 1999. Prin aceste decizii s-a
constatat cã dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, sunt constituþionale. În motivarea
deciziilor menþionate s-au reþinut cele ce urmeazã:
Examinarea constituþionalitãþii prevederilor legale criticate
trebuie fãcutã prin raportare la dispoziþii din legea fundamentalã, iar nu prin raportare la un act normativ cu forþã
juridicã inferioarã legii, cum este o hotãrâre a Guvernului.
Titlurile de onoare la care se referã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt:
titlul de Erou-Martir al Revoluþiei Române din Decembrie
1989, de care beneficiazã urmaºii eroilor-martiri, ºi titlul de
Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989. Aceste titluri au fost instituite prin dispoziþiile art. 1
ºi 2 din Legea nr. 42/1990, republicatã.
Potrivit art. 1 din aceastã lege titlul de Erou-Martir al
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit pentru
cinstirea ºi eternizarea memoriei celor care ºi-au jertfit
viaþa pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, iar
potrivit art. 2 din aceeaºi lege, titlul de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit
în semn de preþuire ºi recunoºtinþã pentru cei care au fost
rãniþi în luptele pentru victoria Revoluþiei din decembrie
1989.
Deºi în lege nu este utilizatã noþiunea de titlu de
onoare, se poate constata cã în intenþia legiuitorului a stat
tocmai dezideratul de a onora prin distincþii, post-mortem
sau în viaþã, pe cei care s-au jertfit sau au contribuit la
victoria Revoluþiei române din decembrie 1989.
Aºadar, titlurile instituite sunt titluri de onoare în înþelesul art. 94 lit. a) din Constituþie. Conferirea acestor titluri
se face, sub sancþiunea nulitãþii, în condiþiile art. 5 din
Legea nr. 42/1990, republicatã, la propunerea Comisiei
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, a cãrei componenþã este prevãzutã de lege, ºi
conform criteriilor stabilite în anexele nr. 1 ºi 2 la lege.
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Prin Legea nr. 30 din 6 mai 1996 Parlamentul României
a modificat ºi a completat Legea nr. 42/1990 Ñ inclusiv
titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, care se conferã de Preºedintele
României, la propunerea unei comisii, în componenþa fixatã
prin art. 4 din lege. Necesitatea atestãrii prin brevet a titlului este prevãzutã ºi la pct. 9 al articolului unic din Legea
nr. 30/1996, care modificã art. 5 din Legea nr. 42/1990 ºi
care prevede la alineatul ultim: ”Conferirea distincþiilor
prevãzute în prezenta lege se atestã prin brevet.Ò
În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã ºi completatã prin Legea nr. 30/1996, Guvernul a
emis Hotãrârea nr. 566 din 15 iulie 1996 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comisiei
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989. Printre drepturile de care beneficiazã, conform
Legii nr. 42/1990, republicatã, deþinãtorii titlului de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 se
aflã ºi scutirea de plata impozitului pe salariu. Acest drept
urmeazã sã fie exercitat de titularul sãu în condiþiile
prevãzute de lege. Faptul cã într-o hotãrâre a Guvernului
nu se specificã necesitatea atestãrii titlului prin brevet nu
poate însemna cã aceastã condiþie legalã a fost înlãturatã.
O hotãrâre a Guvernului nu poate adãuga la lege ºi nu
poate fi contrarã legii. Legea nr. 32/1991 privind impozitul
pe salarii, prin dispoziþia ce face obiectul excepþiei, nu face
altceva decât sã preia condiþia existenþei brevetului, stabilitã
prin Legea nr. 42/1990.
Rezultã cã prin Legea nr. 42/1990, republicatã, s-a instituit titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, titlu care se conferã prin brevet. Legea
prevede acordarea scutirii de plata impozitului pe salariu,
drept menþionat ºi în Hotãrârea Guvernului nr. 566/1996.
Raportând prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, la dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþie, se constatã cã textul legal criticat este în concordanþã cu legea fundamentalã. Conferirea unei decoraþii
sau a unui titlu de onoare de Preºedintele României în
baza art. 94 lit. a) din Constituþie se atestã prin brevet.
Brevetele sunt validate sub semnãtura autografã a
Preºedintelui României, precum ºi prin sigiliu. Ipoteza
cuprinsã în dispoziþia legalã criticatã, referitoare la
condiþionarea scutirii de plata impozitului, concretizeazã prerogativa constituþionalã a Preºedintelui României.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, atât considerentele, cât ºi soluþiile pronunþate prin deciziile
menþionate îºi pãstreazã valabilitatea ºi în cauza de faþã,
astfel cã excepþia de neconstituþionalitate urmeazã sã fie
respinsã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ridicatã de L‡szlo Molnar în Dosarul nr. 3.145/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 7 decembrie 1999.
PREªEDINTE,

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

D E C I Z I A Nr. 219
din 7 decembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Gabriela Dragomirescu

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. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, excepþie
ridicatã de Liviu Rusneac în Dosarul nr. 3.142/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal lipsesc pãrþile Liviu Rusneac ºi
Societatea Comercialã ”RubinulÒ Ñ S.A. din comuna
Berca Ñ Buzãu, faþã de care procedura de citare este
legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei, considerând cã dispoziþiile legale criticate nu
încalcã prevederile constituþionale ale art. 94 lit. a), potrivit
cãrora Preºedintele României conferã decoraþii ºi titluri de
onoare.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 iunie 1999, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.142/1999, Judecãtoria Buzãu a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã. Excepþia a fost ridicatã de Liviu
Rusneac într-o cauzã civilã ce are ca obiect anularea unei
decizii de imputare emise de Societatea Comercialã
”RubinulÒ Ñ S.A. din comuna Berca Ñ Buzãu.
În motivarea scrisã a excepþiei de neconstituþionalitate
se susþine cã prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ºi ale
art. 10 lit. l) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989, republicatã, ”constatã existenþa unor drepturi ce se conferã luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989 ºi urmaºilor acestora, drepturi ce se
acordã conform procedurii instituite de Hotãrârea Guvernului
nr. 566 din 15 iulie 1996, dar se precizeazã cã aceastã
calitate trebuie sã fie acordatã prin brevetÒ. Întrucât art. 94
lit. a) din Constituþie prevede cã Preºedintele României
”conferã decoraþii ºi titluri de onoareÒ, iar constatarea
calitãþii de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei din Decembrie
1989 este în atribuþiile comisiei special instituite ºi nu în
atribuþiile Preºedintelui României, se susþine cã textele de
lege criticate nu sunt în concordanþã cu prevederile
Constituþiei. Prin concluziile orale, consemnate în Încheierea ºedinþei de judecatã din data de 10 iunie 1999, s-a
invocat excepþia de neconstituþionalitate numai cu privire la

dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, susþinându-se, în esenþã, cã acestea contravin
art. 94 din Constituþie.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã, iar dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt în concordanþã cu dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþie. Instanþa reþine cã, ”potrivit Legii nr. 42/1990,
titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989 se conferã în semn de preþuire a aportului
de sacrificiu manifestat în lupta pentru victoria revoluþiei ºi
ca atare este un titlu de onoare în înþelesul art. 94 lit. a)
din Constituþie, care se acordã de Preºedintele României,
la propunerea Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor
Revoluþiei din decembrie 1989Ò. Conform punctului de
vedere al instanþei, ”conferirea acestor titluri se atestã prin
brevet, iar titlurile care nu au fost conferite în aceste
condiþii sunt nule, conform art. 6 alin. 7 ºi art. 5 alin. 2 din
Legea nr. 42/1990, republicatãÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, este neîntemeiatã.
În argumentarea acestui punct de vedere se susþine cã,
potrivit art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989, republicatã, titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit în semn
de preþuire ºi recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în
luptele pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, ”constituind un titlu de onoare în sensul art. 94 lit. a) din
Constituþie. Conferirea acestui titlu se face în condiþiile
prevãzute la art. 5 din Legea nr. 42/1990, republicatã, sub
sancþiunea nulitãþii, ºi se atestã prin brevetÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia cu care a fost legal
sesizatã.
Prin Încheierea de sesizare din 10 iunie 1999 Curtea a
fost învestitã cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind
impozitul pe salarii, republicatã. Neconstituþionalitatea
art. 10 lit. l) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-
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martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989, republicatã, invocatã de autorul excepþiei
prin ”notele de ºedinþãÒ depuse la dosarul instanþei, nu
este motivatã ºi nici susþinutã în cadrul dezbaterilor orale
în faþa Judecãtoriei Buzãu, care, în consecinþã, a sesizat
Curtea
Constituþionalã
numai
cu
excepþia
de
neconstituþionalitate a art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã.
În temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ”Curtea Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind
neconstituþionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare, de care
depinde soluþionarea cauzeiÒ. Potrivit alin. (4) al aceluiaºi
articol, ”Sesizarea Curþii Constituþionale se dispune de cãtre
instanþa în faþa cãreia s-a ridicat excepþia de neconstituþionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale
pãrþilor, opinia instanþei asupra excepþiei, ºi va fi însoþitã de
dovezile depuse de pãrþi [É]Ò.
Faþã de aceste dispoziþii legale, având în vedere Încheierea de sesizare din 10 iunie 1999, în cauza de faþã
Curtea Constituþionalã urmeazã sã se pronunþe numai cu
privire la constituþionalitatea dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din
12 august 1996, conform cãrora ”Sunt scutite de plata impozitului prevãzut de prezenta lege urmãtoarele categorii de persoane: [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 bazãÒ.
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþia legalã criticatã
este neconstituþionalã, deoarece condiþioneazã scutirea de
plata impozitului pe salarii de conferirea titlurilor prin brevet.
Or, drepturile celor distinºi cu titlurile menþionate se acordã
de cãtre o comisie, printr-un certificat de atestare a calitãþii,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 566/1996. Fiind astfel
atestatã calitatea, dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, constatã existenþa unor drepturi ºi
de aceea teza referitoare la conferirea titlului prin brevet
este neconstituþionalã, întrucât nu este ”în concordanþã cu
dispoziþiile art. 94 lit. a) din ConstituþieÒ. Aceste dispoziþii
constituþionale au urmãtorul cuprins: ”Preºedintele României
îndeplineºte ºi urmãtoarele atribuþii:
a) conferã decoraþii ºi titluri de onoare;Ò
Curtea Constituþionalã constatã cã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, au mai
fost supuse controlului de constituþionalitate, concretizat în
mai multe decizii pronunþate de Curte, dintre care
menþionãm: Decizia nr. 112 din 13 iulie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din
19 octombrie 1999, deciziile nr. 132 ºi nr. 133 din
5 octombrie 1999, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 540 din 4 noiembrie 1999. Prin
aceste decizii s-a constatat cã dispoziþiile art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt
constituþionale. În motivarea deciziilor menþionate s-au
reþinut cele ce urmeazã:
Examinarea constituþionalitãþii prevederilor legale criticate
trebuie fãcutã prin raportare la dispoziþii din legea fundamentalã, iar nu prin raportare la un act normativ cu forþã
juridicã inferioarã legii, cum este o hotãrâre a Guvernului.
Titlurile de onoare la care se referã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt: titlul
de Erou-Martir al Revoluþiei Române din Decembrie 1989, de
care beneficiazã urmaºii eroilor-martiri, ºi titlul de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989.
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Aceste titluri au fost instituite prin dispoziþiile art. 1 ºi 2 din
Legea nr. 42/1990, republicatã.
Potrivit art. 1 din aceastã lege titlul de Erou-Martir al
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit pentru
cinstirea ºi eternizarea memoriei celor care ºi-au jertfit viaþa
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, iar potrivit
art. 2 din aceeaºi lege, titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit în semn
de preþuire ºi recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în
luptele pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989.
Deºi în lege nu este utilizatã noþiunea de titlu de
onoare, se poate constata cã în intenþia legiuitorului a stat
tocmai dezideratul de a onora prin distincþii, post-mortem
sau în viaþã, pe cei care s-au jertfit sau au contribuit la
victoria Revoluþiei române din decembrie 1989.
Aºadar, titlurile instituite sunt tiluri de onoare în înþelesul
art. 94 lit. a) din Constituþie. Conferirea acestor titluri se
face, sub sancþiunea nulitãþii, în condiþiile art. 5 din Legea
nr. 42/1990, republicatã, la propunerea Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, a
cãrei componenþã este prevãzutã de lege, ºi conform criteriilor stabilite în anexele nr. 1 ºi 2 la lege.
Prin Legea nr. 30 din 6 mai 1996 Parlamentul României
a modificat ºi a completat Legea nr. 42/1990 Ñ inclusiv
titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, care se conferã de Preºedintele
României, la propunerea unei comisii, în componenþa fixatã
prin art. 4 din lege. Necesitatea atestãrii prin brevet a titlului este prevãzutã ºi la pct. 9 al articolului unic din Legea
nr. 30/1996, care modificã art. 5 din Legea nr. 42/1990 ºi
care prevede la alineatul ultim: ”Conferirea distincþiilor
prevãzute în prezenta lege se atestã prin brevet.Ò
În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã ºi completatã prin Legea nr. 30/1996, Guvernul a
emis Hotãrârea nr. 566 din 15 iulie 1996 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comisiei
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989. Printre drepturile de care beneficiazã, conform
Legii nr. 42/1990, republicatã, deþinãtorii titlului de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 se
aflã ºi scutirea de plata impozitului pe salariu. Acest drept
urmeazã sã fie exercitat de titularul sãu în condiþiile fixate
de lege. Faptul cã într-o hotãrâre a Guvernului nu se specificã necesitatea atestãrii titlului prin brevet nu poate
însemna cã aceastã condiþie legalã a fost înlãturatã. O
hotãrâre a Guvernului nu poate adãuga la lege ºi nu poate
fi contrarã legii. Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, prin dispoziþia ce face obiectul excepþiei, nu face
altceva decât sã preia condiþia existenþei brevetului, stabilitã
prin Legea nr. 42/1990.
Rezultã cã prin Legea nr. 42/1990, republicatã, s-a instituit titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, titlu care se conferã prin brevet. Legea
prevede acordarea scutirii de plata impozitului pe salariu,
drept menþionat ºi în Hotãrârea Guvernului nr. 566/1996.
Raportând prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, la dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþie, se constatã cã textul legal criticat este în concordanþã cu legea fundamentalã. Conferirea unei decoraþii
sau a unui titlu de onoare de 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.
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Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, atât considerentele, cât ºi soluþiile pronunþate prin deciziile

menþionate îºi pãstreazã valabilitatea ºi în cauza de faþã,
astfel cã excepþia de neconstituþionalitate urmeazã sã fie
respinsã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ridicatã de Liviu Rusneac în Dosarul nr. 3.142/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 7 decembrie 1999.
PREªEDINTE,

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

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 220
din 7 decembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ºi a dispoziþiilor art. 10 alin. 1 lit. l)
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
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Gabriela Dragomirescu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ºi a dispoziþiilor art. 10 alin. 1 lit. l) 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, excepþie ridicatã
de Pompiliu Fãlcuþã în Dosarul nr. 3.138/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal s-a constatat lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune
concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate,
invocând decizii anterioare ale Curþii Constituþionale, pronunþate asupra aceleiaºi excepþii, prin care, în esenþã, s-a
reþinut cã dispoziþiile legale criticate nu încalcã prevederile
art. 94 lit. a) din Constituþie, care reglementeazã doar
atribuþiile fundamentale ale Preºedintelui României de a
conferi decoraþii ºi titluri de onoare. Legea nr. 42/1990,
republicatã, care este, în cazul în speþã, legea-cadru, prevede cã Preºedintele României conferã titlurile de onoare

pentru participanþii la Revoluþia din decembrie 1989.
Preºedintele României este autoritatea publicã prevãzutã de
Constituþie, chematã sã confere titluri de onoare, de naturã
sã creeze pentru beneficiar drepturi, iar nu Comisia pentru
cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989,
a cãrei menire este aceea de a propune numai acordarea
titlurilor.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 iunie 1999, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.138/1999, 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, ºi a art. 10 alin. 1 lit. l) 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,
excepþie ridicatã de Pompiliu Fãlcuþã. În motivarea excepþiei
se aratã cã textele criticate ”constatã existenþa unor drepturi ce se conferã luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989 ºi urmaºilor acestora, drepturi ce se
acordã conform procedurii instituite de Hotãrârea Guvernului
nr. 566 din 15 iulie 1996, dar se precizeazã ca aceastã
calitate sã fie acordatã prin brevetÒ. Întrucât art. 94 lit. a)
din Constituþie prevede cã Preºedintele României ”conferã
decoraþii ºi titluri de onoareÒ, iar constatarea calitãþii de
Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei din Decembrie 1989 este în
atribuþiile Preºedintelui României, se susþine cã textele de
lege criticate nu sunt în concordanþã cu prevederile
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Constituþiei, întrucât titlul respectiv nu este titlu de onoare
în sensul dat de textul constituþional.
Exprimându-ºi opinia, instanþa considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate este nefondatã, iar dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, ºi ale
art. 10 alin. 1 lit. l) din Legea nr. 42/1990, republicatã,
sunt în concordanþã cu dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþia României. Instanþa reþine cã ”potrivit Legii
nr. 42/1990, titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989Ò se conferã în semn de
preþuire a spiritului de sacrificiu manifestat în lupta pentru
victoria Revoluþiei din decembrie 1989 ºi ca atare este titlu
de onoare în înþelesul art. 94 lit. a) din Constituþie.
Conform punctului de vedere al instanþei, ”conferirea acestor titluri se atestã prin brevet, iar titlurile care nu au fost
conferite în aceste condiþii sunt nule, conform art. 6 alin. 7
ºi art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicatãÒ.
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-ºi exprima punctele
lor 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, ºi ale art. 10 alin. 1 lit. l) 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,
este neîntemeiatã. Se aratã cã, potrivit art. 2 din Legea
nr. 42/1990, 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, 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. De asemenea, în punctul de vedere al
Guvernului se apreciazã cã nici dispoziþiile art. 10 alin. 1
lit. l) din Legea nr. 42/1990, republicatã, nu contravin prevederilor art. 94 lit. a) din Constituþie.
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:
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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, 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, ºi dispoziþiile art. 10 alin. 1
lit. l) 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, care, ca urmare a modificãrii prin Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 17/1999, prevãd: ”Persoanele
care ºi-au pierdut total sau parþial capacitatea de muncã, marii
mutilaþi, rãniþii ºi urmaºii celor care au decedat ca urmare a
participãrii la lupta pentru victoria Revoluþiei din decembrie
1989 beneficiazã ºi de urmãtoarele drepturi: [...] l) posibilitatea
cumulãrii pensiei cu orice alte venituri; [...]Ò.
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþiile art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt
neconstituþionale, deoarece condiþioneazã scutirea de plata
impozitului pe salarii de conferirea titlurilor prin brevet. Or,
dupã cum se susþine, 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 în concepþia autorului excepþiei teza referitoare la
conferirea titlului prin brevet este neconstituþionalã, întrucât
nu este ”în concordanþã cu dispoziþiile art. 94 lit. a) din
ConstituþieÒ. Aceste dispoziþii constituþionale au urmãtorul
cuprins: ”Preºedintele României îndeplineºte ºi urmãtoarele
atribuþii:
a) conferã decoraþii ºi titluri de onoare;Ò
Curtea Constituþionalã constatã cã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, au mai
fost supuse controlului de constituþionalitate, concretizat în
mai multe decizii pronunþate de Curte, dintre care
menþionãm: Decizia nr. 112 din 13 iulie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din
19 octombrie 1999, deciziile nr. 132 ºi nr. 133 din
5 octombrie 1999, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 540 din 4 noiembrie 1999. Prin aceste decizii
s-a constatat cã dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, sunt constituþionale. În motivarea
deciziilor menþionate s-au reþinut cele ce urmeazã:
Examinarea constituþionalitãþii prevedederilor legale criticate trebuie fãcutã prin raportare la dispoziþii din legea fundamentalã, iar nu prin raportare la un act normativ cu forþã
juridicã inferioarã legii, cum este o hotãrâre a Guvernului.
Titlurile de onoare la care se referã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt: titlul
de Erou-Martir al Revoluþiei Române din Decembrie 1989, de
care beneficiazã urmaºii eroilor-martiri, ºi titlul de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989.
Aceste titluri au fost instituite prin dispoziþiile art. 1 ºi 2
din Legea nr. 42/1990, republicatã.
Potrivit art. 1 din aceastã lege, titlul de Erou-Martir al
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit pentru
cinstirea ºi eternizarea memoriei celor care ºi-au jertfit viaþa
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, iar potrivit
art. 2 din aceeaºi lege, titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit în semn

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 97/3.III.2000

de preþuire ºi recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în
luptele pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989.
Deºi în lege nu este utilizatã noþiunea de titlu de
onoare, se poate constata cã în intenþia legiuitorului a stat
tocmai dezideratul de a onora prin distincþii, post-mortem
sau în viaþã, pe cei care s-au jertfit sau au contribuit la
victoria Revoluþiei române din decembrie 1989.
Aºadar, titlurile instituite sunt titluri de onoare în înþelesul art. 94 lit. a) din Constituþie. Conferirea acestor titluri
se face, sub sancþiunea nulitãþii, în condiþiile art. 5 din
Legea nr. 42/1990, republicatã, la propunerea Comisiei
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, a cãrei componenþã este prevãzutã de lege, ºi
conform criteriilor stabilite în anexele nr. 1 ºi 2 la lege.
Prin Legea nr. 30 din 6 mai 1996 Parlamentul României
a modificat ºi a completat Legea nr. 42/1990 Ñ inclusiv
titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, care se conferã de Preºedintele
României, la propunerea unei comisii, în componenþa fixatã
prin art. 4 din lege. Necesitatea atestãrii prin brevet a titlului este prevãzutã ºi la pct. 9 al articolului unic din Legea
nr. 30/1996, care modificã art. 5 din Legea nr. 42/1990 ºi
care prevede la alineatul ultim: ”Conferirea distincþiilor
prevãzute în prezenta lege se atestã prin brevet.Ò
În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã ºi completatã prin Legea nr. 30/1996, Guvernul a
emis Hotãrârea nr. 566 din 15 iulie 1996 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comisiei
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989. Printre drepturile de care beneficiazã, conform
Legii nr. 42/1990, republicatã, deþinãtorii titlului de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 se
aflã ºi scutirea de plata impozitului pe salariu. Acest drept
urmeazã sã fie exercitat de titularul sãu în condiþiile fixate
de lege. Faptul cã într-o hotãrâre a Guvernului nu se specificã necesitatea atestãrii titlului prin brevet nu poate
însemna cã aceastã condiþie legalã a fost înlãturatã. O
hotãrâre a Guvernului nu poate adãuga la lege ºi nu poate
fi contrarã legii. Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, prin dispoziþia ce face obiectul excepþiei, nu face
altceva decât sã preia condiþia existenþei brevetului, 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, se constatã cã textul criticat este în concordanþã cu legea fundamentalã. Conferirea unei decoraþii sau
a unui titlu de onoare de Preºedintele României în baza
art. 94 lit. a) din Constituþie se atestã prin brevet.
Brevetele sunt validate sub semnãtura autografã a
Preºedintelui României, precum ºi prin sigiliu. Ipoteza
cuprinsã în dispoziþia legalã criticatã, referitoare la
condiþionarea scutirii de plata impozitului, concretizeazã prerogativa constituþionalã a Preºedintelui României.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, atât considerentele, cât ºi soluþiile pronunþate prin deciziile
menþionate îºi pãstreazã valabilitaea ºi în cauza de faþã,
astfel cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã,
urmeazã sã fie respinsã.
Curtea constatã cã ºi excepþia de neconstituþionalitate a
prevederilor art. 10 alin. 1 lit. l) 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, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 17/1999, prevederi potrivit cãrora ”Persoanele care ºi-au
pierdut total sau parþial capacitatea de muncã, marii mutilaþi,
rãniþii ºi urmaºii celor care au decedat ca urmare a participãrii
la lupta pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989 beneficiazã ºi de urmãtoarele drepturi: [...] l) posibilitatea cumulãrii
pensiei cu orice alte venituri [...]Ò este neîntemeiatã ºi
urmeazã sã fie respinsã. Textul legal criticat nu conþine nici
o referire la ”brevetÒ, la ”decretÒ sau la Preºedintele
României, astfel cã nu sunt încãlcate, aºa cum susþine
autorul excepþiei, prevederile art. 94 lit. a) din Constituþie.
Pe de altã parte, dispoziþiile art. 10 alin. 1) lit. l) 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,
nu au legãturã cu obiectul litigiului, care priveºte contestarea unei decizii de imputare pentru o sumã reprezentând
impozit pe salariu nereþinut ºi penalitãþi pentru nevirarea în
termen a acestui impozit cãtre buget.
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, ºi a dispoziþiilor art. 10 alin. 1 lit. l) 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, excepþie ridicatã de Pompiliu Fãlcuþã în Dosarul nr. 3.138/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 7 decembrie 1999.
PREªEDINTE,

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

D E C I Z I A Nr. 221
din 7 decembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ºi a dispoziþiilor art. 10 alin. 1 lit. l)
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
Ioan Muraru
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Gabriela Dragomirescu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ºi a
dispoziþiilor art. 10 alin. 1 lit. l) 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, excepþie
ridicatã de Mihai Varlan în Dosarul nr. 3.139/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal s-a constatat lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune
concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate,
invocând decizii anterioare ale Curþii Constituþionale, pronunþate asupra aceleiaºi excepþii, prin care, în esenþã, s-a
reþinut cã dispoziþiile legale criticate nu încalcã prevederile
art. 94 lit. a) din Constituþie, care reglementeazã doar
atribuþiile fundamentale ale Preºedintelui României de a
conferi decoraþii ºi titluri de onoare. Legea nr. 42/1990,
republicatã, care este în cazul în speþã legea-cadru, prevede cã Preºedintele României conferã titlurile de onoare
pentru participanþii la Revoluþia din decembrie 1989.
Preºedintele României este autoritatea publicã, prevãzutã
de Constituþie, chematã sã confere titluri de onoare, de
naturã sã creeze pentru beneficiar drepturi, iar nu Comisia
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, a cãrei menire este aceea de a propune numai
acordarea titlurilor.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 iunie 1999, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.139/1999, 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, ºi a art. 10 alin. 1 lit. l) 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,
excepþie ridicatã de Mihai Varlan. În motivarea excepþiei se
aratã cã textele criticate ”constatã existenþa unor drepturi
ce se conferã luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989 ºi urmaºilor acestora, drepturi ce se
acordã conform procedurii instituite de Hotãrârea Guvernului
nr. 566 din 15 iulie 1996, dar se precizeazã ca aceastã
calitate sã fie acordatã prin brevetÒ. Întrucât art. 94 lit. a)
din Constituþie prevede cã Preºedintele României ”conferã
decoraþii ºi titluri de onoareÒ, iar constatarea calitãþii de
Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei din Decembrie 1989 este în
atribuþiile Preºedintelui României, se susþine cã textele de
lege criticate nu sunt în concordanþã cu prevederile
Constituþiei, întrucât titlul respectiv nu este titlu de onoare
în sensul dat de textul constituþional.
Exprimându-ºi opinia, instanþa considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate este nefondatã, iar dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, ºi ale
art. 10 alin. 1 lit. l) din Legea nr. 42/1990, republicatã, sunt
în concordanþã cu dispoziþiile art. 94 lit. a) din Constituþia
României. Instanþa reþine cã, ”potrivit Legii nr. 42/1990, titlul
de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989Ò se conferã în semn de preþuire a spiritului de sacrificiu manifestat în lupta pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989 ºi ca atare este titlu de onoare în înþelesul
art. 94 lit. a) din Constituþie. Conform punctului de vedere
al instanþei, ”conferirea acestor titluri se atestã prin brevet,
iar titlurile care nu au fost conferite în aceste condiþii sunt
nule, conform art. 6 alin. 7 ºi art. 5 alin. 2 din Legea
nr. 42/1990, republicatãÒ.
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-ºi exprima punctele
lor 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, ºi ale art. 10 alin. 1 lit. l) 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,
este neîntemeiatã. Se aratã cã, potrivit art. 2 din Legea
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nr. 42/1990, 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, 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. De asemenea, în punctul de vedere al
Guvernului se apreciazã cã nici dispoziþiile art. 10 alin. 1
lit. l) din Legea nr. 42/1990, republicatã, nu contravin prevederilor art. 94 lit. a) din Constituþie.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia cu care a fost legal
sesizatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã, 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, ºi dispoziþiile art. 10 alin. 1
lit. l) 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, care, ca urmare a modificãrii prin Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 17/1999, prevãd: ”Persoanele
care ºi-au pierdut total sau parþial capacitatea de muncã, marii
mutilaþi, rãniþii ºi urmaºii celor care au decedat ca urmare a
participãrii la lupta pentru victoria Revoluþiei din decembrie
1989 beneficiazã ºi de urmãtoarele drepturi: [...] l) posibilitatea
cumulãrii pensiei cu orice alte venituri; [...]Ò.
Autorul excepþiei considerã cã dispoziþiile art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt

neconstituþionale, deoarece condiþioneazã scutirea de plata
impozitului pe salarii de conferirea titlurilor prin brevet. Or,
dupã cum se susþine, drepturile celor distinºi cu titlurile
menþionate se acordã de cãtre o comisie, printr-un certificat
care le atestã aceastã calitate, 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 în
concepþia autorului excepþiei teza referitoare la conferirea
titlului prin brevet este neconstituþionalã, întrucât nu este
”în concordanþã cu dispoziþiile art. 94 lit. a) din ConstituþieÒ.
Aceste dispoziþii constituþionale au urmãtorul cuprins:
”Preºedintele României îndeplineºte ºi urmãtoarele atribuþii:
a) conferã decoraþii ºi titluri de onoare;Ò
Curtea Constituþionalã constatã cã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, au mai
fost supuse controlului de constituþionalitate, concretizat în
mai multe decizii pronunþate de Curte, dintre care
menþionãm: Decizia nr. 112 din 13 iulie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din
19 octombrie 1999, deciziile nr. 132 ºi nr. 133 din
5 octombrie 1999, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 540 din 4 noiembrie 1999. Prin aceste decizii
s-a constatat cã dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, sunt constituþionale. În motivarea
deciziilor menþionate s-au reþinut cele ce urmeazã:
Examinarea constituþionalitãþii prevederilor legale criticate
trebuie fãcutã prin raportare la dispoziþii din legea fundamentalã, iar nu prin raportare la un act normativ cu forþã
juridicã inferioarã legii, cum este o hotãrâre a Guvernului.
Titlurile de onoare la care se referã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt: titlul
de Erou-Martir al Revoluþiei Române din Decembrie 1989, de
care beneficiazã urmaºii erorilor-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, se 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
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lege, ºi conform criteriilor stabilite în anexele nr. 1 ºi 2 la
lege.
Prin Legea nr. 30 din 6 mai 1996 Parlamentul României
a modificat ºi completat Legea nr. 42/1990 Ñ inclusiv titlul
de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989, care se conferã de Preºedintele României, la propunerea unei comisii, în componenþa fixatã prin art. 4 din
lege. Necesitatea atestãrii prin brevet a titlului este
prevãzutã ºi la pct. 9 al articolului unic din Legea
nr. 30/1996, care modificã art. 5 din Legea nr. 42/1990 ºi
care prevede la alineatul ultim: ”Conferirea distincþiilor
prevãzute în prezenta lege se atestã prin brevet.Ò
În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã ºi completatã prin Legea nr. 30/1996, Guvernul a
emis Hotãrârea nr. 566 din 15 iulie 1996 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comisiei
pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989. Printre drepturile de care beneficiazã, conform
Legii nr. 42/1990, republicatã, deþinãtorii titlului de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989, se
aflã ºi scutirea de plata impozitului pe salariu. Acest drept
urmeazã sã fie exercitat de titularul sãu în condiþiile
prevãzute de lege. Faptul cã într-o hotãrâre a Guvernului
nu se specificã necesitatea atestãrii titlului prin brevet nu
poate însemna cã aceastã condiþie legalã a fost înlãturatã.
O hotãrâre a Guvernului nu poate adãuga la lege ºi nu
poate fi contrarã legii. Legea nr. 32/1991 privind impozitul
pe salarii, prin dispoziþia ce face obiectul excepþiei nu face
altceva decât sã preia condiþia existenþei brevetului, stabilitã
prin Legea nr. 42/1990.
Rezultã cã prin Legea nr. 42/1990, republicatã, s-a instituit titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, titlu care se conferã prin brevet. Legea
prevede acordarea scutirii de plata impozitului pe salariu,
drept menþionat ºi în Hotãrârea Guvernului nr. 566/1996.
Raportând prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, la dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþie, se constatã cã textul criticat este în concordanþã cu legea fundamentalã. Conferirea unei decoraþii sau
a unui titlu de onoare de cãtre Preºedintele României în
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baza art. 94 lit. a) din Constituþie se atestã prin brevet.
Brevetele sunt validate sub semnãtura autografã a
Preºedintelui României, precum ºi prin sigiliu. Ipoteza
cuprinsã în dispoziþia legalã criticatã, referitoare la
condiþionarea scutirii de plata impozitului, concretizeazã prerogativa constituþionalã a Preºedintelui României.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, atât considerentele, cât ºi soluþiile pronunþate prin deciziile
menþionate îºi pãstreazã valabilitatea ºi în cauza de faþã,
astfel cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã,
urmeazã sã fie respinsã.
Curtea constatã cã ºi excepþia de neconstituþionalitate a
prevederilor art. 10 alin. 1 lit. l) 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, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 17/1999, prevederi potrivit cãrora: ”Persoanele care ºi-au
pierdut total sau parþial capacitatea de muncã, marii mutilaþi,
rãniþii ºi urmaºii celor care au decedat ca urmare a participãrii
la lupta pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989 beneficiazã ºi de urmãtoarele drepturi: [...] l) posibilitatea cumulãrii
pensiei cu orice alte venituri [...], este neîntemeiatã ºi
urmeazã sã fie respinsã. Textul legal criticat nu conþine nici
o referire la ”brevetÒ, la ”decretÒ sau la Preºedintele
României, astfel cã nu sunt încãlcate, aºa cum susþine
autorul excepþiei, prevederile art. 94 lit. a) din Constituþie.
Pe de altã parte, dispoziþiile art. 10 alin. 1 lit. l) 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,
nu au legãturã cu obiectul litigiului, care priveºte contestarea unei decizii de imputare pentru o sumã reprezentând
impozit pe salariu nereþinut ºi penalitãþi pentru nevirarea în
termen a acestui impozit cãtre buget.
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, ºi a dispoziþiilor art. 10 alin. 1 lit. l) 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, excepþie ridicatã de Mihai Varlan în Dosarul nr. 3.139/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 7 decembrie 1999.
PREªEDINTE,

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

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 147/1996
privind organizarea ºi funcþionarea Direcþiei Generale a Vãmilor
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 147/1996 privind
organizarea ºi funcþionarea Direcþiei Generale a Vãmilor,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71
din 9 aprilie 1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
se modificã dupã cum urmeazã:
1. Litera i) a articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
”i) coordoneazã, îndrumã ºi îndeplineºte, prin mijloace ºi
metode specifice, sarcinile ce revin autoritãþii vamale pentru
prevenirea ºi combaterea traficului ilicit de droguri, arme,
muniþii, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural naþional;
urmãreºte, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale
statului, cazurile de spãlare a banilor prin operaþiuni
vamale; încheie, pe bazã de mandat, acorduri de cooperare cu alte administraþii vamale privind schimbul de
informaþii în domeniul combaterii fraudelor vamale;Ò
2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Structura organizatoricã a Direcþiei Generale
a Vãmilor este prevãzutã în anexa nr. 1.
Ocuparea posturilor de director general adjunct, director
ºi director adjunct se face prin concurs, în condiþiile legii,
iar numirea acestora în funcþie se face prin ordin al ministrului finanþelor.
Compartimentele din structura Direcþiei Generale a
Vãmilor, organizate la nivel de serviciu (brigadã) ºi de
birou, se stabilesc prin decizie a directorului general, cu
respectarea prevederilor legale.
Directorii generali adjuncþi coordoneazã în mod direct
activitatea unor direcþii din aparatul propriu ºi un numãr de
direcþii regionale vamale, pe baza deciziei directorului general.Ò
3. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Direcþiile regionale vamale Arad, Braºov,
Bucureºti, BucureºtiÑZona Aeroportuarã, Cluj, Constanþa,
Craiova, Galaþi, Giurgiu, Iaºi, Oradea ºi Timiºoara îºi
desfãºoarã activitatea în subordinea Direcþiei Generale a
Vãmilor ºi coordoneazã birourile vamale care funcþioneazã
în raza lor de activitate.
Structura organizatoricã, numãrul ºi nivelul funcþiilor de
execuþie pentru direcþiile regionale vamale ºi pentru birourile
vamale se stabilesc de directorul general al Direcþiei
Generale a Vãmilor, cu respectarea prevederilor legale.

Direcþiile regionale vamale ºi birourile vamale nu au personalitate juridicã.
Brigãzile de supraveghere ºi control vamal, organizate la
nivel de serviciu, fac parte din structura organizatoricã a
Direcþiei supraveghere ºi control vamal ºi sunt subordonate
operativ conducerilor direcþiilor regionale vamale.Ò
4. Articolul 9 se abrogã.
5. Articolul 11 se abrogã.
6. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 12. Ñ Direcþia Generalã a Vãmilor are în dotare
mijloace de transport aeriene, navale ºi terestre, pentru
desfãºurarea de activitãþi specifice, în structura, numãrul ºi
consumul de carburanþi prevãzute la pct. I din anexa nr. 2.
Pentru acþiuni de control antidrog ºi materiale explozive
Direcþia supraveghere ºi control vamal se doteazã cu câini
dresaþi, potrivit pct. II din anexa nr. 2.
În termen*) de 60 de zile de la data publicãrii prezentei
hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Direcþia
Generalã a Vãmilor va elabora norme pentru dresajul ºi
hrana câinilor prevãzuþi la pct. II din anexa nr. 2, care se
stabilesc ºi se aprobã prin ordin al ministrului finanþelor.
Repartizarea la direcþiile regionale vamale ºi la birourile
vamale a mijloacelor fixe prevãzute la alin. 1 ºi 2 se realizeazã prin decizie a directorului general al Direcþiei
Generale a Vãmilor.Ò
7. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 14. Ñ Direcþia Generalã a Vãmilor, prin Direcþia
recrutare, ºcolarizare ºi formare profesionalã a personalului
vamal, organizeazã la nivel central ºi teritorial cursuri în
specialitatea vamalã, cu durata maximã de un an pentru
personalul încadrat, cu aprobarea Ministerului Finanþelor.
Finanþarea activitãþilor prevãzute la alin. 1 se va face
din fondurile alocate cu aceastã destinaþie prin bugetul de
stat.Ò
Art. II. Ñ Numãrul maxim de posturi de specialitate
prevãzut la nr. crt. 2 de la pct. I din anexa nr. 2 ”Unitãþile
în subordinea sau sub autoritatea Ministerului FinanþelorÒ la
Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Finanþelor, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 18 august 1997,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi în Hotãrârea

*) Termenul curge de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotãrârii Guvernului nr. 152/2000.

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 97/3.III.2000
Guvernului nr. 529/1999 privind trecerea activitãþii de prelucrare ºi raportare statisticã a datelor cuprinse în declaraþiile
vamale de export ºi de import de la Centrul Român de
Comerþ Exterior la Direcþia Generalã a Vãmilor, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din
2 iulie 1999, este de 6.649.
Art. III. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.127/1996 pentru
completarea Hotãrârii Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea ºi funcþionarea Direcþiei Generale a Vãmilor, precum ºi pentru reorganizarea unor direcþii regionale vamale,

publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285
din 13 noiembrie 1996, se abrogã.
Art. IV. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 147/1996 privind organizarea ºi funcþionarea Direcþiei
Generale a Vãmilor se modificã ºi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta hotãrâre.
Art. V. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 147/1996 privind
organizarea ºi funcþionarea Direcþiei Generale a Vãmilor, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor
o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Bucureºti, 1 martie 2000.
Nr. 152.
ANEXA Nr. 1

(numãrul total de posturi în aparatul propriu
ºi la unitãþile subordonate, exclusiv demnitarul = 6.649)

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

a Direcþiei Generale a Vãmilor

DIRECTOR GENERAL

CONSILIERI
DIRECÞIA INSPECÞIE
ªI CONTROL INTERN
PENTRU ACTIVITATE
VAMALÃ

DIRECÞIA
REGLEMENTÃRI ªI
PROCEDURI
VAMALE*)

DIRECÞIA
SUPRAVEGHERE ªI
CONTROL
VAMAL*)

DIRECÞIA
JURIDICÃ ªI
LEGISLAÞIE
VAMALÃ

DIRECÞIA
INTEGRARE
VAMALÃ
EUROPEANÃ,
RELAÞII
INTERNAÞIONALE ªI
IMAGINE
PUBLICÃ

*) Coordonate de directorii generali adjuncþi.

DIRECÞIA
RECRUTARE,
ªCOLARIZARE ªI
FORMARE
PROFESIONALÃ A
PERSONALULUI VAMAL

DIRECÞIA
BUGET,
GESTIUNE ªI
POLITICÃ
GENERALÃ
DE
PERSONAL*)
SERVICIUL
CONTROL,
INVESTIGAÞII
ªI FRAUDÃ
FINANCIARÃ
DE
GESTIUNE
VAMALÃ

DIRECÞIA DE
TEHNOLOGIE
A
INFORMAÞIEI
ªI
STATISTICII
VAMALE

DIRECÞIA
ORGANIZARE
GENERALÃ
ªI ADMINISTRAREA
SERVICIILOR
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ANEXA Nr. 2

DOTÃRI

I. Mijloace de transport:
Nr.
crt.

Unitatea

1. Direcþia Generalã a Vãmilor

2. Direcþia supraveghere ºi
control vamal (inclusiv
brigãzile de supraveghere
vamalã ºi control ulterior,
precum ºi activitatea de
supraveghere în zonele
speciale prevãzute la art. 17
din Legea nr. 141/1997
privind Codul vamal al
României

Tipul mijlocului
de transport

Consumul
maxim de
carburant

Autoturisme

6

350 litri

Autovehicule pentru transport de
marfã ºi de persoane (activitãþi
de aprovizionare, deplasare a
personalului operativ

3

350 litri

Autoturisme

68

500 litri

Autospeciale (activitãþi pentru
depistare de droguri ºi de alte
substanþe cu regim special,
inclusiv pentru transportul câinilor)

12

500 litri

Autoturisme pentru
supraveghere în zonele
speciale

46

500 litri

1

Consum mediu
de 50 l/h pentru
maximum
75 de ore
de zbor lunar

Elicopter

3. Birouri vamale

Numãrul
maxim
aprobat
(bucãþi)

Autoturisme (câte unul pentru
fiecare birou vamal)

106

350 litri

Autovehicule pentru transport de
persoane ºi de valori la birourile
vamale de interior ºi de frontierã,
cu sucursale situate între 5Ð70 km

26

500 litri

Autoturisme pentru birourile
vamale din aeroporturile
internaþionale BucureºtiÑOtopeni
ºi BucureºtiÑBãneasa

2

500 litri

Autovehicule pentru birourile
vamale de frontierã necesare
în vederea asigurãrii transportului
salariaþilor la ºi de la serviciu
(birourile vamale situate la
5Ð70 km faþã de localitãþile
de referinþã)

24

1.100 litri
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Nr.
crt.

Unitatea

4. Direcþiile regionale vamale

Numãrul
maxim
aprobat
(bucãþi)

Consumul
maxim de
carburant

ªalupe pentru patrulare, control
ºi supraveghere în teritoriul de
supraveghere vamalã

22

Consum mediu
pe orã/navã
de 100 litri
pentru maximum
100 de ore
de funcþionare
lunar a fiecãrei
nave

Autoturisme (câte unul pentru
fiecare direcþie regionalã vamalã)
Autovehicule pentru transport de
marfã ºi de persoane (activitãþi
de aprovizionare, deplasare a
personalului operativ)

12

350 litri

12

500 litri

Tipul mijlocului
de transport

II. Câini:
Nr.
crt.

5.

Unitatea

Direcþia supraveghere ºi
control vamal

Denumirea

Câini dresaþi pentru Serviciul
antidrog ºi materiale explozive

Numãrul maxim

60

NOTÃ:

Lista cuprinzând birourile vamale de frontierã situate în afara localitãþilor, la distanþe de
5Ð70 km de acestea, ºi birourile vamale cu puncte vamale se aprobã de directorul general al
Direcþiei Generale a Vãmilor, la propunerea directorilor direcþiilor regionale vamale.
Nu se considerã depãºiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care, la
nivelul anului, se încadreazã în limita carburantului normat în raport cu numãrul de mijloace de
transport aprobat pentru Direcþia Generalã a Vãmilor, direcþiile regionale vamale ºi birourile
vamale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aplicarea prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 983/1998
privind reevaluarea clãdirilor, construcþiilor speciale ºi terenurilor,
modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999
Ministrul finanþelor,
în temeiul prevederilor art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea clãdirilor,
construcþiilor speciale ºi terenurilor, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 95/1999, ºi în baza
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art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile
ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilizãrile corporale de natura construcþiilor
ºi terenurilor se pot reevalua anual în baza ratei inflaþiei
comunicate de Comisia Naþionalã pentru Statisticã, în
situaþia în care aceasta depãºeºte 5%.
Art. 2. Ñ (1) Persoanele juridice care nu au efectuat
reevaluãrile anterioare prevãzute de normele legale vor proceda la efectuarea reevaluãrii construcþiilor ºi terenurilor pe
baza indicilor ºi metodologiei prevãzute de reglementãrile
respective.
(2) Comisiile de inventariere vor analiza diferenþele din
reevaluare ºi valorile actualizate ale imobilizãrilor

reevalutate în corelaþie cu utilitatea bunurilor respective ºi
cu valoarea de piaþã, iar în cazurile în care se vor
constata supraevaluãri sau subevaluãri ale valorii acestora,
ele vor fi eliminate.
Art. 3. Ñ Direcþia monitorizarea contribuabililor mari va
lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 28 februarie 2000.
Nr. 338.
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