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ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 117/2000
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000
privind unele mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome,
societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele societãþi comerciale cu capital majoritar de stat,
în anul 2000
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele societãþi comerciale cu capital
majoritar de stat, în anul 2000, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 303 din 4 iulie 2000.

Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 117 din 30 iunie 2000 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 58/2000 privind unele mãsuri pentru întãrirea disciplinei

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 6.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000
privind unele mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale
ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile
naþionale ºi în unele societãþi comerciale cu capital majoritar
de stat, în anul 2000
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele mãsuri pentru
întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi
companiile naþionale ºi în unele societãþi comerciale cu capital majoritar de
stat, în anul 2000, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 13.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxã,
în învãþãmântul superior de stat peste locurile finanþate de la bugetul de stat
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului
nr. 54 din 14 august 1998 privind admiterea, cu taxã,
în învãþãmântul superior de stat peste locurile finanþate
de la bugetul de stat, emisã în temeiul art. 1 pct. 10

lit. h) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din
18 august 1998.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 7.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea
Ordonanþei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxã,
în învãþãmântul superior de stat peste locurile finanþate
de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxã, în învãþãmântul superior
de stat peste locurile finanþate de la bugetul de stat ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 14.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind jurãmântul de credinþã faþã de þarã ºi popor al senatorilor ºi deputaþilor
din Parlamentul României
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
(2) Jurãmântul de credinþã se poate depune ºi fãrã formula religioasã, aceasta putând fi înlocuitã cu formula:
”Jur pe onoare ºi conºtiinþãÒ, care prefaþeazã jurãmântul.
Art. 2. Ñ Jurãmântul scris se rosteºte ºi se semneazã
de fiecare senator ºi deputat ºi se încredinþeazã spre
pãstrare preºedintelui Camerei din care face parte.
Art. 3. Ñ (1) Senatorii ºi deputaþii vor depune individual,
în ºedinþa de validare a mandatelor, jurãmântul prevãzut la
art. 1.
(2) Refuzul de a depune jurãmântul atrage invalidarea
mandatului.
Art. 4. Ñ Senatorii ºi deputaþii, aleºi în legislatura
2000Ñ2004, vor depune jurãmântul de credinþã în condiþiile
art. 1 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei legi.

Art. 1. Ñ (1) Senatorii ºi deputaþii depun, în ºedinþã
solemnã a Camerei din care fac parte, urmãtorul jurãmânt
de credinþã faþã de þarã ºi popor:
”Jur credinþã patriei mele România.
Jur sã respect Constituþia ºi legile þãrii.
Jur sã apãr democraþia, drepturile ºi libertãþile fundamentale
ale cetãþenilor, suveranitatea, independenþa, unitatea ºi
integritatea teritorialã a României.
Jur sã-mi îndeplinesc cu onoare ºi fidelitate mandatul
încredinþat de popor.
Aºa sã mã ajute Dumnezeu!Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) ºi ale art. 76 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 8.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind jurãmântul de credinþã
faþã de þarã ºi popor al senatorilor ºi deputaþilor
din Parlamentul României
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind jurãmântul de credinþã faþã
de þarã ºi popor al senatorilor ºi deputaþilor din Parlamentul României ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 15.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind denunþarea Convenþiei internaþionale
pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament,
semnatã la Bruxelles la 25 august 1924
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ România denunþã Convenþia internaþionalã pentru
unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnatã la Bruxelles
la 25 august 1924.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 10 decembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 9.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind denunþarea
Convenþiei internaþionale pentru unificarea
anumitor reguli în materie de conosament,
semnatã la Bruxelles la 25 august 1924
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind denunþarea Convenþiei
internaþionale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament,
semnatã la Bruxelles la 25 august 1924, ºi se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 16.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 62/2001 privind conversia în acþiuni a unor sume
datorate statului
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 62
din 25 aprilie 2001 privind conversia în acþiuni a unor sume datorate statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 10 mai
2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 1 noiembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
4 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 10.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 62/2001
privind conversia în acþiuni a unor sume datorate statului
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în acþiuni a unor sume
datorate statului ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 17.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime
ºi maxime ale amenzilor contravenþionale stabilite prin Legea nr. 25/1969
privind regimul strãinilor în România
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
România, emisã în temeiul art. 1 lit. p) din Legea
nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998.

Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului
nr. 27 din 30 ianuarie 1998 pentru majorarea limitelor
minime ºi maxime ale amenzilor contravenþionale stabilite
prin Legea nr. 25/1969 privind regimul strãinilor în

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 11.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime
ºi maxime ale amenzilor contravenþionale stabilite
prin Legea nr. 25/1969 privind regimul strãinilor în România
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime ºi maxime ale
amenzilor contravenþionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul
strãinilor în România ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 18.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Portugheze privind ºederea temporarã în scopul
angajãrii lucrãtorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 35 din 16 august 2001 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii
Portugheze privind ºederea temporarã în scopul
angajãrii lucrãtorilor români pe teritoriul Republicii

Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001, adoptatã în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 324/2001
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 511 din 28 august 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 12.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Portugheze
privind ºederea temporarã în scopul angajãrii lucrãtorilor
români pe teritoriul Republicii Portugheze,
semnat la Lisabona la 19 iulie 2001
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Portugheze privind ºederea temporarã în scopul
angajãrii lucrãtorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la
Lisabona la 19 iulie 2001, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 19.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 2/2000
privind modificarea coeficienþilor de multiplicare pentru unele funcþii prevãzute în anexele nr. VÑVIII
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar
ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 2 din 9 februarie 2000 privind modificarea
coeficienþilor de multiplicare pentru unele funcþii prevãzute
în anexele nr. VÑVIII la Legea nr. 154/1998 privind siste-

mul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi a
indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 63 din 14 februarie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 13.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea
coeficienþilor de multiplicare pentru unele funcþii prevãzute
în anexele nr. VÑVIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar
ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii
de demnitate publicã
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficienþilor de multiplicare pentru unele funcþii prevãzute în anexele nr. VÑVIII la Legea
nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul
bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 20.
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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 321
din 20 noiembrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 4 alin. (1) lit. d1) ºi ale art. 431
alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificatã
ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 87/2000
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Lucian Stângu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Laurenþiu Cristescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 4 alin. (1) lit. d1) ºi ale art. 431
alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 87/2000, excepþie ridicatã de
Miron Teodor într-un litigiu cu Oficiul de pensii al
sectorului 4 Bucureºti, Casa de Pensii a Municipiului
Bucureºti ºi Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de
Asigurãri Sociale în Dosarul nr. 2.582/2001 al Judecãtoriei
Sectorului 4 Bucureºti.
La apelul nominal se prezintã autorul excepþiei, Miron
Teodor, ºi reprezentantul Casei de Pensii a Municipiului
Bucureºti, consilier Horia-Corneliu Frãþilã, lipsind celelalte
pãrþi, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate solicitã acordarea unui termen pentru a lua cunoºtinþã de conþinutul punctelor de vedere depuse la dosar. Reprezentantul
Ministerului Public aratã cã motivul invocat nu este pertinent pentru acordarea unui nou termen ºi, în consecinþã,
se opune amânãrii soluþionãrii cauzei.
Curtea, deliberând asupra cererii de amânare a
soluþionãrii cauzei, o respinge considerând cã dosarul s-a
aflat suficient timp la dispoziþia pãrþilor pentru a putea fi
consultat ºi pentru ca acestea sã ia cunoºtinþã de actele
depuse.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate pune concluzii
de admitere a excepþiei, suþinând cã impozitarea pensiilor
este un act fãrã precedent în dreptul românesc ºi
internaþional. Se aratã cã pensia reprezintã un drept
câºtigat prin muncã ce nu poate fi diminuat prin actele
Guvernului. Prin aceastã impozitare a pensiilor se ajunge
la impozitarea o datã în plus a ceea ce s-a impozitat deja.

Pensia reprezintã un venit net asupra cãruia s-a aplicat
deja un impozit. Faptul cã este un venit net reiese chiar
din conþinutul art. 43 1 alin. (1) din ordonanþa criticatã.
Punctul de vedere al Guvernului ºi raportul judecãtoruluiraportor nu cuprind argumente care sã combatã motivarea
excepþiei. Autorul excepþiei mai susþine cã, prin emiterea
ordonanþei în discuþie, Guvernul a încãlcat dispoziþiile
art. 114 alin. (4) din Constituþie, Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 87/2000 nefiind supusã spre aprobare
Parlamentului pânã la data ridicãrii excepþiei. De asemenea,
se mai aratã cã diminuarea pensiei prin impozitare este o
lezare a demnitãþii persoanei care a desfãºurat o activitate
îndelungatã, fiind în contradicþie cu art. 43 alin. (1) din
Constituþie, care prevede obligaþia statului de a asigura
cetãþenilor un trai decent. Dispoziþiile ordonanþei sunt criticate ºi prin raportare la art. 16 din Constituþie, impozitarea
privind numai o parte a pensiilor creând discriminãri între
pensionari, în funcþie de valoarea pensiei. În final autorul
solicitã admiterea excepþiei ºi constatarea neconstituþionalitãþii dispoziþiilor criticate.
Reprezentantul Casei de Pensii a Municipiului Bucureºti
lasã la aprecierea Curþii soluþia ce se impune sã fie adoptatã în cauzã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã, invocând, în acest sens, jurisprudenþa în materie a
Curþii Constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 17 mai 2001, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.582/2001, Judecãtoria Sectorului 4 Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 2, 3, 4 ºi ale secþiunii a 6-a
”Venituri din pensiiÒ din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe
venit, excepþie ridicatã de Miron Teodor.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile legale criticate încalcã mai
multe prevederi constituþionale. Astfel, este încãlcat art. 1
alin. (3) din Constituþie, întrucât modul de calcul al pensiei
ºi, implicit, diminuarea acesteia lezeazã demnitatea umanã,
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art. 16 alin. (1), întrucât impozitarea pensiilor, aºa cum
este reglementatã în dispoziþiile de lege criticate, se aplicã
numai unei pãrþi din populaþie ºi se încalcã în acest mod
principiul egalitãþii cetãþenilor în faþa legii, art. 43 alin. (1)
privind obligaþia statului de a asigura cetãþenilor un nivel
de trai decent, statul necorelând rata de indexare a pensiilor cu nivelul existent al inflaþiei, art. 47 alin. (4), întrucât
Guvernul nu a rãspuns la petiþia sa, prin care s-a plâns
împotriva ordonanþei de urgenþã, ºi art. 53 alin. (2) din
Constituþie privind aºezarea justã a sarcinilor fiscale,
deoarece, în opinia autorului excepþiei, impozitarea pensiei
”constituie o dublã impozitare de venitÒ, având în vedere
cã ”pensia reprezintã restituirea unor sume de bani care
au fost reþinute titularului în perioada sa activãÒ. De asemenea, autorul excepþiei considerã cã sunt încãlcate ºi dispoziþiile art. 72 alin. (2) lit. l), întrucât prin ordonanþa de
urgenþã s-au reglementat raporturi care se încadreazã în
regimul general al protecþiei sociale, domeniu rezervat legii
organice, precum ºi ale art. 114 alin. (4) din Constituþie,
deoarece Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 87/2000,
intratã în vigoare la 3 iulie 2000, data publicãrii în
Monitorul Oficial al României, pânã la data ridicãrii
excepþiei, 17 mai 2001, nu a fost dezbãtutã ºi aprobatã de
Parlament.
Judecãtoria Sectorului 4 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, considerã cã excepþia ridicatã nu este întemeiatã, dispoziþiile legale criticate neîncãlcând normele constituþionale,
deoarece ”insatisfacþia materialã provocatã unui cetãþean
prin emiterea unui act normativ nu poate constitui temei
pentru a se constata cã actul normativ respectiv încalcã
dispoziþii din Constituþia RomânieiÒ.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului, precum ºi Guvernului, pentru a-ºi formula
punctele de vedere cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã. Se
considerã cã statul, prin neimpunerea veniturilor mai mici,
”a urmãrit realizarea unei mãsuri corelative de echilibru ºi
proporþionalitateÒ ºi, astfel, mãsurile pe care statul înþelege
sã le ia pentru sprijinul categoriilor defavorizate nu contravin principiilor constituþionale.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi 23 din
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Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
În ceea ce priveºte obiectul excepþiei de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã prin art. 85 din Ordonanþa
Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din
3 august 2001, sunt expres ºi în întregime abrogate atât
Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999, cât ºi Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 87/2000, începând cu data intrãrii
în vigoare a Ordonanþei Guvernului nr. 7/2001, respectiv la
data de 1 ianuarie 2002. Prin urmare, dispoziþiile legale la
care se referã critica autorului excepþiei sunt încã în
vigoare la data judecãrii cauzei, urmând a face obiectul
controlului de constituþionalitate.
Autorul excepþiei menþioneazã, ca fiind neconstituþionale,
dispoziþiile art. 2, 3 ºi 4 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 87/2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 302 din 2 iulie 2000. Articolele indicate reprezintã, în realitate, puncte ale art. I din ordonanþa
de urgenþã, care prevãd completarea unor prevederi ale
Ordonanþei Guvernului nr. 73/1999, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999.
Dintre acestea este relevant în cauzã doar pct. 2, prin
care la art. 4 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 73/1999 se introduce lit. d 1 ) care are urmãtorul
cuprins: ”Categoriile de venituri care se supun impozitului pe
venit sunt: [...]
d 1 ) veniturile din pensii, pentru suma ce depãºeºte
2.000.000 lei pe lunã.Ò
De asemenea, autorul excepþiei criticã prevederile
secþiunii a 6-a ”Venituri din pensiiÒ Ñ art. 431 ºi 432 Ñ
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 87/2000, dar
care, în realitate, fac parte din Ordonanþa Guvernului
nr. 73/1999, aceastã secþiune fiind introdusã prin pct. 17 al
art. I din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 87/2000.
Dintre aceste prevederi sunt relevante în cauzã doar cele
ale art. 431 alin. (1), în urmãtoarea redactare: ”Este impozabilã totalitatea veniturilor nete, încasate cu titlu de pensie de
cãtre contribuabili, plãtite atât din fonduri constituite prin contribuþii obligatorii la un sistem de asigurare socialã, cât ºi cele
primite cu titlu de pensie finanþatã de la bugetul de stat, potrivit
legii, pentru partea care depãºeºte suma de 2.000.000 lei pe
lunã.Ò
Prin urmare, Curtea constatã cã obiectul controlului de
constituþionalitate îl constituie dispoziþiile art. 4 alin. (1)
lit. d1) ºi ale art. 431 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 73/1999, urmând sã se pronunþe numai cu privire la
constituþionalitatea acestor texte de lege.
În motivarea susþinerilor sale, privind neconstituþionalitatea dispoziþiilor legale criticate, autorul excepþiei a invocat
numeroase prevederi constituþionale. Astfel:
Ñ Art. 1 alin. (3): ”România este stat de drept, democratic ºi social, în care demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile
cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane, dreptatea
ºi pluralismul politic reprezintã valori supreme ºi sunt garantate.Ò;
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Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
Ñ Art. 43 alin. (1): ”Statul este obligat sã ia mãsuri de
dezvoltare economicã ºi de protecþie socialã, de naturã sã asigure cetãþenilor un nivel de trai decent.Ò;
Ñ Art. 47 alin. (4): ”Autoritãþile publice au obligaþia sã
rãspundã la petiþii în termenele ºi în condiþiile stabilite potrivit
legii.Ò;
Ñ Art. 53 alin. (2): ”Sistemul legal de impuneri trebuie sã
asigure aºezarea justã a sarcinilor fiscale.Ò;
Ñ Art. 72 alin. (3) lit. l): ”Prin lege organicã se reglementeazã: [É]
l) regimul general privind raporturile de muncã, sindicatele
ºi protecþia socialãÒ;
Ñ Art. 114 alin. (4): ”În cazuri excepþionale, Guvernul
poate adopta ordonanþe de urgenþã. Acestea intrã în vigoare
numai dupã depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacã
Parlamentul nu se aflã în sesiune, el se convoacã în mod obligatoriu.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi, în consecinþã,
urmeazã sã fie respinsã. Curtea Constituþionalã a fost sesizatã în mai multe rânduri cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 4 alin. (1) lit. d1) ºi ale art. 431
alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999 privind
impozitul pe venit. Conform jurisprudenþei sale constante,
Curtea a respins excepþia în fiecare cauzã, apreciind cã
impozitarea veniturilor din pensii nu contravine nici unei
dispoziþii constituþionale. Astfel, de exemplu, prin Decizia
nr. 149 din 8 mai 2001, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 456 din 10 august 2001, Curtea
Constituþionalã a constatat cã ”[É] sumele reþinute din
salarii cu titlu de contribuþie la fondul asigurãrilor sociale nu
rãmân în proprietatea contribuabililor, ci se redistribuie,
potrivit legii, persoanelor îndreptãþite, sub formã de pensii
sau ajutoare sociale. Aceastã opþiune a legiuitorului îºi
gãseºte reazemul constituþional în dispoziþiile textului din
Legea fundamentalã care proclamã statul român ca Çstat
socialÈ, cu toate obligaþiile care revin acestuia privind asigurarea unui trai decent pentru toate categoriile socialeÒ.
S-a mai reþinut cã ”[É] aceastã impozitare constituie o
mãsurã socialã prin care se majoreazã bugetul public
naþional, care, potrivit art. 137 alin. (1) din Constituþie,
cuprinde, printre altele, ºi bugetul asigurãrilor sociale de
stat ºi, prin urmare, creeazã posibilitãþile bugetare pentru
majorarea corespunzãtoare a pensiilor, precum ºi pentru
asigurarea unui minim nivel de trai decent pentru toþi
cetãþenii þãriiÒ.
În ceea ce priveºte susþinerea autorului excepþiei de
neconstituþionalitate conform cãreia, prin stabilirea obligaþiei
la plata impozitului pe venit pentru cetãþenii care primesc o
pensie mai mare de 2.000.000 lei pe lunã, se instituie un
tratament inegal ºi discriminatoriu faþã de cetãþenii cu o
pensie mai micã decât valoarea mai sus menþionatã,
Curtea constatã cã principiul egalitãþii consacrat de art. 16
alin. (1) din Constituþie nu înseamnã uniformitate, aºa încât

la situaþii diferite trebuie sã corespundã un tratament juridic
diferenþiat.
De asemenea, se constatã cã nu au fost încãlcate nici
dispoziþiile art. 43 alin. (1) din Constituþie, referitoare la
obligaþia statului de a lua mãsuri de dezvoltare economicã
ºi de protecþie socialã, de naturã sã asigure cetãþenilor un
nivel de trai decent. Impozitarea doar a acelei pãrþi a venitului din pensie care depãºeºte o anumitã valoare, modificabilã în timp în funcþie de rata inflaþiei sau de alþi factori
luaþi în considerare de legiuitor, constituie o opþiune a
acestuia ºi depinde de posibilitãþile financiare ale statului,
într-o anumitã perioadã, pentru dimensionarea mãsurilor de
protecþie socialã.
Potrivit Constituþiei, calificarea legilor ca fiind organice
se face expres prin textele constituþionale, iar nu pe cale
de interpretare. Din cuprinsul textului art. 72 alin. (3) din
Constituþie, care prevede domeniile supuse reglementãrii
prin lege organicã, precum ºi din celelalte texte
constituþionale în care se specificã necesitatea adoptãrii de
legi organice nu rezultã cã reglementãrile relative la impozitul pe venit, în ansamblul lor, fac parte din domeniul legii
organice, acestea reprezentând doar o parte specialã a
domeniului mãsurilor de protecþie socialã, iar nu ”regimul
generalÒ prevãzut de textul constituþional.
Susþinerea autorului excepþiei, potrivit cãreia modificarea
unei ordonanþe neaprobate nici în sesiunea parlamentarã în
care a fost depusã ºi nici în sesiunea parlamentarã
extraordinarã ulterioarã trebuie consideratã neconstituþionalã,
întrucât ar contraveni art. 114 alin. (4) din Constituþie, este,
de asemenea, neîntemeiatã. Art. 114 alin. (4) prevede
obligaþia depunerii la Parlament spre aprobare a ordonanþei
de urgenþã ca o condiþie pentru intrarea în vigoare, precum
ºi convocarea Parlamentului, dacã acesta nu se aflã în
sesiune. Nu se prevãd, însã, nici un termen pânã la care
Parlamentul trebuie sã se pronunþe asupra ordonanþei de
urgenþã ºi nici încetarea aplicabilitãþii acesteia dacã
Parlamentul nu a aprobat-o pânã la un anumit termen. În
acest sens a statuat Curtea Constituþionalã ºi prin Decizia
nr. 3 din 18 ianuarie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 133 din 28 martie 2000, când a
constatat cã ”stabilirea datei la care vor fi discutate ordonanþele þine de organizarea internã a Camerelor
Parlamentului, iar în art. 61 alin. (1) teza întâi din
Constituþie se prevede cã ÇOrganizarea ºi funcþionarea
fiecãrei Camere se stabilesc prin regulament propriuÈÒ.
În ceea ce priveºte presupusa încãlcare a dispoziþiilor
constituþionale ale art. 1 alin. (3), care garanteazã, printre
altele, ”demnitatea omuluiÒ, precum ºi ale art. 47 alin. (4),
care reglementeazã obligaþia autoritãþilor publice de a
rãspunde în termen la petiþiile cetãþenilor, Curtea constatã
cã aceste prevederi constituþionale nu au legãturã cu
obligaþia de a plãti impozit pe veniturile din pensii ºi, prin
urmare, nu sunt relevante în cauzã.
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Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi
al art. 1Ñ3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 4 alin. (1) lit. d1) ºi ale art. 431 alin. (1) din
Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 87/2000, excepþie ridicatã de Miron Teodor în Dosarul nr. 2.582/2001 al Judecãtoriei Sectorului 4
Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 20 noiembrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Laurenþiu Cristescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 324
din 27 noiembrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992
privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie construite din fondurile statului
ºi din fondurile unitãþilor economice sau bugetare de stat, republicatã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

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

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie
construite din fondurile statului ºi din fondurile unitãþilor
economice sau bugetare de stat, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”B.T.T.Ò Ñ S.A. din
Bucureºti în Dosarul nr. 1.916/2000 al Judecãtoriei
Mangalia.
La apelul nominal se prezintã pãrþile Marin Florea ºi
Monica Florea. Lipseºte autorul excepþiei, Societatea
Comercialã ”B.T.T.Ò Ñ S.A. din Bucureºti, faþã de care
procedura de citare a fost legal îndeplinitã.

Cauza fiind în stare de judecatã, Marin Florea solicitã
respingerea excepþiei ca fiind inadmisibilã, neavând legãturã
cu obiectul procesului din faþa instanþei de fond ºi nici cu
art. 1 din primul Protocol adiþional la Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale. Un
alt motiv de inadmisibilitate se apreciazã ca fiind Decizia
Curþii Constituþionale nr. 99/1995 prin care s-a respins
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 din
Legea nr. 85/1992. În sprijinul acestor susþineri se depun
ºi concluzii scrise.
Aceleaºi concluzii, atât orale cât ºi scrise, sunt susþinute
de Monica Florea.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei ca fiind neîntemeiatã, având în vedere jurisprudenþa constantã a Curþii Constituþionale în ceea ce priveºte
dispoziþiile art. 7 din Legea nr. 85/1992.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 3 aprilie 2001, pronunþatã în Dosarul
nr. 1.916/2000, Judecãtoria Mangalia a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 4 teza finalã din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie
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construite din fondurile statului ºi din fondurile unitãþilor
economice sau bugetare de stat, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”B.T.T.Ò Ñ S.A. din
Bucureºti într-un litigiu având ca obiect obligarea acestei
societãþi la încheierea unui contract de vânzare-cumpãrare
privind un apartament.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile art. 7 alin. 4 din Legea
nr. 85/1992, republicatã, care stabilesc modul de calcul al
preþului de vânzare pentru locuinþele ce intrã sub incidenþa
legii, sunt contrare prevederilor art. 41 din Constituþie,
raportate la cele ale art. 1 din primul Protocol adiþional la
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, prin aceea cã modalitatea indexãrii preþului
”nu are o justificare obiectivã ºi raþionalãÒ, legiuitorul
sustrãgând de la indexare ”perioada de la 8 februarie
1990, data intrãrii în vigoare a Decretului-lege nr. 61/1990,
ºi pânã la 7 martie 1991, data când devine aplicabil salariul minim brut pe þarã potrivit Hotãrârii Guvernului
nr. 133/1991, precum ºi perioada de la 8 martie 1992
pânã la 29 iulie 1992Ò.
Judecãtoria Mangalia, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este neîntemeiatã, întrucât art. 41 din Constituþie prevede expres cã limitele ºi conþinutul dreptului de proprietate se stabilesc prin
lege, iar prevederile art. 1 alin. 2 din primul Protocol
adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale îngãduie statelor sã reglementeze folosinþa bunurilor prin lege. Prevederile criticate sunt
considerate ca instituind o limitã a dreptului de proprietate,
conformã cu prevederile art. 41 din Constituþie.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã, prevederile
criticate nefiind contrare dispoziþiilor art. 41 din Constituþie
ºi ale art. 1 din primul Protocol adiþional la Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale. În ceea ce priveºte modalitatea concretã de stabilire a preþului de vânzare a locuinþelor, se apreciazã cã
este o problemã de aplicare a legii, iar nu de constituþionalitate.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,

susþinerile pãrþilor prezente, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este
competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi
23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind
vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie construite
din fondurile statului ºi din fondurile unitãþilor economice
sau bugetare de stat, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, dispoziþii
care au urmãtorul cuprins: ”Evaluarea ºi vânzarea locuinþelor
prevãzute la alin. 1 ºi 2 ºi la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au
încheiat contracte de vânzare-cumpãrare pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei legi, se vor face în condiþiile Decretuluilege nr. 61/1990 ºi ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficienþii de uzurã din Decretul nr. 93/1977,
la un preþ indexat în funcþie de creºterea salariului minim brut
pe þarã la data cumpãrãrii, faþã de cel existent la data intrãrii în
vigoare a Legii nr. 85/1992.Ò
Textul constituþional invocat de autorul excepþiei este cel
al art. 41 al cãrui conþinut este urmãtorul: ”(1) Dreptul de
proprietate, precum ºi creanþele asupra statului, sunt garantate. Conþinutul ºi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privatã este ocrotitã în mod egal de lege,
indiferent de titular. Cetãþenii strãini ºi apatrizii nu pot dobândi
dreptul de proprietate asupra terenurilor.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauzã de
utilitate publicã, stabilitã potrivit legii, cu dreaptã ºi prealabilã
despãgubire.
(4) Pentru lucrãri de interes general, autoritatea publicã
poate folosi subsolul oricãrei proprietãþi imobiliare, cu obligaþia
de a despãgubi proprietarul pentru daunele aduse solului,
plantaþiilor sau construcþiilor, precum ºi pentru alte daune
imputabile autoritãþii.
(5) Despãgubirile prevãzute în alineatele (3) ºi (4) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenþã,
prin justiþie.
(6) Dreptul de proprietate obligã la respectarea sarcinilor
privind protecþia mediului ºi asigurarea bunei vecinãtãþi, precum ºi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau
obiceiului, revin proprietarului.
(7) Averea dobânditã licit nu poate fi confiscatã. Caracterul
licit al dobândirii se prezumã.
(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracþiuni
ori contravenþii pot fi confiscate numai în condiþiile legii.Ò
De asemenea, se invocã încãlcarea prevederilor art. 1
din primul Protocol adiþional la Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, prevederi
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cu urmãtorul cuprins: ”Orice persoanã fizicã sau juridicã are
dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit
de proprietatea sa decât pentru cauzã de utilitate publicã ºi în
condiþiile prevãzute de lege ºi de principiile generale ale dreptului internaþional.
Dispoziþiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor
de a adopta legile pe care le considerã necesare pentru a
reglementa folosinþa bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuþii, sau a
amenzilor.Ò
Motivele de neconstituþionalitate invocate de autorul
excepþiei privesc modalitatea de stabilire ºi, implicit, cuantumul preþului de vânzare, considerându-se cã acesta nu
respectã cerinþele impuse de prevederile art. 1 din primul
Protocol adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 7 din Legea
nr. 85/1992, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin
numeroase decizii, de exemplu prin Decizia nr. 10 din
8 martie 1994, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 114 din 5 mai 1994, Decizia nr. 22 din
27 februarie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 94 din 9 mai 1996, Decizia nr. 40
din 14 martie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 242 din 1 iunie 2000, sau Decizia
nr. 164 din 22 mai 2001, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001, respingând excepþiile invocate. În motivarea soluþiilor s-a
reþinut cã prin aceste dispoziþii se instituie o limitare legalã
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a dreptului de proprietate, constând în posibilitatea fiecãrui
chiriaº de a cumpãra locuinþa, limitare conformã dispoziþiilor
art. 41 din Constituþie ºi care dã expresie totodatã exigenþelor cuprinse la art. 134 alin. (2) lit. f) ºi la art. 43
alin. (1) din Constituþie cu privire la obligaþia statului de a
crea condiþii necesare pentru creºterea calitãþii vieþii ºi de a
lua mãsuri de dezvoltare economicã ºi de protecþie socialã,
de naturã sã asigure cetãþenilor un nivel de trai decent.
Curtea a mai constatat cã dispoziþiile art. 7 din Legea
nr. 85/1992 reprezintã o normã de justiþie socialã, întrucât
dau posibilitatea chiriaºilor sã cumpere locuinþele la construirea cãrora au contribuit direct sau indirect în vechiul
sistem statal-juridic.
Având în vedere cã nu au intervenit elemente noi de
naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenþei Curþii,
atât soluþiile, cât ºi considerentele cuprinse în deciziile
anterioare îºi pãstreazã valabilitatea ºi în prezenta cauzã.
Faptul cã, în acest caz, autorul excepþiei nu criticã obligativitatea înstrãinãrii locuinþelor, ci preþul de vânzare al acestora, nu priveºte constituþionalitatea textului criticat, fiind o
problemã de opþiune legislativã. Legiuitorul a înþeles sã stabileascã preþul de vânzare într-un cuantum care sã permitã
chiriaºilor sã-ºi poatã exercita efectiv dreptul la cumpãrarea
locuinþelor, în cazul unui preþ ridicat dreptul acestora devenind iluzoriu. De aceea nu poate fi reþinutã nici încãlcarea
prevederilor art. 1 din primul Protocol adiþional la Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.

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

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de
locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie construite din fondurile statului ºi din fondurile unitãþilor economice sau bugetare de
stat, republicatã, excepþie ridicatã de Societatea Comercialã ”B.T.T.Ò Ñ S.A. din Bucureºti în Dosarul nr. 1.916/2000 al
Judecãtoriei Mangalia.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 27 noiembrie 2001.

PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli rectificativ pe anul 2001
al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2001 nr. 216/2001 ºi ale art. 3 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea
disciplinei economico-financiare ºi alte dispoziþii cu caracter financiar,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli
rectificativ pe anul 2001 al Regiei Autonome ”Monitorul
OficialÒ, regie de interes public naþional aflatã sub autoritatea Camerei Deputaþilor, prevãzut în anexa*) care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în
bugetul de venituri ºi cheltuieli se aprobã de secretarul
general al Camerei Deputaþilor.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli rectificativ
prevãzut la art. 1 reprezintã limite maxime care nu pot fi
depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea secretarului general al Camerei
Deputaþilor, cu avizul Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale ºi al Ministerului Finanþelor Publice.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor aprobate se pot efectua chel-

tuieli proporþional cu gradul de realizare a veniturilor, cu
încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ Fondul de salarii se poate utiliza proporþional
cu gradul de realizare în anul 2001 faþã de anul 2000 a
productivitãþii muncii, calculatã valoric în preþuri comparabile
sau, dupã caz, în unitãþi fizice, prevãzutã în bugetul de
venituri ºi cheltuieli.
Art. 4. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 ºi 3 constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor.
(3) Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de
organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, în sarcina persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Secretarul general al Camerei Deputaþilor,
Cristian Ionescu
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 10.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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