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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 58 alin. (1) din Legea învãþãmântului
nr. 84/1995, republicatã, precum ºi a dispoziþiilor art. 1 ºi 2
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 133/2000
privind învãþãmântul universitar ºi postuniversitar de stat cu
taxã, peste locurile finanþate de la bugetul de stat, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 441/2001,
excepþie ridicatã de Fundaþia Universitarã pentru Integrare

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 431/13.V.2004

Europeanã prin Universitatea Româno-Germanã din Sibiu
în Dosarul nr. 5.460/2003 al Curþii de Apel Alba Iulia Ñ
Secþia comercialã ºi contencios administrativ.
La apelul nominal se prezintã autorul excepþiei, prin
rector Antonie Iorgovan, cu împuternicire depusã la dosar,
ºi lipsesc celelalte pãrþi, faþã de care procedura de citare a
fost legal îndeplinitã.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate depune la dosar
concluzii scrise ºi solicitã admiterea acesteia, susþinând cã
textele de lege care formeazã obiectul excepþiei contravin
principiului statului de drept consacrat prin art. 1 din
Constituþia României, republicatã, principiu din care rezultã
obligaþia statului de a acorda protecþie tuturor categoriilor
sociale, prin mãsuri adecvate, între care se numãrã
gratuitatea învãþãmântului de stat ºi acordarea de burse
sociale de studii. Prin aplicarea dispoziþiilor legale atacate
se ajunge în fapt la privatizarea învãþãmântului superior,
dat fiind cã în instituþiile de învãþãmânt superior de stat
sunt preponderente locurile de studiu cu taxã. Pe de altã
parte, legea instituie o situaþie privilegiatã pentru instituþiile
de învãþãmânt superior de stat în raport cu cele particulare
în privinþa atribuirii numãrului de locuri de studiu cu taxã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepþiei, deoarece argumentele invocate de
autorul acesteia se bazeazã pe interpretarea eronatã a
textelor criticate. Prin art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 133/2000, numãrul locurilor cu taxã din
învãþãmântul superior de stat este propus de senatul
universitar al fiecãrei instituþii ºi se aprobã de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii. Acest numãr nu este nelimitat, iar
modul în care se stabileºte constituie o problemã de
aplicare a legii ºi nu de constituþionalitate a prevederilor
acesteia. Pe de altã parte, tinerii care ar urma sã ocupe
locurile cu taxã au deplina libertate sã opteze pentru
oricare dintre formele de învãþãmânt de stat sau
particulare.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 5 noiembrie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 5.460/2003, Curtea de Apel Alba Iulia Ñ Secþia
comercialã ºi contencios administrativ a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea învãþãmântului
nr. 84/1995, republicatã, precum ºi a dispoziþiilor art. 1 ºi 2
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 133/2000
privind învãþãmântul universitar ºi postuniversitar de stat
cu taxã, peste locurile finanþate de la bugetul de stat,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 441/2001.
Excepþia a fost ridicatã de reclamanta Fundaþia
Universitarã pentru Integrare Europeanã prin Universitatea
Româno-Germanã din Sibiu, în dosarul cu numãrul de mai
sus, având drept obiect soluþionarea unei acþiuni în
contencios administrativ privind legalitatea ordinului emis de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului, referitor la
aprobarea cifrelor de ºcolarizare din învãþãmântul superior
pentru anul universitar 2003Ñ2004.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã textele de lege criticate sunt neconstituþionale,
întrucât sunt în incontestabilã contradicþie cu litera ºi cu
spiritul Constituþiei României. Astfel, art. 32 alin. (4) din
Legea fundamentalã reglementeazã principiul gratuitãþii
învãþãmântului de stat, fãrã a distinge din aceastã
perspectivã între diferitele niveluri ºi forme de învãþãmânt.
Rezultã cã în sfera învãþãmântului universitar de stat

regula este gratuitatea acestuia, chiar dacã legiuitorul
constituant, într-o interpretare mai largã, subsumatã însã
reglementãrii legale, nu exclude posibilitatea învãþãmântului
de stat cu taxã. Or, dispoziþiile art. 58 alin. (1) din Legea
învãþãmântului nr. 84/1995 rãstoarnã esenþa principiului
constituþional, deoarece circumscrie situaþiile de gratuitate în
cifra de ºcolarizare aprobatã anual de Guvern ºi consacrã
implicit caracterul nelimitat al locurilor cu taxã.
În acest sens, prevederile art. 1 ºi 2 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 133/2000, aprobatã prin Legea
nr. 441/2001, care autorizeazã instituþiile de învãþãmânt
superior de stat sã admitã, peste locurile finanþate de la
bugetul de stat, un numãr nedeterminat de studenþi ºi
cursanþi care acceptã sã plãteascã cheltuielile de
ºcolarizare. În felul acesta se creeazã o inflaþie de locuri
cu taxã alocate învãþãmântului de stat, ceea ce face ca
regula constituþionalã a gratuitãþii învãþãmântului de stat sã
devinã, la nivelul legii, excepþie, iar situaþiile de excepþie
permise de Legea fundamentalã (locurile cu taxã) sã
beneficieze de un regim juridic mult mai favorabil.
Art. 16 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
reglementeazã principiul fundamental al egalitãþii în faþa
legii ºi a autoritãþilor publice pentru toate persoanele fizice
sau juridice având cetãþenia sau naþionalitatea românã, fãrã
privilegii ºi fãrã discriminãri. Prin raportare la acest
principiu, textele legale criticate genereazã o flagrantã
discriminare între instituþiile de învãþãmânt de stat ºi cele
particulare. În concepþia Constituþiei, învãþãmântul din
România este realizat printr-un sistem unitar la nivel
naþional, de cãtre instituþii de stat ºi instituþii particulare,
toate având în mod evident acelaºi scop, ºi anume
prestarea unui serviciu public deschis tuturor potenþialilor
usageri. Prin urmare, în acest sistem unitar trebuie sã
existe acelaºi regim juridic pentru serviciul public de
învãþãmânt, indiferent cã el se poate presta prin intermediul
unor instituþii publice sau particulare. Textele legale criticate
s-au îndepãrtat de la litera ºi spiritul Constituþiei,
dezvoltând premisele unei politici de anihilare a
învãþãmântului particular prin aprobarea de locuri cu taxã,
aproape nelimitate, în învãþãmântul superior de stat, ceea
ce evident pericliteazã însãºi existenþa instituþiilor de
învãþãmânt particular. Instituþiile de stat practicã o politicã
de concurenþã neloialã la adãpostul textelor contestate de
autorul excepþiei, situaþie ce duce la suprimarea dreptului
instituþiilor de învãþãmânt particulare de a activa în baza
autonomiei lor organizatorice ºi funcþionale, ca parte
integrantã a sistemului naþional de învãþãmânt ºi educaþie.
Mai mult decât atât, potrivit art. 2 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 133/2000, instituþiile de învãþãmânt
superior de stat, prin intermediul senatelor lor, au rolul
principal în procesul de stabilire a locurilor de studiu cu
taxã, pe câtã vreme instituþiilor de învãþãmânt superior
particulare li se atribuie, fãrã consultare, cifrele de
ºcolarizare cu taxã, direct de cãtre minister.
Curtea de Apel Alba Iulia Ñ Secþia comercialã ºi
contencios administrativ opineazã cã excepþia de
neconstituþionalitate este întemeiatã, întrucât se aduce
atingere principiilor constituþionale ale gratuitãþii
învãþãmântului ºi egalitãþii în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri, având în vedere
cã textul legal atacat consacrã caracterul nelimitat al
locurilor cu taxã. De asemenea, prin aprobarea de locuri
cu taxã, aproape nelimitate în învãþãmântul superior de
stat, se pericliteazã însãºi esenþa instituþiilor de învãþãmânt
particular prin lezarea dreptului acestora de a activa în
baza autonomiei lor organizatorice ºi funcþionale, ca parte
integrantã a sistemului naþional de învãþãmânt ºi educaþie.
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Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã
preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele de vedere asupra
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
De asemenea, în conformitate cu dispoziþiile art. 181 din
Legea nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat
punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul României apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât cele douã
categorii de persoane juridice (instituþiile de învãþãmânt de
stat, pe de o parte, instituþiile particulare, pe de altã parte)
se aflã în situaþii juridice diferite (spre exemplu, din punct
de vedere al modalitãþii de finanþare), iar aceastã
împrejurare justificã tratamentul juridic diferenþiat.
Norma constituþionalã este suficient de clarã, în sensul
cã permite, cum a fost firesc, stabilirea prin lege a unor
criterii ºi condiþii care sã valorifice principiul gratuitãþii
învãþãmântului de stat. Este adevãrat cã regula o
reprezintã gratuitatea învãþãmântului universitar de stat, dar
interpretarea dispoziþiei constituþionale conduce la soluþia,
admisã de altfel de autorul excepþiei, cã legiuitorul
constituant nu exclude ºi posibilitatea învãþãmântului de
stat cu taxã. În aceste condiþii, textele legale criticate nu
contravin prevederilor constituþionale ale art. 32 alin. (4), ci,
dimpotrivã, constituie un adevãrat reflex al lor, dând
expresie, în mod adecvat, principiului consacrat de Legea
fundamentalã.
În ceea ce priveºte caracterul nelimitat al locurilor cu
taxã din instituþiile de învãþãmânt superior de stat, Guvernul
apreciazã cã aceastã criticã este neîntemeiatã, întrucât
dispoziþiile art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 133/2000, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 441/2001, stabilesc criterii obiective în funcþie de care
se determinã numãrul de locuri de studiu cu taxã
(capacitatea de ºcolarizare stabilitã conform standardelor
naþionale pentru evaluare ºi acreditare academicã),
valorificând pe deplin principiul constituþional al autonomiei
universitare (numãrul de locuri de studiu cu taxã se
propune de senatul universitar al fiecãrei instituþii). Oricum,
criteriile în funcþie de care se stabileºte numãrul de locuri
de studiu cu taxã reprezintã, în opinia Guvernului, o
opþiune a legiuitorului ºi nu o problemã de
constituþionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece instituþiile
ºi unitãþile de învãþãmânt de stat, pe de o parte, ºi cele
particulare, pe de altã parte, se aflã în situaþii juridice
diferite. Astfel, potrivit art. 32 alin. (5) din Constituþie,
republicatã, învãþãmântul de toate gradele se desfãºoarã în
unitãþi de stat, particulare ºi confesionale, în condiþiile legii.
În acelaºi timp, Legea fundamentalã garanteazã, în art. 32
alin. (6), autonomia universitarã. Prin urmare, potrivit legii
ºi autonomiei universitare, se pot stabili condiþii diferite în
ceea ce priveºte desfãºurarea învãþãmântului în unitãþile de
stat ºi cele particulare, autorizate sau, dupã caz, acreditate,
fãrã a aduce vreo atingere în acest mod sistemului unitar
de învãþãmânt la nivel naþional. O astfel de situaþie diferitã,
prevãzutã de legiuitor, constã în instituirea unor criterii
pentru atribuirea în învãþãmântul superior de stat a unui
numãr de locuri cu taxã, numãr care însã nu se stabileºte
în mod arbitrar ºi care nu are caracter nelimitat, întrucât
este supus aprobãrii Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului în funcþie de capacitatea de ºcolarizare
conformã cu standardele naþionale pentru acreditare ºi
autorizare.
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Textele criticate nu aduc atingere nici regulii consacrate
de Legea fundamentalã privind gratuitatea învãþãmântului
de stat, deoarece legiuitorul, potrivit Constituþiei, îºi exercitã
dreptul suveran de a stabili ca, în învãþãmântul superior de
stat, pe lângã locurile finanþate de la bugetul de stat, sã
existe locuri cu taxã, propuse anual de senatul universitar
al fiecãrei instituþii, în virtutea autonomiei universitare.
Totodatã, îndeplinirea obligaþiei statului de a susþine, în
condiþiile legii, prin burse sociale de studii, tinerii proveniþi
din familii dezorganizate ºi cei instituþionalizaþi nu este
condiþionatã de restrângerea dreptului instituþiilor ºi unitãþilor
de învãþãmânt de stat de a admite studenþi ºi pe locuri de
studiu cu taxã.
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, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, 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. 146 lit. d) din
Constituþie, republicatã, ale art. 1 alin. (1), ale 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. 58 alin. (1) din Legea învãþãmântului
nr. 84/1995, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, precum ºi a
dispoziþiilor art. 1 ºi 2 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 133/2000 privind învãþãmântul universitar ºi
postuniversitar de stat cu taxã, peste locurile finanþate de
la bugetul de stat, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 441/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 411 din 25 iulie 2001, ºi care au urmãtorul
conþinut:
Ñ Art. 58 alin. (1) din Legea nr. 84/1995: ”Învãþãmântul
universitar de stat este gratuit, pentru cifra de ºcolarizare
aprobatã anual de Guvern, ºi cu taxã, conform legii.Ò;
Ñ Art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 133/2000: ”Instituþiile de învãþãmânt superior de stat sunt
autorizate sã admitã peste locurile finanþate de la bugetul de
stat un numãr de studenþi ºi cursanþi care acceptã sã achite
cheltuielile de ºcolarizare.Ò;
Ñ Art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 133/2000: ”Numãrul de locuri de studiu cu taxã în
instituþiile de învãþãmânt superior de stat se propune anual de
senatul universitar al fiecãrei instituþii, în funcþie de capacitatea
de ºcolarizare stabilitã conform standardelor naþionale pentru
evaluare ºi acreditare academicã, ºi se aprobã de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii.Ò
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã
prevederile legale menþionate încalcã dispoziþiile art. 32
alin. (4), art. 45 alin. (1), (2) ºi (5) ºi ale art. 16 alin. (1)
din Constituþia României. Dupã aprobarea Legii de revizuire
a Constituþiei României nr. 429/2003, Constituþia a fost
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziþiile invocate sunt
cuprinse în art. 16 alin. (1), art. 32 alin. (4) ºi art. 49
alin. (1), (2) ºi (5), cu urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
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Ñ Art. 32 alin. (4): ”Învãþãmântul de stat este gratuit,
potrivit legii. Statul acordã burse sociale de studii copiilor ºi
tinerilor proveniþi din familii defavorizate ºi celor
instituþionalizaþi, în condiþiile legii.Ò;
Ñ Art. 49 alin. (1), (2) ºi (5): ”(1) Copiii ºi tinerii se
bucurã de un regim special de protecþie ºi de asistenþã în
realizarea drepturilor lor.
(2) Statul acordã alocaþii pentru copii ºi ajutoare pentru
îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de
protecþie socialã a copiilor ºi a tinerilor se stabilesc prin
lege. [É]
(5) Autoritãþile publice au obligaþia sã contribuie la
asigurarea condiþiilor pentru participarea liberã a tinerilor la
viaþa politicã, socialã, economicã, culturalã ºi sportivã a þãrii.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
constatã cã dispoziþiile legale criticate nu instituie o
inegalitate de tratament nici între tinerii care doresc sã
urmeze învãþãmântul superior ºi nici între instituþiile de
învãþãmânt de stat ºi instituþiile de învãþãmânt particulare.
În limita cifrelor de ºcolarizare stabilite potrivit legii,
tinerii sunt liberi sã urmeze cursurile învãþãmântului
superior de stat sau particular, fãrã nici o discriminare
prohibitã de Constituþie.
De altfel, aºa cum însuºi autorul excepþiei recunoaºte,
Legea fundamentalã nu exclude posibilitatea învãþãmântului

de stat cu taxã Ñ situaþie în care s-ar putea reþine,
într-adevãr, neconstituþionalitatea dispoziþiilor legale criticate Ñ
ci, în virtutea principiului autonomiei universitare consacrat
prin art. 32 alin. (6), lasã libertatea instituþiilor de
învãþãmânt superior de stat de a pregãti, alãturi de
cursanþii care beneficiazã de gratuitatea studiilor ºi cursanþii
care acceptã sã plãteascã o taxã de studii.
Aºadar, din perspectiva tinerilor care doresc sã urmeze
studii superioare nu se poate reþine încãlcarea dispoziþiilor
art. 32 alin. (4), art. 49 alin. (1), (2) ºi (5) ºi ale art. 16
alin. (1) din Constituþia României, republicatã, invocate în
motivarea excepþiei.
De asemenea, nu se poate reþine cã, prin dispoziþiile
legale atacate, legiuitorul a instituit un tratament inegal
între unitãþile învãþãmântului de stat ºi cele particulare, în
defavoarea acestora din urmã. Cele douã categorii nu se
aflã în aceeaºi situaþie juridicã pentru a fi supuse unui
tratament omogen.
În fine, Curtea Constituþionalã constatã cã problema
care intereseazã în speþã Ñ modul de stabilire a
numãrului de locuri de studiu cu taxã din instituþiile de
învãþãmânt superior Ñ nu este o problemã de
constituþionalitate, ci una de aplicare a legii, care excede
competenþei Curþii Constituþionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, precum
ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 58 alin. (1) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995,
republicatã, precum ºi a dispoziþiilor art. 1 ºi 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 133/2000 privind învãþãmântul
universitar ºi postuniversitar de stat cu taxã, peste locurile finanþate de la bugetul de stat, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 441/2001, excepþie ridicatã de Fundaþia Universitarã pentru Integrare Europeanã prin
Universitatea Româno-Germanã din Sibiu în Dosarul nr. 5.460/2003 al Curþii de Apel Alba Iulia Ñ Secþia comercialã ºi
contencios administrativ.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 1 aprilie 2004.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICÃ BULAI
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 183
din 22 aprilie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 205 din Codul penal
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Ioan Vida
Iuliana Nedelcu
Florentina Geangu

Ñ judecãtor
Ñ procuror
Ñ magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 205 din Codul penal, excepþie ridicatã de
Cornel Dumitru în Dosarul nr. 139/2003 al Judecãtoriei
Cãlãraºi.
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La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Preºedintele dispune a se face apelul ºi în dosarele
nr. 44 D/2004 ºi nr. 55 D/2004, care au ca obiect
aceeaºi excepþie de neconstituþionalitate, ridicatã de Cornel
Dumitru în dosarele nr. 1.563/2003 ºi nr. 3.455/2003 ale
Judecãtoriei Cãlãraºi.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, din oficiu, pune în discuþie conexarea dosarelor
sus-menþionate, având în vedere conþinutul identic al
excepþiilor ridicate.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexãrii
cauzelor.
Curtea, în temeiul dispoziþiilor art. 16 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, ºi ale art. 164 alin. 1 ºi 2 din
Codul de procedurã civilã, dispune conexarea dosarelor
nr. 44 D/2004 ºi nr. 55 D/2004 la Dosarul nr. 43 D/2004,
care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, se acordã cuvântul pe
fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca
neîntemeiatã, invocând jurisprudenþa în materie a Curþii
Constituþionale.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierile din 13 ianuarie 2004 ºi din 21 ianuarie 2004,
pronunþate în dosarele nr. 139/2003, nr. 1.563/2003 ºi
nr. 3.455/2003, Judecãtoria Cãlãraºi a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 205 din Codul penal. Excepþia a fost
ridicatã de Cornel Dumitru, inculpat în dosarele menþionate.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
considerã cã dispoziþia legalã criticatã contravine
prevederilor constituþionale ale art. 30 alin. (1), (2) ºi (8)
referitoare la libertatea de exprimare, precum ºi ale art. 31
alin. (1) referitoare la dreptul persoanelor la informaþie,
deoarece îngrãdeºte libertatea de exprimare a gândurilor,
opiniilor ºi credinþelor, libertatea creaþiilor de orice fel prin
intermediul presei, precum ºi dreptul persoanei de a avea
acces la orice informaþie de interes public, constituind un
mijloc de a cenzura libertatea presei. Delictele de presã, în
opinia autorului, trebuie reglementate prin lege, ºi nu
printr-un articol din Codul penal, care, prin modul în care a
fost formulat, oferã o mare largheþe de incriminare, inclusiv
a folosirii stilului gazetãresc, pamfletar sau acid.
Judecãtoria Cãlãraºi apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate este neîntemeiatã. Astfel, instanþa de
judecatã aratã cã prevederile legale criticate nu încalcã
dispoziþiile art. 30 alin. (1), (2) ºi (8) din Constituþie,
republicatã, întrucât ”libertatea de exprimare nu poate
aduce atingere onoarei, demnitãþii, vieþii intime ºi dreptului
la imagine al persoaneiÒ, iar legiuitorul nu a urmãrit sã
cenzureze libertatea de exprimare, ci doar sã impunã
anumite limite în comportamentul ºi exprimarea oamenilor,
astfel încât sã nu fie încãlcate drepturile ºi libertãþile
celorlalþi. Totodatã, se aratã cã stabilirea prin lege a unor
restrângeri sau sancþiuni nu este incompatibilã nici cu
libertatea de exprimare ºi nici cu dreptul persoanei de a
avea acces la orice informaþie de interes public, atâta timp
cât acestea sunt absolut necesare pentru apãrarea onoarei
ºi demnitãþii persoanei.
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Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierile de sesizare au fost
comunicate preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi formula punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
De asemenea, potrivit dispoziþiilor art. 18 1 din Legea
nr. 35/1997 privind organizarea ºi funcþionarea instituþiei
Avocatul Poporului, cu modificãrile ulterioare, a fost solicitat
punctul de vedere al acestei instituþii.
Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
este neîntemeiatã, deoarece libertatea de exprimare nu
poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaþa particularã a
persoanei ºi dreptul la propria imagine, aºa cum prevede
art. 30 alin. (6) din Constituþie, republicatã, acestea
constituind valori supreme, consacrate ºi prin dispoziþiile
art. 19 pct. 3 din Pactul internaþional cu privire la drepturile
civile ºi politice, ºi prin dispoziþiile art. 10 pct. 2 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale. Se aratã cã stabilirea prin art. 205 din Codul
penal a unor restrângeri ºi sancþiuni constituie o mãsurã
necesarã, într-o societate democraticã, în scopul protejãrii
drepturilor celorlalþi. Exercitarea drepturilor ºi libertãþilor cu
rea-credinþã, fãrã respectarea dispoziþiilor art. 57 din
Constituþie, republicatã, este susceptibilã de sancþionare,
inclusiv prin sancþiuni penale.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate este neîntemeiatã, întrucât libertatea de
exprimare consfinþitã în art. 30 alin. (1) din Constituþie,
republicatã, impune respectarea cerinþei înscrise în alin. (6)
al aceluiaºi articol, suferind astfel limitãri ºi restrângeri,
necesare pentru apãrarea drepturilor ºi libertãþilor
cetãþenilor. În acest scop este incriminatã insulta, ca
infracþiune contra demnitãþii. Se aratã cã sancþionarea
ziariºtilor pentru sãvârºirea infracþiunii de insultã are în
vedere obligaþiile constituþionale ale celor care folosesc
mijloacele de informare în masã ºi care trebuie sã asigure
o informare corectã a publicului.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de
judecãtorul-raportor, 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. 146 lit. d) din
Constituþie, republicatã, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale
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. 205 din Codul penal care au urmãtorul
conþinut: ”Atingerea adusã onoarei ori reputaþiei unei persoane
prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin
expunerea la batjocurã, se pedepseºte cu amendã.
Aceeaºi pedeapsã se aplicã ºi în cazul când se atribuie
unei persoane un defect, boalã sau infirmitate care, chiar reale
de ar fi, nu ar trebui relevate.
Acþiunea penalã se pune în miºcare la plângerea prealabilã
a persoanei vãtãmate.
Împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã.Ò
Aceste dispoziþii sunt considerate de autorul excepþiei ca
fiind neconstituþionale în raport cu prevederile art. 30
alin. (1), (2) ºi (8), referitoare la libertatea de exprimare,
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precum ºi ale art. 31 alin. (1) referitoare la dreptul
persoanelor la informaþie.
Textele constituþionale invocate au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 30: ”(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a
opiniilor sau a credinþelor ºi libertatea creaþiilor de orice fel, prin
viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte
mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisã. [É]
(8) Rãspunderea civilã pentru informaþia sau pentru creaþia
adusã la cunoºtinþã publicã revine editorului sau realizatorului,
autorului, organizatorului manifestãrii artistice, proprietarului
mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de
televiziune, în condiþiile legii. Delictele de presã se stabilesc
prin lege.Ò;
Ñ Art. 31 alin. (1): ”Dreptul persoanei de a avea acces la
orice informaþie de interes public nu poate fi îngrãdit.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 205 din Codul penal, Curtea constatã cã
aceasta este neîntemeiatã. Insulta este o infracþiune contra
demnitãþii, iar demnitatea omului constituie o valoare
supremã, nominalizatã în art. 1 alin. (3) din Constituþie,
republicatã. Libertatea de exprimare este inviolabilã, aºa
cum prevede art. 30 alin. (1) din Constituþie, republicatã,
însã exercitarea acesteia trebuie sã nu prejudicieze
demnitatea, onoarea, viaþa particularã a persoanei ºi nici
dreptul la propria imagine. Încãlcarea acestor limite,
stabilite de art. 30 alin. (6) din Constituþie, republicatã, este
sancþionatã prin incriminarea insultei în dispoziþiile art. 205
din Codul penal. Stabilirea limitelor exercitãrii unui drept

sau unei libertãþi poate fi fãcutã de legiuitor cu respectarea
art. 53 alin. (1) din Constituþie, republicatã, în scopul
apãrãrii drepturilor ºi a libertãþilor cetãþenilor, fãrã a putea fi
consideratã o modalitate de cenzurã, aºa cum susþine în
mod greºit autorul excepþiei. De altfel, posibilitatea limitãrii
libertãþii de exprimare este prevãzutã ºi în art. 10 pct. 2
din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, care dispune cã ”Exercitarea
acestor libertãþi ce comportã îndatoriri ºi responsabilitãþi
poate fi supusã unor formalitãþi, condiþii, restrângeri sau
sancþiuni prevãzute de lege, care constituie mãsuri
necesare, într-o societate democraticã, pentru [É] protecþia
reputaþiei sau a drepturilor altora [É]Ò.
Curtea constatã cã art. 205 din Codul penal nu aduce
atingere art. 31 alin. (1) din Constituþie, republicatã,
deoarece nu încalcã dreptul persoanei de a avea acces la
orice informaþie de inters public, ci constituie o garanþie a
informãrii corecte a persoanei. De altfel, Curtea s-a mai
pronunþat asupra excepþiei de neconstituþionalitate invocate,
prin mai multe decizii, dintre care menþionãm Decizia
nr. 298 din 8 iulie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 581 din 14 august 2003. Întrucât
nu au intervenit elemente noi care sã determine
schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, soluþiile ºi
considerentele cuprinse în deciziile menþionate îºi menþin
valabilitatea ºi în cauza de faþã, aºa încât excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 205 din Codul penal
urmeazã sã fie respinsã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, precum ºi
al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 205 din Codul penal, excepþie ridicatã de Cornel
Dumitru în dosarele nr. 139/2003, nr. 1.563/2003 ºi nr. 3.455/2003 ale Judecãtoriei Cãlãraºi.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 22 aprilie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Normelor metodologice
privind recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.188/2001
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. II din Legea nr. 479/2003 pentru modificarea
Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Normele metodologice privind
recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin

Hotãrârea Guvernului nr. 1.188/2001, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din
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7 decembrie 2001, se modificã ºi se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. Litera a) a articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
”a) solda lunarã brutã, în vigoare la data de 10 aprilie
2001, corespunzãtoare funcþiei maxime exercitate ºi
gradului militar, avute la data trecerii în rezervã;Ò
2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Solda lunarã brutã, ca bazã pentru
efectuarea recalculãrii pensiilor militare de stat, se
determinã potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind
salarizarea ºi alte drepturi ale personalului militar din
instituþiile publice de apãrare naþionalã, ordine publicã ºi
siguranþã naþionalã, precum ºi acordarea unor drepturi
salariale personalului civil din aceste instituþii, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, pe baza urmãtoarelor
elemente:
a) solda de funcþie corespunzãtoare funcþiei maxime
exercitate la data trecerii în rezervã;
b) solda de grad corespunzãtoare ultimului grad militar
avut la data trecerii în rezervã;
c) solda de merit;
d) indemnizaþia de comandã;
e) gradaþii;
f) indemnizaþia de dispozitiv.
(2) Pentru cadrele militare care la data trecerii în
rezervã au avut gradul de locotenent-major, elementele
prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b) sunt cele corespunzãtoare
gradului de cãpitan.
(3) Solda de merit ºi indemnizaþia de comandã se
includ în solda lunarã brutã, ca bazã de recalculare a
pensiilor numai pentru cadrele militare care la data trecerii
în rezervã au beneficiat de aceste drepturi.
(4) Gradaþiile sunt cele avute la data trecerii în rezervã
sau se stabilesc potrivit prevederilor art. 11 din Legea
nr. 138/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în
raport cu vechimea în serviciu.
(5) În situaþia pensionarilor militari din Ministerul
Administraþiei ºi Internelor, ale cãror funcþii îndeplinite la
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data trecerii în rezervã nu erau prevãzute în statele de
organizare cu grad militar, li se ia în calcul, pentru gradul
corespunzãtor funcþiei îndeplinite, funcþia maximã a gradului
militar avut.Ò
3. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ (1) Cuantumul pensiei militare de stat,
recalculatã potrivit prezentelor norme metodologice, nu
poate fi mai mare decât baza de calcul folositã la
recalcularea pensiei.
(2) Sumele rezultate ca diferenþã între pensiile
recalculate potrivit prevederilor art. 79 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
pensiile recalculate conform prezentelor norme
metodologice se adaugã la pensia aflatã în platã la data
aplicãrii Legii nr. 479/2003.
(3) Drepturile de pensie stabilite conform alin. (2) se
acordã de la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 479/2003 ºi
se plãtesc în termenul general de prescripþie.Ò
4. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) Recalcularea pensiilor militare de stat se
efectueazã de cãtre organele de pensii ale Ministerului
Apãrãrii Naþionale, Ministerului Administraþiei ºi Internelor ºi
Serviciului Român de Informaþii pentru pensionarii din
evidenþã, la cererea acestora însoþitã de Fiºa cu
elementele necesare la stabilirea soldei lunare brute ca
bazã pentru recalcularea pensiilor militare de stat,
prevãzute în anexele nr. 1Ñ3 care fac parte integrantã din
prezentele norme metodologice.
(2) Modul de completare a fiºei se va stabili potrivit
instrucþiunilor aprobate prin ordine emise de conducãtorii
instituþiilor prevãzute la alin. (1).Ò
5. Normele metodologice se completeazã cu anexele
nr. 1Ñ3*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.188/2001, cu
modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va
fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
p. Ministrul de stat,
ministrul administraþiei ºi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Directorul Serviciului Român de Informaþii,
Alexandru Radu Timofte
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 5 mai 2004.
Nr. 691.
*) Anexele nr. 1Ñ3 sunt reproduse în facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind aprobarea Procedurii de acordare a reducerii impozitului pe venit
pentru construcþia de locuinþe
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 101
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În vederea definitivãrii impunerii pe anul 2003,
se aprobã Procedura de acordare a reducerii impozitului pe
venit pentru construcþia de locuinþe, prevãzutã la art. 65 din
Ordonanþa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cuprinsã în anexa
care este parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã de gestiune a impozitelor ºi
contribuþiilor din cadrul Agenþiei Naþionale de Administrare
Fiscalã, Direcþia generalã a tehnologiei informaþiei din

cadrul Ministerului Finanþelor Publice, direcþiile generale ale
finanþelor publice judeþene ºi a municipiului Bucureºti,
precum ºi, dupã caz, direcþiile interesate din cadrul
Ministerului Finanþelor Publice ºi Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 6 mai 2004.
Nr. 716.

ANEXÃ
PROCEDURÃ

de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru construcþia de locuinþe
1. Impozitul anual pe venit datorat în anul 2003 de
persoanele fizice cu domiciliul în România poate fi redus în
cuantum de 20% din valoarea materialelor folosite în anul
2003, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, pentru
construcþia unei singure locuinþe proprietate personalã.
Facilitatea fiscalã se acordã de cãtre organul fiscal în a
cãrui razã teritorialã îºi are domiciliul fiscal contribuabilul
solicitant, pe durata construirii locuinþei, pe perioada
valabilitãþii autorizaþiei de construire.
Reducerea de impozit se acordã pentru construcþia unei
singure locuinþe proprietate personalã, care poate fi
realizatã în antreprizã ºi/sau regie proprie ori cumpãratã
direct de la constructor, dupã caz.
Beneficiarii reducerii de impozit sunt persoanele fizice
române cu domiciliul în România, care au calitatea de
proprietari legali ºi care în anul 2003 au realizat, potrivit
Ordonanþei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, urmãtoarele
venituri din România sau din strãinãtate:
Ñ venituri supuse procedurii de globalizare: venituri din
activitãþi independente, din salarii ºi/sau din cedarea
folosinþei bunurilor;
Ñ venituri cu impunere finalã.

2. Documentele prevãzute în Ordinul ministrului
finanþelor publice nr. 1.090/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5)
din Ordonanþa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe
venit, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 493/2002, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 580 din 14 august 2003, se prezintã organului
fiscal competent, astfel:
2.1. Cerere: se depune de contribuabil pânã la data de
30 iunie 2004 inclusiv, pentru anul precedent.
Depãºirea termenului de depunere a cererii atrage
pierderea dreptului de acordare a facilitãþii.
2.2. Documente justificative privind materialele folosite
pentru construcþia locuinþei: se prezintã de cãtre
contribuabil, o datã cu cererea de reducere a impozitului,
cu respectarea prevederilor pct. 4 din anexa la Ordinul
ministrului finanþelor publice nr. 1.090/2003. Pentru a
dobândi calitatea de document justificativ, conform legii, pe
acestea trebuie sã fie înscriºi, în clar, cumpãrãtorul ºi
furnizorul materialelor, precum ºi datele de identificare a
acestora.
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În funcþie de modalitatea de construire a locuinþei, se
vor prezenta urmãtoarele documente:
2.2.1. Construcþia locuinþei este executatã în antreprizã:
Ñ autorizaþia de construire;
Ñ contractul de construire;
Ñ situaþii de lucrãri anuale în care sã fie evidenþiate
cheltuielile materiale efectuate în anul de referinþã;
Ñ proces-verbal de recepþie a lucrãrii.
2.2.2. Construcþia locuinþei este executatã în regie
proprie:
Ñ autorizaþia de construire;
Ñ situaþii de lucrãri anuale în care sunt înscrise
cheltuielile materiale efectuate în anul de referinþã,
certificate de contribuabili;
Ñ documente justificative pentru materialele cumpãrate
în anul 2003: facturi fiscale, chitanþe fiscale, bonuri fiscale
emise de aparatele de marcat electronice fiscale.
2.2.3. Locuinþa cumpãratã direct de la constructor:
Ñ autorizaþia de construire;
Ñ contractul de vânzare-cumpãrare a locuinþei;
Ñ situaþia definitivã de lucrãri, corespunzãtor locuinþei
recepþionate;
Ñ proces-verbal de recepþie a lucrãrii.
2.3. Dosarul construcþiei privind materialele de
construcþii
Acest dosar va cuprinde un borderou centralizator
cuprinzând materialele folosite pentru construcþie, furnizorul,
cantitatea, valoarea, precum ºi celelalte documente
justificative prevãzute la pct. 2.2.
3. Organul fiscal competent în acordarea reducerii
Administraþia finanþelor publice în a cãrei razã teritorialã
contribuabilul îºi are domiciliul fiscal; compartimentul cu
atribuþii în administrarea impozitului pe venit efectueazã
urmãtoarele operaþiuni:
Ñ analizeazã cererea de reducere a impozitului pe
venit ºi documentele justificative prezentate de contribuabil;
Ñ notificã contribuabilului, în situaþia în care
documentele prezentate sunt incomplete sau nu întrunesc
condiþiile prevãzute de lege pentru documentele justificative;
Ñ stabileºte cuantumul reducerii de impozit posibile ºi
întocmeºte o notã de constatare;
Ñ stabileºte impozitul total anual;
Ñ acordã reducerea de impozit ºi emite decizia de
impunere anualã;
Ñ comunicã contribuabilului decizia de impunere anualã.
3.1. Stabilirea reducerii de impozit

Reducerea de impozit care poate fi acordatã
contribuabilului se calculeazã de organul fiscal prin
aplicarea cotei de 20% la valoarea materialelor folosite
pentru construcþia locuinþei, achiziþionate în anul 2003,
inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, sau aferente locuinþei
cumpãrate în aceeaºi perioadã.
În termen de 30 de zile de la primirea cererii de
reducere a impozitului sau de la completarea documentaþiei
(potrivit notificãrii prevãzute la pct. 3), organul fiscal
întocmeºte o notã de constatare, în care menþioneazã:
Ñ documentele justificative prezentate de contribuabil;
Ñ valoarea materialelor folosite la construcþia locuinþei,
care va sta la baza calculului reducerii de impozit, conform
documentelor justificative prezentate;
Ñ cuantumul reducerii de impozit posibile.
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3.2. Stabilirea impozitului anual datorat în anul 2003

Stabilirea impozitului anual se face pe baza datelor
aflate în evidenþa organului fiscal, declarate de contribuabil
sau de cãtre terþi, în calitate de plãtitori de venit.
În situaþia în care pentru contribuabilul care a solicitat
reducerea de impozit se constatã venituri nedeclarate de
cãtre acesta, reducerea de impozit nu se poate acorda
pentru impozitul stabilit din oficiu.
Impozitul anual se calculeazã de organul competent
pentru totalitatea veniturilor impozabile realizate de
contribuabil în anul 2003, prin însumarea, dupã caz, a
impozitului aferent fiecãrei categorii de venit realizat, dupã
caz:
a) impozitul pe venitul anual global aferent veniturilor
supuse procedurii de globalizare realizate de contribuabil în
anul 2003 (rd. 12 ”Impozitul pe venitul anual global datoratÒ
din Decizia de impunere anualã pentru persoane fizice
române cu domiciliul în România);
b) impozitul anual pe veniturile din salarii (rd. 7 ”Impozit
anualÒ, cap. VI din Fiºa fiscalã 1 depusã de angajator),
pentru persoanele fizice care au fost angajate permanent
ºi nu au realizat, în afara veniturilor din salarii la funcþia
de bazã, alte venituri supuse procedurii de globalizare;
c) impozitul final stabilit de plãtitorii de venit pentru
orice venit cu impunere finalã realizat în România în anul
2003 (col. 4, rândul corespunzãtor contribuabilului din
Declaraþia informativã privind impozitul reþinut pe veniturile
cu regim de reþinere la sursa 205 Ñ pe anul 2003,
depusã de plãtitorii de venit pentru contribuabilul solicitant,
pe categorii de venituri:
Ñ impozit pe veniturile din pensii;
Ñ impozit pe veniturile din dobânzi;
Ñ impozit pe dividende;
Ñ impozit pe veniturile obþinute din jocuri de noroc,
veniturile sub formã de câºtiguri din transferul dreptului de
proprietate asupra valorilor mobiliare ºi pãrþilor sociale,
veniturile sub formã de premii în bani ºi/sau în naturã,
veniturile obþinute sub forma câºtigurilor din operaþiuni de
vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de
contract, precum ºi din orice alte operaþiuni de acest gen);
Ñ alte venituri cu impunere finalã;
d) impozit pe veniturile din activitãþi agricole [rd. 3,
col. 3 ”Impozit (15%*Total venit net)Ò din Decizia de
impunere pentru veniturile din activitãþi agricole pe anul
2003 sau rd. 2 ”Impozit datoratÒ din Decizia de impunere
în sistem real, dupã caz];
e) impozitul pentru veniturile realizate în strãinãtate, a
cãror impunere în România este finalã (col. 6, rd. 8 din
Decizia de impunere pentru veniturile din strãinãtate
realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în
România, a cãror impunere în România este finalã pe anul
2003, ºi documentul privind plata impozitului plãtit în
strãinãtate, eliberat de organul fiscal din þara în care s-au
realizat veniturile).
4. Emiterea deciziei de impunere
4.1. Reducerea impozitului pe venit

Reducerea impozitului pe venit se acordã de organul
fiscal prin decizia de impunere anualã, în limita impozitului
pe venit datorat în anul 2003.
În situaþia în care cuantumul reducerii calculate în
funcþie de valoarea materialelor folosite în anul fiscal 2003
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este mai mare decât impozitul anual pe venit datorat,
excedentul nu se reporteazã.
În cazul veniturilor realizate în strãinãtate, reducerea se
acordã numai pentru diferenþa de impozit de platã în
România, calculatã ca diferenþã între impozitul datorat în
România ºi impozitul plãtit în strãinãtate, în conformitate cu
prevederile art. 50 din Ordonanþa Guvernului nr. 7/2001, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
4.2. Termen de emitere a deciziei de impunere anualã: pânã
la data de 30 septembrie 2004, conform Ordinului
ministrului finanþelor nr. 569/2003 privind deciziile de
impunere anualã, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 313 din 9 mai 2003, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
5. Proprietatea comunã
În cazul în care locuinþa construitã este deþinutã în
coproprietate, reducerea reprezentând 20% din valoarea
materialelor folosite se acordã pentru fiecare coproprietar,
pe bazã de documente justificative, corespunzãtor coteipãrþi deþinute în proprietate ºi impozitului datorat.
Acordarea reducerii opereazã în cote egale la nivelul
fiecãrui coproprietar sau, în situaþia în care coproprietarii

decid asupra unei alte împãrþiri, la cerere se va anexa un
act autentificat, din care sã rezulte voinþa pãrþilor.
Suma totalã a reducerii, reprezentând 20% din
contravaloarea materialelor folosite la construcþia locuinþei,
inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, se repartizeazã pentru
fiecare coproprietar, proporþional cu cotele-pãrþi stabilite de
aceºtia.
În cazul în care proprietatea este în devãlmãºie, fãrã ca
bunul sã fie divizat pe cote-pãrþi ºi fãrã ca bunul sã fie
împãrþit corespunzãtor deþinãtorilor, reducerea impozitului pe
venit poate fi cerutã de:
Ñ unul dintre soþi, indiferent dacã autorizaþia de
construire ºi facturile au fost întocmite pe numele celuilalt
soþ sau doar în parte pe numele celuilalt soþ;
Ñ de ambii soþi, caz în care suma totalã a reducerii,
reprezentând 20% din contravaloarea materialelor folosite la
construcþia locuinþei, se repartizeazã pentru fiecare dintre
aceºtia, proporþional cu cotele-pãrþi stabilite de comun
acord.
În aceastã situaþie soþii vor depune la dosarul
construcþiei un act autentificat, din care sã rezulte voinþa
pãrþilor.
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