
    R   O   M   Â   N   I   A 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ 

Palatul Parlamentului 
Calea 13 Septembrie nr. 2, Intrarea B1, Sectorul 5, 050725  București 40, România 

Telefon: (+40-21) 414-2121         Fax: (+40-21) 315-9164 
 

                                                                                                          15 decembrie 2022 
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 În ședința din  data de 15 decembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul 

controlului de constituționalitate a posteriori, a decis: 

1. Cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a 

constatat că sunt neconstituționale dispozițiile cuprinse în art.25, art.27-43 și art.47 din 

Ordonanța Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.  

În esență, Curtea a reținut că, potrivit jurisprudenței sale, în condițiile statului 

de drept, valoare consacrată prin art.1 alin.(3) din Constituție, răspunderea 

patrimonială pentru daune se impune să se stabilească de către instanțele judecătorești, 

care, potrivit art. 124 alin. (1) din Constituție, înfăptuiesc justiția în numele legii. Prin 

urmare, reglementarea competenței autorității pretins păgubite de a emite o decizie de 

imputare, precum și conferirea caracterului de titlu executoriu al acesteia, prevăzute de 

art.25 din OG nr.121/1998, sunt distonante în raport cu principul statului de drept și al 

securității juridice, inducând arbitrariu, subiectivism și un caracter aleatoriu în 

desfășurarea raporturilor de muncă, ceea ce este contrar art.1 alin.(3) și (5) din 

Constituție. Având în vedere că procedura de angajare a răspunderii materiale a 

militarilor se grefează pe dispozițiile art.25 din O.G. nr.121/1998, Curtea a constatat, 

pentru aceleași motive, și neconstituționalitatea art.27-43 și art.47 din Ordonanța 

Guvernului nr.121/1998. 

2. Cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a 

constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.XXIV pct.11 [cu referire la art.153 

alin.(1) lit.f ind.2)], pct.12 [cu referire la art.154 alin.(1) lit.h) sintagma „de până la 

suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct.13 [cu referire la art.155 alin.(1) pct.a ind.1)], 

 



pct.14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul titlului secţiunii a 3-

a capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct.16 [cu referire la 

art.157 ind.3], pct.17 [cu referire la sintagma „precum și al veniturilor din pensii” din 

cuprinsul titlului secțiunii a 4-a capitolul III al titlului V „Contribuții sociale 

obligatorii”], pct.18 [cu referire la art.168 alin.(1) în privința trimiterii la art.153 

alin.(1) lit.f ind.2), alin.(5) în privința trimiterii la art.157 ind.3 și alin.(7) ind.1] și 

pct.19 [cu referire la alin.(1) lit.a) în privința trimiterii la art.153 alin.(1) lit.f ind.2)] și 

art.XXV alin.(1) lit.c) [cu referire la pct.12, 13, 16, 18 în privința alineatelor (1) și (5) 

ale art.168 și pct.19] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. 

În esență, Curtea a reținut că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021  

a diminuat cuantumul pensiei prin instituirea unei contribuții la bugetul Fondului 

național unic de asigurări sociale de sănătate. Or, prin  ordonanță de urgență nu se poate 

diminua cuantumul pensiei, nici prin instituirea de impozite, nici prin instituirea de alte 

contribuții, pentru că o asemenea măsură conduce la o afectare a dreptului la pensie 

prevăzut de art.47 alin.(2) din Constituție, fiind, astfel, contrară art.115 alin.(6) din 

Constituție, care interzice afectarea drepturilor și libertăților fundamentale prin 

ordonanțe de urgență. 

 

•  

 

Deciziile sunt definitive și general obligatorii. 

Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea 

Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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