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C U R fi I I

C O N S T I T U fi I O N A L E

D E C I Z I A Nr. 515
din 24 noiembrie 2004

asupra sesiz„rii de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor cuprinse la articolul unic punctul 8
din Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2004
privind cre∫terea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice ∫i a func˛iilor publice,
precum ∫i intensificarea m„surilor de prevenire ∫i combatere a corup˛iei, partea referitoare
la dispozi˛iile art. 28 alin. (5) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 43/2002
Œn temeiul art. 146 lit. a) din Constitu˛ie ∫i al art. 15
alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, Pre∫edintele Rom‚niei, la
data de 11 noiembrie 2004, a sesizat Curtea
Constitu˛ional„
pentru
a
se
pronun˛a
asupra
constitu˛ionalit„˛ii îdispozi˛iilor art. 28 alin. (5) din Legea
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/2004 privind cre∫terea transparen˛ei Ón exercitarea
demnit„˛ilor publice ∫i a func˛iilor publice, precum ∫i
intensificarea m„surilor de prevenire ∫i combatere a

corup˛iei, a∫a cum a fost modificat ca urmare a cererii de
reexaminare din data de 14 iulie 2004“.
Sesizarea de neconstitu˛ionalitate a fost Ónregistrat„ la
Curtea Constitu˛ional„ sub nr. 6.180 din 11 noiembrie 2004
∫i constituie obiectul Dosarului nr. 673A/2004.
Œn motivarea sesiz„rii, se arat„ c„ majorarea
indemniza˛iilor pentru procurorii care particip„ la judecarea
infrac˛iunilor de corup˛ie Ón complete specializate, pentru
pre∫edintele, vicepre∫edinte, pre∫edin˛ii de sec˛ii ∫i
judec„torii Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, pentru
procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte
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de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, adjunc˛ii s„i ∫i procurorii din
Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
prin aplicarea unui spor de 40% la indemniza˛ia brut„
lunar„ a acestora, s-a realizat cu Ónc„lcarea dispozi˛iilor
art. 111 alin. (1) ∫i celor ale art. 138 alin. (5) din
Constitu˛ie. Se arat„ c„ aceast„ prevedere este
neconstitu˛ional„, deoarece majorarea indemniza˛iilor
îpresupune cheltuieli bugetare despre care Guvernul nu a
fost informat ∫i nu s-au precizat sursele de finan˛are“.
Pre∫edintele Rom‚niei sus˛ine c„ aceast„ majorare a
fost f„cut„ cu ocazia relu„rii procesului legislativ, ca
urmare a cererii de reexaminare a legii criticate, formulat„
la data de 14 iulie 2004. Prin cererea de reexaminare s-a
cerut îmen˛inerea valorii salariilor poli˛i∫tilor din cadrul
Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie, astfel cum a fost stabilit„
Ón cuprinsul Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr.
24/2004“, astfel Ónc‚t modific„rile vizate prin sesizare au
excedat îlimitelor cererii de reexaminare ∫i au generat
proteste vehemente ale judec„torilor de la instan˛ele
inferioare Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, inclusiv ale
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii“.
La sesizarea Pre∫edintelui Rom‚niei au fost anexate o
scrisoare a Consiliului Superior al Magistraturii ∫i scrisori
ale judec„torilor de la Judec„toria Zal„u, Judec„toria Cluj,
Tribunalul Cluj ∫i Curtea de Apel Cluj, precum ∫i ale
procurorilor de la parchetele de pe l‚ng„ instan˛ele
men˛ionate. Consiliul Superior al Magistraturii a semnalat,
Ón esen˛„, c„ reglement„rile Ón discu˛ie sunt de natur„ s„
afecteze omogenitatea, echilibrul ∫i coeren˛a activit„˛ii
Óntregului sistem judiciar. Totodat„, adreseaz„ Pre∫edintelui
rug„mintea ca, uz‚nd de prerogativele prev„zute de
Constitu˛ie, s„ analizeze îoportunitatea trimiterii spre
reexaminare a legii Senatului“, pentru a fi completat„ cu
art. 28 alin. (5) al Ordonan˛ei de urgen˛„, îÓn sensul
acord„rii sporului de 40% la indemniza˛ia de Óncadrare
brut„ lunar„, la Óntregul corp de magistra˛i, respectiv
judec„tori ∫i procurori Ón func˛ie“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 16 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, sesizarea a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor
celor dou„ Camere ale Parlamentului, precum ∫i
Guvernului, pentru a prezenta punctele lor de vedere cu
privire la sesizarea de neconstitu˛ionalitate.
Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor consider„ c„
sesizarea de neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„. Œn acest
sens, se arat„ c„ art. 28 alin. (5) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Na˛ional
Anticorup˛ie, astfel cum a fost modificat prin Legea pentru
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2004,
cuprinde dispozi˛ii care reglementeaz„ acordarea sporului
de 40% ∫i judec„torilor Óncadra˛i la Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie, precum ∫i procurorilor din Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, ceea ce excede
obiectului cererii de reexaminare formulate de Pre∫edintele
Rom‚niei.
Conform punctului de vedere al Pre∫edintelui Camerei
Deputa˛ilor, îprocedura legislativ„ de reexaminare a legii,
ca urmare a cererii formulate Ón acest sens de
Pre∫edintele Rom‚niei sau ca urmare a deciziei Cur˛ii
Constitu˛ionale, pronun˛at„ Ón cadrul controlului a priori,
trebuie s„ se desf„∫oare Ón limitele sesiz„rii“, cu excep˛ia
textelor îcare trebuie corelate cu cele ce au format obiectul
controlului“, fapt ce îrezult„ din interpretarea articolului 77
din Constitu˛ie“.
Se arat„, totodat„, c„ Pre∫edintele Rom‚niei, cu ocazia
promulg„rii
legii,
îrealizeaz„
un
control
de
constitu˛ionalitate, de oportunitate, urm„re∫te p„strarea unei
armonii a legisla˛iei interne, a unor concordan˛e, evitarea
contradic˛iilor ∫i a discrimin„rilor ∫i se pronun˛„ asupra
formei finale a legii, av‚nd dreptul s„ restituie legea c„tre
Parlament o singur„ dat„“. Œn situa˛ia Ón care Parlamentul
dep„∫e∫te limitele sesiz„rii, îPre∫edintele Rom‚niei este
pus Ón situa˛ia de a promulga o lege modificat„ asupra

c„reia nu mai poate s„ desf„∫oare un control de
oportunitate real“.
Cu privire la critica de neconstitu˛ionalitate viz‚nd
Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 111 alin. (1) teza a doua din
Constitu˛ie, se arat„ c„, îÓn cazul Ón care o ini˛iativ„
legislativ„ implic„ modificarea prevederilor cuprinse Ón
bugetul de stat sau a bugetului asigur„rilor sociale de stat,
solicitarea inform„rii Guvernului este obligatorie“. Aceast„
obliga˛ie rezult„ din prevederile art. 102 din Constitu˛ie,
potrivit c„rora îGuvernul asigur„ realizarea politicii interne
a ˛„rii ∫i exercit„ conducerea general„ a administra˛iei
publice“, care îse poate realiza numai cu suportul material
oferit de bugetul de stat administrat de c„tre Guvern“.
Solicitarea inform„rii Guvernului, consider„ pre∫edintele
Camerei Deputa˛ilor, este obligatorie ∫i cu privire la
amendamentele cu implica˛ii bugetare îdepuse Ón cursul
procesului legislativ“, Ón conformitate cu prevederile
regulamentelor celor dou„ Camere ale Parlamentului. Œn
consecin˛„, se apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 111 alin. (1)
teza a doua din Constitu˛ie au fost Ónc„lcate, Óntruc‚t
îCamera Parlamentului Ón care s-a efectuat modificarea nu
a solicitat punctul de vedere al Guvernului asupra
amendamentului introdus la articolul respectiv“.
Se consider„, de asemenea, c„ este Óntemeiat„ ∫i
critica de neconstitu˛ionalitate referitoare la Ónc„lcarea
art. 138 alin. (5) din Constitu˛ie, deoarece îMinisterul
Finan˛elor Publice nu a fost autorizat printr-o norm„ juridic„
s„ opereze Ón structura bugetului de stat, respectiv Ón cea
a bugetelor ordonatorilor principali de credite implica˛i,
modific„rile ce ar decurge din aplicarea textului legal
contestat“.
Pre∫edintele Senatului ∫i Guvernul nu au comunicat,
p‚n„ la data pronun˛„rii deciziei, punctele lor de vedere.
Potrivit dispozi˛iilor art. 77 din Legea nr. 47/1992,
Curtea Constitu˛ional„ a solicitat secretarilor generali ai
Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului ca, Ón vederea solu˛ion„rii
sesiz„rii, s„ trimit„ at‚t cererea Pre∫edintelui Rom‚niei de
reexaminare a legii criticate, care a fost adresat„
Parlamentului la data de 14 iulie 2004, c‚t ∫i prima form„
a legii de aprobare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/2004, precum ∫i s„ comunice dac„, Ón cursul
procedurii parlamentare, reluat„ ca urmare a cererii de
reexaminare a legii, Comisiile sesizate Ón fond au cerut
Guvernului informarea prev„zut„ de art. 111 alin. (1) teza
final„ din Constitu˛ie.
Camera Deputa˛ilor, cu Adresa nr. 51/457/RG din
12 noiembrie 2004, Ónregistrat„ la Curtea Constitu˛ional„
sub nr. 6.214 din 15 noiembrie 2004, a informat Curtea
Constitu˛ional„ c„ nu s-a solicitat punctul de vedere al
Guvernului de c„tre Comisia juridic„, de disciplin„ ∫i
imunit„˛i, sesizat„ Ón fond. S-a precizat c„ informarea nu
era necesar„, Óntruc‚t la Camera Deputa˛ilor a fost eliminat
punctul 7 din proiectul legii, Ón forma care f„cea obiectul
cererii de reexaminare. Totodat„, Camera Deputa˛ilor a
comunicat ∫i urm„toarele documente:
— Adresa Senatului nr. L317 din 2 septembrie 2004,
Ónso˛it„ de cererea Pre∫edintelui Rom‚niei pentru
reexaminarea dispozi˛iilor pct. 7 din proiectul legii criticate,
prin care se solicita îp„strarea dispozi˛iilor referitoare la
salarizarea personalului din Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie,
astfel cum au fost stabilite Ón cuprinsul Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2004“. Œn motivarea cererii de
reexaminare adresat„ Parlamentului se arat„ c„ îreducerea
valorii de multiplicare care se ia Ón calcul pentru stabilirea
salariului poli˛i∫tilor deta∫a˛i la Parchetul Na˛ional
Anticorup˛ie, de la 11, c‚t prevedea ordonan˛a, la 6, este
o m„sur„ ce va afecta deosebit de negativ func˛ionarea
acestei institu˛ii“;
— Raportul Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i a
Camerei Deputa˛ilor asupra cererii de reexaminare a
proiectului de lege criticat;
— Proiectul legii criticate, Ón forma adoptat„ de Camera
Deputa˛ilor, ca prim„ Camer„ sesizat„, dup„ reexaminare;
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— Proiectul legii criticate, Ón forma adoptat„ de Senat,
Ón calitate de Camer„ decizional„, dup„ reexaminare.
Secretarul general al Senatului, cu Adresa nr. VII/232
din 22 noiembrie 2004, Ónregistrat„ la Curtea
Constitu˛ional„ sub nr. 6.417 din 22 noiembrie 2004, a
transmis urm„toarele acte:
— Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplin„,
imunit„˛i ∫i valid„ri a Senatului, Ónregistrat sub nr. 317 din
4 octombrie 2004, referitor la cererea formulat„ de
Pre∫edintele Rom‚niei, de reexaminare a unor dispozi˛ii din
Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2004 privind cre∫terea transparen˛ei Ón
exercitarea demnit„˛ilor publice ∫i a func˛iilor publice,
precum ∫i intensificarea m„surilor de prevenire ∫i
combatere a corup˛iei.
Œn raport se arat„ urm„toarele:
îCererea de reexaminare a fost dezb„tut„ ∫i adoptat„
de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 14 septembrie 2004,
Ón calitate de prim„ Camer„ sesizat„.
Œn ∫edin˛a din 28 septembrie 2004, Comisia juridic„ a
luat Ón dezbatere cererea de reexaminare ∫i, constat‚nd c„
cererea este Óntemeiat„, a hot„r‚t s„ adopte raportul de
admitere, cu amendamentele din anex„, care face parte
integrant„ din prezentul raport.
Analiz‚nd textele adoptate de Camera Deputa˛ilor,
precum ∫i obiec˛iile formulate Ón cererea de reexaminare,
membrii Comisiei juridice, la adoptarea amendamentelor, au
avut Ón vedere corel„rile necesare Óntre textele din Legea
nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor ∫i Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„ ∫i textele din
Legea de aprobare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 24/2004, care modific„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 43/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie, ca structur„ autonom„, cu
personalitate juridic„, ∫i care este independent Ón raporturile
cu instan˛ele ∫i parchetele de pe l‚ng„ acestea.
La dezbateri au participat reprezentan˛ii Ministerului
Justi˛iei, ai Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ∫i ai
Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie, care au fost de acord cu
amendamentele adoptate de Comisie.“
— Extrasul din stenograma ∫edin˛ei Senatului din ziua
de 27 octombrie 2004, Ón care a fost adoptat raportul
Comisiei juridice, de numiri, disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri,
din care rezult„ c„ la dezbateri a fost prezent ∫i
reprezentantul Guvernului, care ∫i-a exprimat acordul cu
privire la raportul prezentat de Comisie asupra cererii de
reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2004.
C U R T E A,

examin‚nd sesizarea de neconstitu˛ionalitate, cererea
Pre∫edintelui Rom‚niei de reexaminare din 14 iulie 2004,
punctul de vedere al pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor,
piesele existente la dosar, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
re˛ine urm„toarele:
Curtea a fost legal sesizat„ ∫i este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. a) din Constitu˛ie, precum ∫i celor
ale art. 1, 10, 15 ∫i 18 din Legea nr. 47/1992, s„ se
pronun˛e asupra constitu˛ionalit„˛ii prevederilor legale
criticate.
Œn sesizarea de neconstitu˛ionalitate se precizeaz„ c„
aceasta are ca obiect art. 28 alin. (5) din Legea pentru
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2004
privind cre∫terea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor
publice ∫i a func˛iilor publice, precum ∫i intensificarea
m„surilor de prevenire ∫i combatere a corup˛iei, a∫a cum a
fost modificat ca urmare a cererii de reexaminare din data
de 14 iulie 2004.
Din examinarea con˛inutului sesiz„rii ∫i a legii supuse
controlului, rezult„ c„, Ón realitate, obiectul controlului de
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constitu˛ionalitate Ól constituie dispozi˛iile cuprinse la articolul
unic punctul 8 din Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2004 privind cre∫terea
transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice ∫i a
func˛iilor publice, precum ∫i intensificarea m„surilor de
prevenire ∫i combatere a corup˛iei, partea referitoare la
dispozi˛iile art. 28 alin. (5) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Na˛ional
Anticorup˛ie, cu modific„rile ulterioare, astfel cum a fost
adoptat„ de Parlament, ca urmare a cererii de reexaminare
formulate de Pre∫edintele Rom‚niei. Aceste dispozi˛ii au
urm„torul cuprins:
îArticol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24 din 21 aprilie 2004 privind cre∫terea
transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice ∫i a func˛iilor
publice, precum ∫i intensificarea m„surilor de prevenire ∫i
combatere a corup˛iei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 365 din 27 aprilie 2004, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri: […]
8. La titlul II, articolul IV punctul 15, articolul 28 va
avea urm„torul cuprins: […]
(5) Personalul prev„zut la alin. (1), judec„torii care compun
completele de judecat„ specializate Ón infrac˛iunile de corup˛ie
— potrivit art. 29 din Legea nr. 78/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare —, procurorii care particip„ la judecarea
acestor cauze, pre∫edintele, vicepre∫edintele, pre∫edin˛ii de
sec˛ii ∫i judec„torii Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Procurorul
general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, adjunc˛ii s„i ∫i procurorii din Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie beneficiaz„ de un spor de
40% la indemniza˛ia de Óncadrare brut„ lunar„. Personalul din
Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie prev„zut la alin. (2) ∫i (3)
beneficiaz„ de un spor de 30% pentru activitatea specializat„
de combatere a infrac˛iunilor de corup˛ie pe care o
desf„∫oar„.“
Dispozi˛iile constitu˛ionale considerate ca fiind Ónc„lcate
prin textul de lege criticat sunt art. 111 alin. (1) ∫i art. 138
alin. (5), care au urm„torul cuprins:
— Art. 111 alin. (1): îGuvernul ∫i celelalte organe ale
administra˛iei publice, Ón cadrul controlului parlamentar al
activit„˛ii lor, sunt obligate s„ prezinte informa˛iile ∫i
documentele cerute de Camera Deputa˛ilor, de Senat sau de
comisiile parlamentare, prin intermediul pre∫edin˛ilor acestora.
Œn cazul Ón care o ini˛iativ„ legislativ„ implic„ modificarea
prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigur„rilor
sociale de stat, solicitarea inform„rii este obligatorie.“;
— Art. 138 alin. (5): îNici o cheltuial„ bugetar„ nu poate fi
aprobat„ f„r„ stabilirea sursei de finan˛are.“
Œn critica de neconstitu˛ionalitate referitoare la dep„∫irea,
de c„tre Parlament, a limitelor cererii de reexaminare nu
se precizeaz„, Ón mod expres, dispozi˛ia constitu˛ional„
Ónc„lcat„, Óns„ din con˛inutul motiv„rii rezult„ c„ sunt vizate
dispozi˛iile art. 77 alin. (2), potrivit c„rora, îŒnainte de
promulgare, Pre∫edintele poate cere Parlamentului, o singur„
dat„, reexaminarea legii.“
Prin sesizare se sus˛ine, Ón esen˛„, c„ dispozi˛iile
cuprinse la articolul unic pct. 8 din Legea pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2004, partea
referitoare la dispozi˛iile art. 28 alin. (5) din ordonan˛„ au
fost adoptate cu Ónc„lcarea unor norme constitu˛ionale
privind procedura de legiferare.
Prima critic„ de neconstitu˛ionalitate formulat„ de
Pre∫edintele Rom‚niei const„ Ón sus˛inerea c„ dispozi˛iile
legale care fac obiectul sesiz„rii Óncalc„ prevederile
art. 111 alin. (1) ∫i ale art. 138 alin. (5) din Constitu˛ie,
deoarece implic„ cheltuieli bugetare cu privire la care nu
s-a solicitat informarea Guvernului ∫i nu s-au precizat
sursele de finan˛are.
Œn leg„tur„ cu aceast„ critic„, Curtea re˛ine c„,
Óntr-adev„r, potrivit dispozi˛iilor art. 111 alin. (1) teza final„
din Constitu˛ie, Ón cazul Ón care o ini˛iativ„ legislativ„
implic„ modific„ri bugetare, solicitarea inform„rii din partea
Guvernului este obligatorie. Textul constitu˛ional cuprinde,
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de asemenea, ∫i dispozi˛ii prin care se stabilesc obliga˛ii Ón
sarcina Guvernului. Astfel, teza Ónt‚i a art. 111 alin. (1)
prevede: îGuvernul ∫i celelalte organe ale administra˛iei
publice, Ón cadrul controlului parlamentar al activit„˛ilor, sunt
obligate s„ prezinte informa˛iile ∫i documentele cerute de
Camera Deputa˛ilor, de Senat sau de comisiile parlamentare,
prin intermediul pre∫edin˛ilor acestora. […]“. De asemenea,
alineatul (2) al art. 111 stabile∫te c„ îMembrii Guvernului au
acces la lucr„rile Parlamentului. Dac„ li se solicit„ prezen˛a,
participarea lor este obligatorie“.
Din aceste dispozi˛ii rezult„ c„ legiuitorul constituant a
dorit s„ consacre garan˛ia constitu˛ional„ a colabor„rii
dintre Parlament ∫i Guvern Ón procesul de legiferare,
instituind obliga˛ii reciproce Ón sarcina celor dou„ autorit„˛i
publice.
Analiz‚nd at‚t raportul Comisiei juridice, de numiri,
disciplin„, imunit„˛i ∫i valid„ri din cadrul Senatului, c‚t ∫i
stenograma ∫edin˛ei Senatului din data de 27 octombrie
2004, Curtea re˛ine c„, la dezbaterile asupra cererii de
reexaminare formulate de Pre∫edintele Rom‚niei, Ón cadrul
Comisiei juridice, au participat reprezentan˛ii Ministerului
Justi˛iei, ai Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, precum
∫i ai Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie, iar la dezbaterile din
plenul Senatului a participat reprezentantul Guvernului, care
a fost de acord cu amendamentele adoptate.
Din interpretarea sistematic„ a dispozi˛iilor art. 111 din
Constitu˛ie, Curtea re˛ine c„ participarea reprezentantului
Guvernului la dezbateri ∫i acordul exprimat, f„r„ echivoc,
fa˛„ de amendamentele adoptate sunt de natur„ s„
angajeze Guvernul ∫i s„ acopere cerin˛a prev„zut„ de
art. 111 alin. (1) teza final„ din Constitu˛ie.
Cu privire la critica referitoare la stabilirea unor cheltuieli
bugetare f„r„ precizarea sursei de finan˛are, Curtea
constat„ c„ Ón motivarea sesiz„rii de neconstitu˛ionalitate
nu se precizeaz„ c„ aplicarea noii legi ar implica
modificarea cheltuielilor bugetare, respectiv c„ nivelul
cheltuielilor necesare pentru aplicarea acestei legi nu s-ar
Óncadra Ón sumele alocate prin buget. C‚t timp fondurile
pentru salarizare prev„zute Ón buget nu au fost modificate,
acordarea unor sporuri de salarii nu se poate face dec‚t Ón
limitele aprobate prin buget pentru salarii, potrivit
clasifica˛iei bugetare. Aloca˛iile bugetare prev„zute Ón buget
la nivelul diferitelor autorit„˛i publice pot fi modificate Ón
sensul supliment„rii acestor aloca˛ii, fie din fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, fie, dup„ caz,
prin rectificare bugetar„. Aceasta este consecin˛a faptului
c„ nu orice modificare a salariz„rii implic„, Ón mod
necesar, modificarea aloca˛iei bugetare pentru salarii, astfel
Ónc‚t, Ón afara unei dovezi contrare, sursa de finan˛are o
constituie aloca˛ia bugetar„.

Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate prin
care se sus˛ine c„ modific„rile aduse de Parlament prin
dispozi˛iile legale criticate au dep„∫it limitele cererii de
reexaminare, Curtea constat„ c„ dispozi˛iile art. 77 alin. (2)
din Constitu˛ie nu con˛in reglement„ri explicite pe baza
c„rora s„ se poat„ stabili c„, Ón cauz„, Parlamentul a
Ónc„lcat legea fundamental„.
Din analiza sistematic„ a dispozi˛iilor constitu˛ionale
referitoare la exercitarea unor competen˛e ale autorit„˛ilor
publice, Curtea re˛ine c„ limitele exercit„rii lor sunt
prev„zute Ón mod expres Ón Legea fundamental„.
Examin‚nd concep˛ia legiuitorului constituant cu privire la
exercitarea de c„tre Parlament a atribu˛iilor sale de
legiferare prev„zute de dispozi˛iile art. 61 alin. (1) din
Constitu˛ie, se constat„ c„, Ón cazul procedurii legislative
de reexaminare a legii, acolo unde acesta a dorit, a stabilit
Ón mod expres limitele reexamin„rii. Astfel, Constitu˛ia
reglementeaz„ procedura legislativ„ de reexaminare a legii
prin dispozi˛iile cuprinse la art. 77 alin. (2) ∫i la cele ale
art. 147 alin. (2). Aceste din urm„ dispozi˛ii se refer„ la
reexaminarea unei legi sau a unor dispozi˛ii legale a c„ror
neconstitu˛ionalitate a fost constatat„ printr-o decizie a
Cur˛ii Constitu˛ionale, pronun˛at„ cu ocazia controlului de
constitu˛ionalitate a priori, al c„rei cuprins este urm„torul:
îŒn cazurile de neconstitu˛ionalitate care privesc legile, Ónainte
de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat s„
reexamineze dispozi˛iile respective pentru punerea lor de
acord cu decizia Cur˛ii Constitu˛ionale“.
Acest text limiteaz„ reluarea procesului legislativ de
reexaminare numai cu privire la dispozi˛iile constatate ca
fiind neconstitu˛ionale de c„tre Curtea Constitu˛ional„.
Rezult„, a∫adar, c„ restric˛iile referitoare la exercitarea
competen˛ei de sorginte constitu˛ional„ trebuie s„ fie
expres prev„zute de Constitu˛ie. Or, dispozi˛iile art. 77
alin. (2) din Constitu˛ie nu stabilesc, Ón mod expres, o
limit„ de natur„ s„ aduc„ vreo restr‚ngere a competen˛ei
Parlamentului cu privire la reluarea procesului legislativ, ca
urmare a cererii de reexaminare formulat„ de Pre∫edintele
Rom‚niei. O interpretare contrar„ a dispozi˛iilor
constitu˛ionale anterior men˛ionate ar avea semnifica˛ia
ad„ug„rii la normele Constitu˛iei, ceea ce este inadmisibil,
Óntruc‚t s-ar realiza, pe aceast„ cale, un act de revizuire a
Legii fundamentale.
Fa˛„ de cele de mai sus, Curtea Constitu˛ional„
constat„ c„ sesizarea de neconstitu˛ionalitate nu este
fondat„.

Av‚nd Ón vedere considerentele expuse Ón prezenta decizie, dispozi˛iile art. 74 alin. (1), art. 77 alin. (2), art. 111
alin. (1), art. 138 alin. (5), art. 146 lit. a) din Constitu˛ie, precum ∫i prevederile art. 11 alin. (1) lit. A.a), art. 15 ∫i 18 din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, cu majoritate de voturi,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Constat„ c„ dispozi˛iile cuprinse la articolul unic punctul 8 din Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2004 privind cre∫terea transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice ∫i a func˛iilor publice, precum ∫i
intensificarea m„surilor de prevenire ∫i combatere a corup˛iei, partea referitoare la dispozi˛iile art. 28 alin. (5) din
ordonan˛„, sunt constitu˛ionale.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Decizia se comunic„ Pre∫edintelui Rom‚niei ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Dezbaterea a avut loc la 24 noiembrie 2004 ∫i la ea au participat: Ioan Vida, pre∫edinte, Nicolae Cochinescu,
Aspazia Cojocaru, Constantin Doldur, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu ∫i ™erban Viorel
St„noiu, judec„tori.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Prim-magistrat-asistent,
Claudia Miu
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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri ∫i cheltuieli al Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condi˛iilor de
finan˛are a organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii activit„˛ilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucr„rilor
Publice, Transporturilor ∫i Locuin˛ei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 57/2003,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ bugetul propriu de venituri ∫i
cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2005,
prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului reprezint„ limite
maxime care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i
numai cu aprobarea Guvernului.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ia bugetului de venituri ∫i
cheltuieli se Ónregistreaz„ dep„∫iri sau nerealiz„ri ale
veniturilor totale aprobate, Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului va efectua cheltuieli totale
propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului re˛ine permanent la dispozi˛ia sa, conform
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2002 pentru
asigurarea condi˛iilor de finan˛are a organiz„rii ∫i
desf„∫ur„rii activit„˛ilor legate de procesul de privatizare

derulate prin Ministerul Lucr„rilor Publice, Transporturilor ∫i
Locuin˛ei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 57/2003,
pentru desf„∫urarea corespunz„toare a activit„˛ii sale, din
veniturile Óncasate Ón cursul anului 2005, o sum„
reprezent‚nd jum„tate din cuantumul cheltuielilor prev„zute
Ón bugetul s„u de venituri ∫i cheltuieli aferent activit„˛ii de
privatizare pe anul 2005.
Art. 4. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 2.000.000 lei
la 10.000.000 lei.
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 5. — Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„
de organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.237.

*) Anexa se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de sistem
Œn temeiul art. 9 alin. (2), (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a), c) ∫i i), precum ∫i al art. 56 alin. (2) din
Legea energiei electrice nr. 318/2003,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul infrastructur„ ∫i autorizare,
Ón conformitate cu prevederile procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din data de 6 decembrie 2004,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Metodologia de stabilire a tarifului
pentru serviciul de sistem, prev„zut„ Ón anexa*) care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 35/1999, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 503 din
19 octombrie 1999, ∫i Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale
de Reglementare Ón Domeniul Energiei

nr. 71/1999, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 633 din 24 decembrie 1999.
Art. 3. — Compania Na˛ional„ de Transport al Energiei
Electrice îTranselectrica“ — S.A. ∫i Departamentul
infrastructur„ ∫i autorizare din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei vor asigura respectarea
prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu
Bucure∫ti, 6 decembrie 2004.
Nr. 34.
*) Anexa se public„ pe pagina de web a Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei, la adresa www.anre.ro la sec˛iunea
îMetodologii“.

AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Codului tehnic al re˛elei electrice de transport
Œn temeiul art. 2 lit. d), al art. 9 alin. (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a) ∫i i) ∫i al art. 34 alin. (1)
∫i (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul func˛ionare ∫i dezvoltare pia˛„ de energie,
Ón conformitate cu prevederile procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din data de 6 decembrie 2004,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Partea a II-a a Codului tehnic al re˛elei
electrice de transport se modific„ ∫i va avea con˛inutul
prev„zut Ón anexa nr. 1*) la prezentul ordin.
Art. 2. — Glosarul Codului tehnic al re˛elei electrice de
transport se completeaz„ cu termenii prev„zu˛i Ón anexa
nr. 2*) la prezentul ordin.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 18/1999, publicat„

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 350 din
23 iulie 1999.
Art. 4. — Operatorii de re˛ea ∫i utilizatorii re˛elelor
electrice vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 5. — Departamentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
vor urm„ri respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu
Bucure∫ti, 6 decembrie 2004.
Nr. 35.
*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se public„ Ón format electronic pe pagina web a Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
(www.anre.ro), la sec˛iunea îReglement„ri tehnice“, ∫i pe pagina de web a Companiei Na˛ionale de Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ — S.A.
(www.transelectrica.ro).
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind concesionarea unui serviciu public de distribu˛ie a gazelor naturale
Av‚nd Ón vedere prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale
Hot„r‚rii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind
regimul concesiunilor, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.720/2004 pentru aprobarea con˛inutuluicadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribu˛ia gazelor naturale ∫i a contractului-cadru de
concesiune a serviciului public privind distribu˛ia gazelor naturale,
Ón temeiul art. 5 alin. (6) al Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ concesionarea serviciului public de
distribu˛ie a gazelor naturale Ón perimetrul format din zonele
delimitate prev„zute Ón anexa nr. 1*).
Art. 2. — (1) Se aprob„ Caietul de sarcini al concesiunii
serviciului public de distribu˛ie a gazelor naturale pentru
zonele delimitate incluse Ón perimetrul concesiunii, prev„zut
Ón anexa nr. 2**).
(2) Se aprob„ contractul de concesiune aferent
serviciului public men˛ionat la art. 1, prev„zut Ón anexa
nr. 3**).
Art. 3. — (1) Procedura pentru acordarea concesiunii
serviciului public de distribu˛ie a gazelor naturale prev„zut
la art. 1 este licita˛ia public„ deschis„ f„r„ preselec˛ie.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este de 21 de zile
calendaristice de la data public„rii anun˛ului privind
organizarea licita˛iei publice deschise f„r„ preselec˛ie.
(3) I n s t r u c ˛ i u n i l e - c a d r u p r i v i n d o r g a n i z a r e a ∫ i
desf„∫urarea procedurii de concesionare a serviciului public
men˛ionat la art. 1 sunt prev„zute Ón anexa nr. 4**).
Art. 4. — Comisia pentru activitatea de concesionare Ón
domeniul distribu˛iei energiei electrice ∫i a gazelor naturale
va organiza licita˛ia pentru atribuirea concesiunii Ón
conformitate cu prevederile legisla˛iei Ón vigoare aplicabile.
Art. 5. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Iulian Iancu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 8 noiembrie 2004.
Nr. 746.

*) Anexa nr. 1 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.195 bis Ón afara abonamentului ∫i se poate achizi˛iona de
la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
**) Anexele nr. 2—4 se ob˛in de c„tre persoanele interesate, Ón condi˛iile ar„tate Ón anun˛ul privind organizarea licita˛iei publice deschise f„r„
preselec˛ie, de la sediul comisiei din str. Mendeleev nr. 36—38, etajul 10, camera 105, sectorul 1, Bucure∫ti.
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind concesionarea unui serviciu public de distribu˛ie a gazelor naturale
Av‚nd Ón vedere prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale
Hot„r‚rii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind
regimul concesiunilor, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.720/2004 pentru aprobarea con˛inutuluicadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribu˛ia gazelor naturale ∫i a contractului-cadru de
concesiune a serviciului public privind distribu˛ia gazelor naturale,
Ón temeiul art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ concesionarea serviciului public de
distribu˛ie a gazelor naturale Ón perimetrul format din zonele
delimitate prev„zute Ón anexa nr. 1*).
Art. 2. — (1) Se aprob„ Caietul de sarcini al concesiunii
serviciului public de distribu˛ie a gazelor naturale pentru
zonele delimitate incluse Ón perimetrul concesiunii, prev„zut
Ón anexa nr. 2**).
(2) Se aprob„ contractul de concesiune aferent
serviciului public men˛ionat la art. 1, prev„zut Ón anexa
nr. 3**).
Art. 3. — (1) Procedura pentru acordarea concesiunii
serviciului public de distribu˛ie a gazelor naturale, prev„zut
la art. 1, este licita˛ia public„ deschis„ f„r„ preselec˛ie.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este de 21 de zile
calendaristice de la data public„rii anun˛ului privind
organizarea licita˛iei publice deschise f„r„ preselec˛ie.
(3) I n s t r u c ˛ i u n i l e - c a d r u p r i v i n d o r g a n i z a r e a ∫ i
desf„∫urarea procedurii de concesionare a serviciului public
men˛ionat la art. 1 sunt prev„zute Ón anexa nr. 4**).
Art. 4. — Comisia pentru activitatea de concesionare Ón
domeniul distribu˛iei energiei electrice ∫i a gazelor naturale
va organiza licita˛ia pentru atribuirea concesiunii Ón
conformitate cu prevederile legisla˛iei Ón vigoare aplicabile.
Art. 5. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 8 noiembrie 2004.
Nr. 747.

*) Anexa nr. 1 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.195 bis Ón afara abonamentului ∫i se poate achizi˛iona de
la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
**) Anexele nr. 2—4 se ob˛in de c„tre persoanele interesate, Ón condi˛iile ar„tate Ón anun˛ul privind organizarea licita˛iei publice deschise f„r„
preselec˛ie, de la sediul comisiei din str. Mendeleev nr. 36—38, etajul 10, camera 105, sectorul 1, Bucure∫ti.
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