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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului B„rb„˛ie ∫i Credin˛„
Ón grad de Mare Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de
decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Legii nr. 413/2004 privind Ordinul B„rb„˛ie ∫i Credin˛„,
pentru Óndeplinirea cu succes a atribu˛iilor profesionale deosebite ∫i
misiunilor speciale, determinate de obiectivele Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Ón contextul integr„rii europene ∫i al armoniz„rii opera˛ionale cu
structurile euroatlantice,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul B„rb„˛ie ∫i Credin˛„ Ón grad de
Mare Ofi˛er, cu Ónsemn pentru militari, domnului general-locotenent cu trei
stele (r) dr. Naghi Nicolae Gabriel.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.299.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului B„rb„˛ie ∫i Credin˛„
Ón grad de Mare Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de
decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale
Legii nr. 413/2004 privind Ordinul B„rb„˛ie ∫i Credin˛„,
pentru Óndeplinirea cu succes a atribu˛iilor profesionale deosebite ∫i
misiunilor speciale, determinate de obiectivele Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Ón contextul integr„rii europene ∫i al armoniz„rii opera˛ionale cu
structurile euroatlantice,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul B„rb„˛ie ∫i Credin˛„ Ón grad de
Mare Ofi˛er, cu Ónsemn pentru militari, domnului general-locotenent cu trei
stele (r) Cr„iniceanu Mircea Iulian.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.300.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Vasile Gheorghe Popovici se acrediteaz„ Ón
calitatea de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Regatul
Maroc.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.301.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónfiin˛area Consulatului General al Rom‚niei la Lyon,
Republica Francez„
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
precum ∫i ale Legii nr. 37/1991 privind Ónfiin˛area, desfiin˛area ∫i
schimbarea rangului misiunilor diplomatice ∫i oficiilor consulare,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se Ónfiin˛eaz„ Consulatul General al Rom‚niei la Lyon,
Republica Francez„, cu un num„r de patru posturi, potrivit anexei la
prezentul decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.302.

ANEX√

1.
2.
3.
4.

Consul general
Consul
Secretar-dactilograf principal
Intendent.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general de brigad„ cu o stea
din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnul general de brigad„
cu o stea Agapie-Florea Coman Cristin-Gigi trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.303.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Óncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor
de poli˛ie din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul
poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 1 ianuarie 2006, domnului chestor-∫ef de
poli˛ie Cearapin Dumitru Tudor Ói Ónceteaz„ raporturile de serviciu cu
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.304.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general de brigad„ cu o stea
din Serviciul de Informa˛ii Externe
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Informa˛ii
Externe,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 31 decembrie 2005, domnul general de
brigad„ cu o stea men˛ionat Ón anexa*) la prezentul decret se trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.305.
*) Anexa se comunic„ institu˛iilor interesate.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 664
din 14 decembrie 2005

cu privire la constitu˛ionalitatea Legii bugetului de stat pe anul 2006
Cu Adresa nr. 3.578 din 6 decembrie 2005 secretarul
general al Senatului a transmis Cur˛ii Constitu˛ionale
sesizarea privind neconstitu˛ionalitatea Legii bugetului de
stat pe anul 2006. Sesizarea a fost formulat„, Ón temeiul
art. 146 lit. a) din Constitu˛ie ∫i al art. 15 din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, de un num„r de 27 de senatori apar˛in‚nd
grupurilor parlamentare ale Partidului Rom‚nia Mare ∫i
Partidului Social-Democrat, ∫i anume: Corneliu I. Vadim
Tudor, Aurel M. Ardelean, Liviu Doru Bindea, Carol I. Dina,
Valentin I. Dinescu, Viorel Senior D. Duca, Gheorghe Viorel C.
Dumitrescu, Gheorghe V. Funar, Constantin I. G„ucan,
Ilie ™t. Ila∫cu, Nicolae N. Iorga, Irina M. Loghin, Eugen N.
Mih„escu, Viorica-Georgeta-Pompilia Moisuc, Ilie M.
Petrescu, Petru V. Stan, Claudiu C. T„n„sescu, Mihai I.
Ungheanu, Verginia I. Vedina∫, Antonie Gh. Iorgovan, Emil
R„zvan V. Theodorescu, Vasile I. Ion, Aurel Gabriel N.
Simionescu, Mihail E. Popescu, Vasile Ioan D„nu˛ V.
Ungureanu, Ion. I. V„rg„u ∫i Otilian B. Neagoe.

Sesizarea a fost Ónregistrat„ la Curtea Constitu˛ional„
sub nr. 7.523 din 6 decembrie 2005 ∫i formeaz„ obiectul
Dosarului nr. 948A/2005.
Autorii sesiz„rii apreciaz„ c„ Legea bugetului de stat pe
anul 2006 contravine, Ón ordinea invoc„rii, art. 1 alin. (4),
art. 64 alin. (1) teza a doua, art. 61 alin. (1) ∫i art. 109
alin. (1) din Constitu˛ie.
Œn leg„tur„ cu Ónc„lcarea prevederilor constitu˛ionale ale
art. 1 alin. (4), care prevede c„ îStatul se organizeaz„
potrivit principiului separa˛iei ∫i echilibrului puterilor —
legislativ„, executiv„ ∫i judec„toreasc„ — Ón cadrul democra˛iei
constitu˛ionale“, coroborate cu ale art. 61 alin. (1), potrivit
c„ruia îParlamentul este organul reprezentativ suprem al
poporului rom‚n ∫i unica autoritate legiuitoare a ˛„rii“ ∫i ale
art. 109 alin. (1) care stabile∫te c„ îGuvernul r„spunde
politic numai Ón fa˛a Parlamentului“, se arat„ c„ îstatutul
Parlamentului de organ reprezentativ suprem al poporului
rom‚n ∫i de unic„ autoritate legiuitoare a ˛„rii nu permite
ca executivul s„ intervin„ ∫i, prin decizia sa, s„ aduc„
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modific„ri Ón bugetul fiec„rei Camere a Parlamentului, adic„
a organului reprezentativ suprem al poporului rom‚n“. Se
mai arat„ c„ înu este de acceptat ca Guvernul, care
r„spunde politic Ón fa˛a Parlamentului, s„ Ó∫i aroge dreptul
de a modifica bugetul organului Ón fa˛a c„ruia r„spunde.
Principiile statului de drept nu permit o asemenea solu˛ie
juridic„“.
Œn leg„tur„ cu Ónc„lcarea art. 64 alin. (1) din Constitu˛ie,
care prevede c„ îOrganizarea ∫i func˛ionarea fiec„rei
Camere se stabilesc prin regulamentul propriu“, precum ∫i c„
î[...] Resursele financiare ale Camerelor sunt prev„zute Ón
bugetele aprobate de acestea“, text constitu˛ional Ón temeiul
c„ruia at‚t Senatul, c‚t ∫i Camera Deputa˛ilor ∫i-au
Óntocmit, votat ∫i aprobat propriile bugete, publicate Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, se arat„ c„ Guvernul le-a
modificat, îmotiv‚nd caracterul de austeritate al Óntregului
buget public, nevoia de a diminua bugetul Parlamentului,
pentru ca o parte din resursele acolo prev„zute s„ fie
transferate pentru a satisface alte necesit„˛i“. Or, autorii
sesiz„rii consider„ c„ Ón sensul art. 64 alin. (1) din
Constitu˛ie, îsingurele care pot hot„rÓ asupra bugetului lor
sunt Camerele Parlamentului, Ón cazul de fa˛„, Senatul“ ∫i
îsingura autoritate competent„ s„-∫i aprobe bugetul, s„-l
modifice, s„-l majoreze sau diminueze este Parlamentul“.
Œn temeiul 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 ∫i Guvernului, pentru a prezenta punctele lor
de vedere cu privire la obiec˛iile de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul a transmis punctul s„u de vedere cu Adresa
nr. 5/6.826/C.P.T. din 13 decembrie 2005, prin care
apreciaz„ c„ sesizarea de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„ c„, de∫i, datorit„ unor
cerin˛e imperioase, Guvernul a adus unele corec˛ii
bugetelor Camerelor Parlamentului, voin˛a Parlamentului ca
unic„ autoritate legiuitoare a ˛„rii este exprimat„ prin votul
acordat pentru adoptarea legii. Controlul Parlamentului
asupra bugetelor Camerelor, care fac parte integrant„ din
bugetul public na˛ional, se realizeaz„ cu prilejul dezbaterilor
parlamentare asupra bugetului Ón integralitatea sa.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere Ón leg„tur„ cu sesizarea
de neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd sesizarea de neconstitu˛ionalitate, raportul
judec„torului-raportor, dispozi˛iile Legii bugetului de stat pe
anul 2006, raportate la prevederile din Constitu˛ie invocate
ca fiind Ónc„lcate, precum ∫i 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, 16 ∫i 18 din Legea nr. 47/1992, s„ se
pronun˛e asupra constitu˛ionalit„˛ii prevederilor legii criticate.
Obiectul controlului de constitu˛ionalitate Ól constituie
Legea bugetului de stat pe anul 2006 care, Ón opinia
autorilor sesiz„rii, contravine, Ón ordinea invoc„rii,
prevederilor art. 1 alin. (4), art. 64 alin. (1) teza a doua,
art. 61 alin. (1) ∫i art. 109 alin. (1) din Constitu˛ie, al c„ror
cuprins este urm„torul:

— Art. 1 alin. (4): îStatul se organizeaz„ potrivit
principiului separa˛iei ∫i echilibrului puterilor — legislativ„,
executiv„ ∫i judec„toreasc„ — Ón cadrul democra˛iei
constitu˛ionale.“;
— Art. 64 alin. (1): îOrganizarea ∫i func˛ionarea fiec„rei
Camere se stabilesc prin regulament propriu. Resursele
financiare ale Camerelor sunt prev„zute Ón bugetele aprobate
de acestea.“;
— Art. 61 alin. (1): îParlamentul este organul
reprezentativ suprem al poporului rom‚n ∫i unica autoritate
legiuitoare a ˛„rii.“;
— Art. 109 alin. (1): îGuvernul r„spunde politic numai Ón
fa˛a Parlamentului pentru Óntreaga sa activitate. Fiecare
membru al Guvernului r„spunde politic solidar cu ceilal˛i
membri pentru activitatea Guvernului ∫i pentru actele acestuia.“
Examin‚nd sesizarea de neconstitu˛ionalitate formulat„,
Curtea Constitu˛ional„ re˛ine urm„toarele:
Œn esen˛„, autorii sesiz„rii sus˛in c„ Guvernul nu poate
modifica bugetele celor dou„ Camere ale Parlamentului,
astfel cum acestea ∫i le-au aprobat, singura autoritate
competent„ s„-∫i aprobe, modifice, majoreze sau diminueze
bugetul fiind Parlamentul. Œn caz contrar, se Óncalc„
prevederile constitu˛ionale ale art. 1 alin. (4), art. 61
alin. (1), art. 64 alin. (1) teza a doua ∫i art. 109 alin. (1).
Cu privire la aceste sus˛ineri, Curtea constat„ c„, Ón
sensul dispozi˛iilor art. 137 alin. (1) din Constitu˛ie, potrivit
c„rora îFormarea, administrarea, Óntrebuin˛area ∫i controlul
resurselor financiare ale statului, ale unit„˛ilor administrativteritoriale ∫i ale institu˛iilor publice sunt reglementate prin lege“,
a fost adoptat„ Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 597 din 13 august 2002, care stabile∫te principiile,
cadrul general ∫i procedurile privind formarea,
administrarea, angajarea ∫i utilizarea fondurilor publice,
precum ∫i responsabilit„˛ile institu˛iilor publice implicate Ón
procesul bugetar. Din dispozi˛iile constitu˛ionale ∫i legale
men˛ionate rezult„ c„ bugetul se constituie ca un plan
financiar al statului, aprobat prin lege, prin care sunt
prev„zute veniturile ∫i cheltuielile publice stabilite Ón fiecare
an, necesare Óndeplinirii func˛iilor ∫i sarcinilor statului.
Astfel, Ón acest domeniu, Guvernul, Ón concordan˛„ cu
art. 138 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, asigur„ elaborarea
proiectelor legilor bugetare anuale ∫i transmiterea acestora
spre adoptare Parlamentului, iar Camera Deputa˛ilor ∫i
Senatul, cu consultarea Guvernului, Ó∫i aprob„, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 34 alin. (2) din Legea
nr. 500/2002, bugetele proprii ∫i le Ónainteaz„ Guvernului Ón
vederea includerii lor Ón proiectul bugetului de stat.
Œn cauz„, din documentele comunicate de cele dou„
Camere ale Parlamentului, ∫i anume Adresa Senatului
nr. I/672/9 decembrie 2005 ∫i Adresa Camerei Deputa˛ilor
nr. 2.096/AN/9 decembrie 2005, rezult„ c„ Óntre bugetele
aprobate de Camera Deputa˛ilor ∫i Senat ∫i Ónaintate
Guvernului pentru a fi incluse Ón proiectul bugetului de stat,
pe de o parte, ∫i proiectul de buget depus de Guvern la
Parlament pentru dezbatere ∫i cel votat Ón Parlament, pe
de alt„ parte, exist„ unele diferen˛e nefavorabile acestora.
Œns„, cu prilejul dezbaterii proiectului de buget trimis de
Guvern, Parlamentul avea posibilitatea s„ adopte
amendamentele necesare pentru a aduce bugetele celor
dou„ Camere la nivelul aprobat ini˛ial de acestea ∫i s„
confirme, prin votul s„u, hot„r‚rile acestora. Or, adopt‚nd
cu anumite corective Legea bugetului de stat pe anul 2006,
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promovat„ de Guvern, prin votul dat Ón ∫edin˛a comun„ din
29 noiembrie 2005, deputa˛ii ∫i senatorii ∫i-au reconsiderat
primul vot, iar Parlamentul a modificat at‚t Hot„r‚rea
Senatului nr. 25/2005 privind bugetul de venituri ∫i
cheltuieli pe anul 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 904 din 10 octombrie 2005, c‚t ∫i
Hot„r‚rea nr. 35/2005 privind bugetul Camerei Deputa˛ilor
pe anul 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 971 din 1 noiembrie 2005. A∫a fiind, Curtea
nu poate re˛ine Ónc„lcarea art. 61 alin. (1) din Constitu˛ie,
referitor la rolul Parlamentului, Óntruc‚t Guvernul are numai
atribu˛ia de a elabora ∫i de a prezenta Parlamentului
proiectul legii bugetului de stat, iar Parlamentul, ca unic„
autoritate legiuitoare a ˛„rii, Ól dezbate ∫i Ól aprob„ prin vot.
Art. 64 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie, invocat ca
fiind Ónc„lcat, consacr„ principiul autonomiei financiare, ca
parte component„ a autonomiei parlamentare, principiu
exprimat prin dreptul fiec„rei Camere a Parlamentului de a
decide independent de celelalte autorit„˛i publice, fiecare
separat, asupra propriului buget care s„ Ói asigure fondurile
necesare pentru buna organizare ∫i func˛ionare.
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ autonomia financiar„
a Camerelor nu este Óns„ absolut„ ∫i nelimitat„. Œn
stabilirea propriilor bugete acestea trebuie s„ aib„ Ón
vedere posibilit„˛ile financiare Ón construc˛ia bugetului la
nivelul ˛„rii, precum ∫i responsabilitatea Parlamentului de a
asigura, prin legea pe care o adopt„, o repartizare
propor˛ional„ a resurselor financiare Óntre toate structurile
statului, Ón special a Óntregului sistem economic,
educa˛ional, sanitar, cultural ∫i al administra˛iei publice.
O alt„ critic„ const„ Ón sus˛inerea c„ legea supus„
controlului de constitu˛ionalitate Óncalc„ ∫i principiul
separa˛iei ∫i echilibrului puterilor — legislativ„, executiv„ ∫i
judec„toreasc„ — Ón cadrul democra˛iei constitu˛ionale, a∫a
cum acesta este statuat Ón art. 1 alin. (4) din Constitu˛ie.
Sub acest aspect Curtea constat„ c„, potrivit
Constitu˛iei, cele dou„ Camere ale Parlamentului Ó∫i aprob„
bugetele proprii, cu consultarea Guvernului, singurul Ón
m„sur„ s„ cunoasc„ posibilele venituri Ón formarea
bugetului de stat, s„ fac„ evalu„rile de venituri ∫i cheltuieli
bugetare ∫i s„ propun„ autorit„˛ii legiuitoare o
dimensionare corespunz„toare a cheltuielilor, pe categorii
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de destina˛ii absolut necesare. Aceasta nu Óncalc„ principiul
separa˛iei puterilor Ón stat, care nu exclude, ci, dimpotriv„,
presupune colaborarea Óntre autorit„˛ile publice.
Œn opinia autorilor sesiz„rii, Legea bugetului de stat pe
anul 2006 contravine ∫i art. 109 alin. (1) din Legea
fundamental„, privind r„spunderea politic„ a Guvernului Ón
fa˛a Parlamentului, Óntruc‚t nu este de acceptat ca
Guvernul îs„ Ó∫i aroge dreptul de a modifica bugetul
organului Ón fa˛a c„ruia r„spunde, iar principiile statului de
drept nu permit o asemenea solu˛ie juridic„“.
Curtea constat„ c„ nici aceast„ sus˛inere nu poate fi
re˛inut„. Prevederile alin. (1) al art. 109 din Constitu˛ie
consacr„ principiul potrivit c„ruia Guvernul r„spunde politic
numai Ón fa˛a Parlamentului pentru Óntreaga sa activitate.
Altfel spus, singura autoritate public„ Ón fa˛a c„reia
Guvernul r„spunde politic nu poate fi dec‚t Parlamentul, iar
sanc˛iunea corespunz„toare acestei r„spunderi politice este
demiterea Guvernului, ca urmare a retragerii Óncrederii
acordate prin votul de Ónvestitur„ al Parlamentului, a∫a cum
prevede art. 113 alin. (1), numai prin adoptarea unei
mo˛iuni de cenzur„.
De altfel, nici din analiza separat„, nici din coroborarea
dispozi˛iilor constitu˛ionale pretins a fi Ónc„lcate nu reiese,
a∫a cum sus˛in autorii sesiz„rii, c„ statutul Parlamentului
de organ reprezentativ suprem al poporului rom‚n ∫i de
unic„ autoritate legiuitoare a ˛„rii nu permite Guvernului,
care r„spunde politic numai Ón fa˛a acestuia, s„ propun„
unele ajust„ri ale bugetelor celor dou„ Camere cu prilejul
elabor„rii proiectului de buget ∫i supunerii acestuia
aprob„rii Parlamentului. Decizia final„ asupra bugetelor
Camerelor — componente ale bugetului de stat — apar˛ine
acestora, reunite Ón ∫edin˛„ comun„, Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 65 alin. (2) lit. b) din Constitu˛ie, referitoare
la aprobarea bugetului de stat ∫i a bugetului asigur„rilor
sociale de stat.
Pentru considerentele expuse, Curtea constat„ c„ Legea
bugetului de stat pe anul 2006, c‚t prive∫te bugetele celor
dou„ Camere ale Parlamentului, nu este contrar„
prevederilor constitu˛ionale ale art. 1 alin. (4), art. 61
alin. (1), art. 64 alin. (1) teza a doua ∫i art. 109 alin. (1),
invocate ca fiind Ónc„lcate.

Fa˛„ de cele ar„tate mai sus, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 146 lit. a) ∫i art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al prevederilor art. 11 alin. (1) lit. A.a), art. 15 ∫i art. 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Constat„ c„ Legea bugetului de stat pe anul 2006 este constitu˛ional„.
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 data de 14 decembrie 2005 ∫i la aceasta au participat: Ioan Vida, pre∫edinte, Aspazia
Cojocaru, Constantin Doldur, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu ∫i Ion Predescu, judec„tori.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu
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ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru prorogarea termenului prev„zut la alin. (11) al art. 109 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
Av‚nd Ón vedere situa˛ia epidemiologic„ actual„ la nivel mondial Ón contextul amenin˛„rii gripei aviare ∫i cre∫terii
consumului de vaccin gripal pentru protejarea s„n„t„˛ii popula˛iei, se impune prelungirea termenului de implementare a
Regulilor de bun„ practic„ de fabrica˛ie pentru liniile unice de fabrica˛ie pentru produsele strategice de interes na˛ional,
astfel Ónc‚t s„ poat„ continua func˛ionarea acestora.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Termenul prev„zut la alin. (1 1 ) al
art. 109 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz
uman, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

nr. 508 din 20 octombrie 1999, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 336/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se prorog„ p‚n„ la data de
31 decembrie 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 178.

ACTE ALE CONSILIULUI NAﬁIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAﬁIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
pentru completarea Deciziei Consiliului Na˛ional al Audiovizualului nr. 248/2004
privind protec˛ia demnit„˛ii umane ∫i a dreptului la propria imagine
Av‚nd Ón vedere dubla calitate a Consiliului Na˛ional al Audiovizualului, de garant al interesului public ∫i de unic„
autoritate de reglementare Ón domeniul programelor audiovizuale,
Ón temeiul art. 3 alin. (1), al art. 10 alin. (3) ∫i al art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
membrii Consiliului Na˛ional al Audiovizualului adopt„ urm„toarea decizie:
Articol unic. — Decizia Consiliului Na˛ional al
Audiovizualului nr. 248/2004 privind protec˛ia demnit„˛ii
umane ∫i a dreptului la propria imagine, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 668 din 26 iulie
2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

— La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2),
cu urm„torul cuprins:
î(2) Nu poate fi dezv„luit„ Ón nici un mod identitatea
persoanelor care sunt victime ale infrac˛iunilor privitoare la
via˛a sexual„, prev„zute la titlul II cap. 3 din Partea
special„ a Codului penal; se excepteaz„ situa˛iile Ón care
victimele ∫i-au dat acordul scris.“

Pre∫edintele Consiliului Na˛ional al Audiovizualului,
Ralu Filip
Bucure∫ti, 13 decembrie 2005.
Nr. 680.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAﬁILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.149/19.XII.2005 con˛ine 8 pagini.

Pre˛ul: 0,55 lei noi/5.500 lei vechi

&JUYDGY|067356]
ISSN 1453—4495

