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

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 148
din 17 martie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare
la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de personal din sectorul bugetar,
precum ∫i a personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4)
din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3)
din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat
pe anul 2004 nr. 507/2003, precum ∫i ale art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale magistra˛ilor
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Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din
Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea
nr. 631/2002 ∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003,
excep˛ie ridicat„ de Paraschiva Popovici ∫i al˛ii Ón Dosarul
nr. 3.744/M/2004 al Tribunalului Bra∫ov.
La apelul nominal r„spunde Ministerul Justi˛iei, prin
consilier juridic, fiind lips„ celelalte p„r˛i, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón dosarele
nr. 476D/2004 ∫i nr. 80D/2005, av‚nd ca obiect aceea∫i
excep˛ie de neconstitu˛ionalitate, ridicat„ de Gheorghe
Burdea ∫i al˛ii Ón Dosarul nr. 4.122/M/2004 al Tribunalului
Bra∫ov, respectiv de Ioan Brutc„ ∫i Gherghina Tudor Ón
Dosarul nr. 2.184/2004 al Tribunalului Covasna. De
asemenea, Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón dosarele
nr. 88D/2005 ∫i nr. 101D/2005, av‚nd ca obiect dispozi˛iile
art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001 ∫i ale art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2002, respectiv dispozi˛iile
art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001 ∫i ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001,
excep˛ie ridicat„ de Nicoleta Zettel ∫i al˛ii Ón Dosarul
nr. 9.266/2004 al Tribunalului Suceava, respectiv de
Gabriela Aurelia Nedelcu ∫i al˛ii Ón Dosarul
nr. 1.002/C/2004 al Tribunalului Vrancea — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal efectuat Ón dosarele sus-men˛ionate
r„spunde Ministerul Justi˛iei, prin consilier juridic, fiind lips„
celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal
Óndeplinit„.
Curtea, av‚nd Ón vedere c„ obiectul excep˛iilor de
neconstitu˛ionalitate ridicate Ón dosarele sus-men˛ionate
este, Ón totalitate sau Ón parte, identic, pune Ón discu˛ie, din
oficiu, problema conex„rii cauzelor.
Ministerul Justi˛iei, prin consilier juridic, este de acord cu
conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, dispune conexarea dosarelor
nr. 476D/2004, nr. 80D/2005, nr 88D/2005 ∫i nr. 101D/2005
la Dosarul nr. 470D/2004, care este primul Ónregistrat.
Cauza se afl„ Ón stare de judecat„.
Ministerul Justi˛iei, prin consilier juridic, solicit„ admiterea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„ dreptul
constitu˛ional la concediu de odihn„ pl„tit cuprinde dou„
componente, una de natur„ nepatrimonial„, care const„ Ón
Óns„∫i efectuarea concediului, Ón suspendarea obliga˛iei
salariatului de a presta munca, iar cealalt„ de natur„
patrimonial„, const‚nd Ón indemniza˛ia de concediu ∫i prima
de concediu. Œn consecin˛„, se consider„ c„ suspendarea
aplic„rii prevederilor legale referitoare la prima de concediu
duce la suspendarea dreptului constitu˛ional la concediu de
odihn„ pl„tit. Astfel, are loc o restr‚ngere nejustificat„ a
acestui drept ∫i, prin urmare, se aduce atingere Óns„∫i
existen˛ei dreptului, ceea ce este contrar textului
constitu˛ional al art. 53.
Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe
anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea
bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 ∫i ale art. 9
alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, se apreciaz„ c„ aceasta este inadmisibil„,
Óntruc‚t, av‚nd Ón vedere principiul constitu˛ional al
anualit„˛ii bugetului de stat, dispozi˛iile legale criticate nu

mai sunt Ón vigoare, ele produc‚ndu-∫i efectele doar p‚n„
la expirarea anului bugetar pentru care au fost adoptate.
De asemenea, se apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2002 este
neÓntemeiat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a art. III
alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001, a art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001,
a art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 ∫i a art. 9
alin. (7) din Legea nr. 507/2003, ca fiind inadmisibil„, Ón
conformitate cu art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea
nr. 47/1992, Óntruc‚t dispozi˛iile legale criticate nu mai sunt
Ón vigoare. Œn acest sens se sus˛ine c„ art. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 ∫i-a Óncetat
aplicarea cu Óncepere de la 1 ianuarie 2002, iar legile
nr. 743/2001, nr. 631/2002 ∫i nr. 507/2003, fiind legi
bugetare, sunt guvernate de principiul anualit„˛ii bugetului
de stat, conform art. 138 din Constitu˛ie, ∫i ∫i-au Óncetat
efectele la expirarea exerci˛iului bugetar pentru care au fost
adoptate.
Totodat„ se solicit„ respingerea ca neÓntemeiat„ a
criticii de neconstitu˛ionalitate a art. 50 alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2002, Óntruc‚t
este la aprecierea legiuitorului posibilitatea de a abroga
dispozi˛iile privind acordarea unui drept legal suplimentar.
De asemenea, se mai arat„ c„ at‚t timp c‚t abrogarea
prevederilor privind un drept legal suplimentar acordat este
posibil„, Ón spe˛„ prin prevederile art. 50 alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2002, nimic nu
Ómpiedic„ legiuitorul s„ suspende aplicarea acestuia.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 11 august 2004, 18 august 2004,
27 ianuarie 2005, 31 ianuarie 2005 ∫i 21 ianuarie 2005,
pronun˛ate Ón dosarele nr 3.744/M/2004 ∫i nr. 4.122/M/2004
ale Tribunalului Bra∫ov, nr. 2.184/2004 al Tribunalului
Covasna, nr. 9.266/2004 al Tribunalului Suceava,
nr. 1.002/C/2004 al Tribunalului Vrancea — Sec˛ia civil„,
Curtea Constitu˛ional„ a fost sesizat„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind
unele m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor
publici ∫i a altor categorii de personal din sectorul
bugetar, precum ∫i a personalului din organele autorit„˛ii
judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de
stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea
bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9
alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
precum ∫i a celor ale art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea ∫i
alte drepturi ale magistra˛ilor, excep˛ie ridicat„ de
Paraschiva Popovici ∫i al˛ii, de Gheorghe Burdea ∫i al˛ii, de
Ioan Brutc„ ∫i Gherghina Tudor, de Nicoleta Zettel ∫i al˛ii,
precum ∫i de Gabriela Aurelia Nedelcu ∫i al˛ii Ón cadrul
unor cauze av‚nd ca obiect solu˛ionarea unor conflicte de
munc„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in, Ón esen˛„, c„ prevederile criticate Óncalc„
dispozi˛iile art. 38 alin. (2) ∫i ale art. 49 din Constitu˛ie
[devenite, dup„ revizuirea ∫i republicarea Constitu˛iei,
art. 41 alin. (2), respectiv art. 53], Óntruc‚t îdrepturile la
prima de vacan˛„ au fost suspendate, cu toate c„ normele
constitu˛ionale nu prev„d posibilitatea suspend„rii drepturilor
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constitu˛ionale, Óntre care se num„r„ ∫i dreptul la prima de
vacan˛„, care se include Ón concediul de odihn„ pl„tit, sau
Ón cel mai r„u caz, Ón «alte situa˛ii specifice», prev„zute de
art. 38 alin. (2) din Constitu˛ie“.
Autorii excep˛iei sus˛in, de asemenea, c„ îrestr‚ngerea
dreptului la prima de vacan˛„ este nejustificat„, fiind
Ónc„lcate drepturile puterii judec„tore∫ti, at‚t de c„tre
Guvern, prin ordonan˛a de urgen˛„ men˛ionat„, c‚t ∫i de
c„tre Parlament, prin legile succesive privitoare la bugetul
de stat pe anii 2001, 2002 ∫i 2003“. Autorii excep˛iei au
ar„tat, potrivit celor consemnate Ón Óncheierea instan˛ei de
judecat„, c„ restr‚ngerea unor drepturi constitu˛ionale este
posibil„ înumai Ón situa˛iile de excep˛ie prev„zute de
art. 49 alin. (1) ∫i (2)“. De asemenea, se consider„ c„
prin dispozi˛iile legale criticate a fost restr‚ns exerci˛iul
dreptului legal la prima de concediu, f„r„ a exista vreuna
dintre situa˛iile prev„zute de dispozi˛iile art. 53 din
Constitu˛ie.
Pe de alt„ parte se invoc„ Ón sus˛inerea excep˛iei ∫i
Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 114 alin. (4) din Constitu˛ie
[devenit art. 115 alin. (4)], const‚nd Ón aceea c„ m„sura
dispus„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001 nu a fost justificat„ de o situa˛ie excep˛ional„,
a∫a cum prevede Constitu˛ia, sau, dac„ aceasta a existat,
nu a fost adus„ la cuno∫tin˛„ prin expunerea de motive,
a∫a cum prevede acum Constitu˛ia revizuit„. De altfel,
subliniaz„ autorii excep˛iei, înici ulterior, prin legile bugetului
nr. 743/2001, nr. 631/2002, nr. 507/2003, nu s-a manifestat
o preocupare Ón acest sens“.
Totodat„, autorii excep˛iei din Dosarul Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 88D/2005 consider„ c„ prevederile
art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 177/2002 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
magistra˛ilor sunt neconstitu˛ionale, Óntruc‚t abrog„
dispozi˛iile legale referitoare la prima de concediu.
Tribunalul Bra∫ov ∫i Tribunalul Vrancea — Sec˛ia civil„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
Óntemeiat„. Œn acest sens se consider„ c„ îprima de
vacan˛„ prev„zut„ de Ordonan˛a Guvernului nr. 83/2000
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 50/1996 se
Óncadreaz„ Ón sintagma «alte situa˛ii specifice, stabilite prin
lege», prev„zut„ de art. 41 alin. (2) din Constitu˛ia
Rom‚niei, av‚nd Ón vedere c„ aceasta este distinct„ de
concediul de odihn„ pl„tit, Óns„ este specific„ profesiei
reclaman˛ilor (judec„tori ∫i, respectiv, personal auxiliar) ∫i
prev„zut„ prin lege special„“.
Pe de alt„ parte se arat„ c„, ∫i Ón cazul Ón care
îaceast„ suspendare ar fi considerat„ o restr‚ngere
temporar„, aceasta nu apare ca fiind justificat„, prin prisma
reglement„rii constitu˛ionale referitoare la circumstan˛ele Ón
care restr‚ngerea este posibil„“. A∫adar, instan˛ele
consider„ c„ îrestr‚ngerea drepturilor categoriilor
profesionale din care fac parte reclaman˛ii apare ca fiind
complet nejustificat„, cu at‚t mai mult cu c‚t nu sunt
Óndeplinite nici condi˛iile prev„zute de art. 53 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, Ón sensul c„ o asemenea m„sur„ nu
este necesar„ Óntr-o societate democratic„; nu se poate
stabili dac„ aceasta este propor˛ional„ cu situa˛ia care a
determinat-o, Óntruc‚t actele normative criticate de
reclaman˛i pe calea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate nu
cuprind nici o expunere de motive care s„ justifice luarea
acestei m„suri; m„sura este de natur„ a conduce la
discriminarea autorit„˛ii judec„tore∫ti fa˛„ de celelalte puteri
ale statului, iar luarea m„surii se poate aprecia c„ aduce
atingere dreptului Ónsu∫i, at‚ta vreme c‚t acesta este
consfin˛it din anul 2000, iar suspend„rile succesive ale
exercit„rii lui, Ón mod nemotivat ∫i f„r„ suport legitim,
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afecteaz„ substan˛a dreptului Ónsu∫i, care nu poate fi
realizat, exist‚nd doar teoretic, f„r„ a putea fi exercitat“.
Tribunalul Covasna apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, av‚nd Ón vedere
c„, îÓn spe˛„, nu este vorba de suspendarea unui drept
constitu˛ional, ci a unui drept instituit printr-o lege special„“,
iar dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 53 se refer„, Ón mod
exclusiv, numai la drepturile ∫i libert„˛ile reglementate de
cap. II al titlului II din Constitu˛ie.
Tribunalul Suceava — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
prevederile legale criticate fiind Ón concordan˛„ cu îprincipiul
protec˛iei sociale a muncii garantat de Constitu˛ia
Rom‚niei“. Se mai consider„ c„ îindemniza˛ia de concediu,
care este asigurat„ Ón continuare [...], nu este identic„ cu
prima de concediu, ce era asigurat„ de art. 411 alin. (1)
din Legea nr. 50/1996, al„turat indemniza˛iei de concediu“.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001, a dispozi˛iilor art. 12 alin. (4) din
Legea nr. 743/2001, precum ∫i a celor ale art. 10 alin. (3)
din Legea nr. 631/2002 este inadmisibil„, iar excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 9 alin. (7) din Legea
nr. 507/2003 este neÓntemeiat„. Œn argumentarea acestui
punct de vedere Guvernul sus˛ine c„ referitor la textele
legale criticate, care au fost Ón vigoare numai pentru
perioada anilor bugetari 2001, 2002 ∫i 2003, excep˛ia este
inadmisibil„ Ón lumina dispozi˛iilor art. 29 alin. (1) ∫i (6) din
Legea nr. 47/1992.
Pe fond, Ón ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 9 alin. (7)
din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
Guvernul apreciaz„ c„ sus˛inerile autorilor excep˛iei Ón
leg„tur„ cu îdreptul la concediul de odihn„ pl„tit“, prev„zut
de art. 41 alin. (2) din Constitu˛ie, republicat„, nu sunt
fondate. Œn acest sens Guvernul precizeaz„ c„ îdreptul la
concediu de odihn„ anual pl„tit, [...], cuprinde, potrivit legii
organice (Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare) [...], Ón con˛inutul s„u,
dreptul salaria˛ilor la efectuarea duratei concediului anual
de odihn„ ∫i, respectiv, dreptul la plata unei indemniza˛ii
pentru perioada concediului de odihn„, care nu poate fi
mai mic„ dec‚t valoarea total„ a drepturilor salariale de
care salariatul ar fi beneficiat dac„ ar fi desf„∫urat
activitate Ón perioada respectiv„“. Œn consecin˛„, Guvernul
apreciaz„ c„ îdispozi˛iile interne nu aduc nici o atingere
dreptului salaria˛ilor la concediu de odihn„ pl„tit“.
Œn leg„tur„ cu invocarea Ónc„lc„rii dispozi˛iilor art. 53 din
Constitu˛ie, Guvernul apreciaz„ c„ Ón cauz„ nu este
restr‚ns ∫i nu este suspendat exerci˛iul vreunui drept
constitu˛ional. Dispozi˛iile legale criticate înu aduc atingere
dreptului constitu˛ional la concediu de odihn„ pl„tit, ci
decaleaz„, cu respectarea dispozi˛iilor art. 64 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„ pentru
elaborarea actelor normative, republicat„, data de la care
vor fi aplicate prevederile din cuprinsul actelor normative Ón
vigoare ce reglementeaz„ acordarea «primei» pentru
plecarea Ón concediul de odihn„, ca supliment pe l‚ng„
«indemniza˛ia pl„tit„ pentru perioada concediului de
odihn„»“.
Œn punctele de vedere exprimate Ón dosarele
Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 80D/2005, nr. 88D/2005 ∫i
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nr. 101D/2005 Guvernul apreciaz„, Óntr-o surprinz„toare
opozi˛ie fa˛„ de punctele de vedere exprimate anterior Ón
alte dosare, c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 este Óntemeiat„. Œn acest sens se
consider„ c„, îprin interpretarea coroborat„ a dispozi˛iilor
Codului muncii ∫i ale Legii nr. 188/1999, [se] impune
concluzia consacr„rii legislative a dou„ componente ale
dreptului la concediu de odihn„ pl„tit“, drept prev„zut de
art. 41 alin. (2) din Constitu˛ie. Astfel, o prim„ component„
este una nepatrimonial„, care îconst„ Ón Óns„∫i efectuarea
concediului, Ón suspendarea obliga˛iei salariatului de a
presta munca“, iar cea de-a doua component„ îare o
natur„ patrimonial„ ∫i acoper„ drepturile cuvenite
salariatului Ón perioada concediului de odihn„“. Guvernul
apreciaz„ c„ aceast„ ultim„ component„ a dreptului la
concediu de odihn„ pl„tit include at‚t indemniza˛ia de
concediu, c‚t ∫i prima de concediu, acestea fiind
îineluctabil asociate“. Œn consecin˛„, suspendarea dreptului
la prima de concediu reprezint„ îo suspendare a unui
drept constitu˛ional fundamental consacrat de art. 41
alin. (2) din Constitu˛ie“.
Totodat„ se mai sus˛ine c„ îsuspendarea aplic„rii
normei Ón baza c„reia se acord„ un drept recunoscut
constitu˛ional echivaleaz„ cu restr‚ngerea nejustificat„“ a
dreptului constitu˛ional la concediu de odihn„ pl„tit. De
asemenea, Guvernul consider„ c„ m„sura Ón discu˛ie
aduce îatingere Óns„∫i existen˛ei dreptului ∫i Óncalc„,
[astfel], Ón mod flagrant, dispozi˛iile art. 53 din Constitu˛ie“.
Œn punctul de vedere exprimat Ón Dosarul Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 80D/2005, Guvernul apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 9
alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003 este inadmisibil„, Óntruc‚t acestea nu mai
sunt Ón vigoare, ele Óncet‚ndu-∫i efectele la 31 decembrie
2004.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 177/2002, Guvernul consider„ c„ aceasta
este neÓntemeiat„, îfiind vorba de o prevedere final„, prin
care se abrog„ dispozi˛iile referitoare la salarizarea ∫i la
alte drepturi ale magistra˛ilor ∫i personalului juridic de
specialitate juridic„ asimilat, potrivit legii, acestora, din
Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti“. De
asemenea, se mai arat„ c„ îautorii excep˛iei nu prezint„
motivele prin care sus˛in neconstitu˛ionalitatea textului Ón
cauz„“.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ îprevederile art. III
alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001 ∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003
sunt constitu˛ionale, iar excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 ∫i a art. 10
alin. (3) din Legea nr. 631/2002 este inadmisibil„“.
Œn sus˛inerea punctului s„u de vedere Avocatul
Poporului arat„ c„ îsuspendarea, prin dispozi˛iile legale
criticate, a dreptului la prima ce se acord„ cu ocazia
plec„rii Ón concediul de odihn„ este conform„ dispozi˛iilor
art. 41 alin. (2) din Legea fundamental„, potrivit c„rora
salaria˛ii au dreptul la m„suri de protec˛ie social„, care
sunt — cum precizeaz„ textul constitu˛ional — «stabilite
prin lege». Totodat„, textele legale indicate instituie o
m„sur„ temporar„, motivat„ de faptul c„ Ón bugetul de stat
pe anul 2004 nu sunt prev„zute sume cu aceast„
destina˛ie, stabilirea cuantumului ∫i a principalelor destina˛ii
ale aloca˛iilor bugetare constituind atributul constitu˛ional
exclusiv al legiuitorului“.

Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 ∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea
nr. 507/2003 fa˛„ de dispozi˛iile art. 53 din Constitu˛ie,
Avocatul Poporului men˛ioneaz„ c„ îaceasta nu poate fi
re˛inut„, Óntruc‚t textele legale criticate nu pun Ón discu˛ie
restr‚ngeri ale exerci˛iului unor drepturi sau libert„˛i
fundamentale“.
Referitor la critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 ∫i ale art. 10
alin. (3) din Legea nr. 631/2002 fa˛„ de art. 41 alin. (2) ∫i
art. 53 alin. (1) din Legea fundamental„, Avocatul
Poporului arat„ c„, îpotrivit principiului anualit„˛ii bugetului
de stat, care este de natur„ constitu˛ional„ (art. 138 din
Constitu˛ie), Legea nr. 743/2001 a fost Ón vigoare Ón cursul
anului 2002, iar Legea nr. 631/2002, Ón cursul anului 2003,
perioade pentru care s-a aprobat bugetul de stat“. Œn
consecin˛„, Avocatul Poporului, cu privire la aceste dou„
acte normative, arat„ c„ devin îincidente prevederile
art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicat„, potrivit
c„rora Curtea Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai asupra
excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate av‚nd ca obiect dispozi˛ii
legale Ón vigoare“. Œn acest sens Avocatul Poporului face
trimitere la jurispruden˛a Cur˛ii, indic‚nd deciziile nr. 61 din
26 februarie 2002 ∫i nr. 21 din 21 ianuarie 2003.
Œn punctul de vedere trimis Cur˛ii Constitu˛ionale Ón
Dosarul nr. 80D/2005 Avocatul Poporului sus˛ine c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 9
alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003 este inadmisibil„, Óntruc‚t acestea nu mai sunt
Ón vigoare, ele Óncet‚ndu-∫i efectele la 31 decembrie 2004.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 177/2002, Avocatul Poporului apreciaz„ c„
aceasta este neÓntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torii-raportori, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,
3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 386 din 10 iulie
2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 390 din 17 iulie 2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea
bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 784 din
11 decembrie 2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea
bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 863 din
29 noiembrie 2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului
de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicat„ Ón Monitorul
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Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie
2003, precum ∫i cele ale art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea ∫i
alte drepturi ale magistra˛ilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 347/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003.
Dispozi˛iile criticate ca fiind neconstitu˛ionale au
urm„torul cuprins:
— Art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001: îDe asemenea, se suspend„ p‚n„ la
data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1)
care cuprind dispozi˛ii referitoare la acordarea primei pentru
concediul de odihn„ ∫i ale art. 45 alin. (1) referitoare la
cuantumul sporului cu care se pl„tesc orele lucrate peste
durata normal„ a timpului de munc„ din Legea nr. 50/1996
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificat„
∫i completat„ prin Ordonan˛a Guvernului nr. 83/2000 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 50/1996 privind
salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum ∫i
aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu
ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„ din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii
nr. 21/1999 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 614 din
29 noiembrie 2000.“
— Art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001:
îTermenele prev„zute la art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de personal
din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
nr. 386/2001, se prelungesc p‚n„ la data de 31 decembrie 2002.“
— Art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002:
îTermenele prev„zute la art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de personal
din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 386/2001, cu modific„rile ulterioare, se prelungesc p‚n„ la
data de 31 decembrie 2003.“
— Art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003: îAplicarea
prevederilor din actele normative Ón vigoare referitoare la
primele ce se acord„ cu ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„,
precum ∫i a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func˛ionarilor publici, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se suspend„ p‚n„ la data de
31 decembrie 2004.“
— Art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 177/2002: îPe data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ art. 11, precum ∫i
celelalte dispozi˛ii referitoare la salarizarea ∫i alte drepturi ale
magistra˛ilor ∫i personalului de specialitate juridic„ asimilat,
potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind
salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i orice alte
dispozi˛ii contrare.“
Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
sunt: art. 41 alin. (2), art. 53 ∫i art. 115 alin. (4), care au
urm„torul cuprins:
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— Art. 41 alin. (2): îSalaria˛ii au dreptul la m„suri de
protec˛ie social„. Acestea privesc securitatea ∫i s„n„tatea
salaria˛ilor, regimul de munc„ al femeilor ∫i al tinerilor,
instituirea unui salariu minim brut pe ˛ar„, repausul
s„pt„m‚nal, concediul de odihn„ pl„tit, prestarea muncii Ón
condi˛ii deosebite sau speciale, formarea profesional„, precum
∫i alte situa˛ii specifice, stabilite prin lege.“
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,
dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
cet„˛enilor, desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii.“
— Art. 115 alin. (4): îGuvernul poate adopta ordonan˛e
de urgen˛„ numai Ón situa˛ii extraordinare a c„ror reglementare
nu poate fi am‚nat„, av‚nd obliga˛ia de a motiva urgen˛a Ón
cuprinsul acestora.“
Curtea re˛ine c„, Ón esen˛„, se consider„ neconstitu˛ional„
suspendarea acord„rii unor drepturi b„ne∫ti prin dispozi˛iile
art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001, prelungirea succesiv„ a acestei suspend„ri,
prin cele trei legi bugetare criticate, precum ∫i abrogarea
dispozi˛iilor legale a c„ror aplicare fusese suspendat„ fa˛„
de magistra˛i ∫i personalul de specialitate juridic„ asimilat,
potrivit legii, acestora, Óntruc‚t aceasta constituie o m„sur„
care Óncalc„ prevederile art. 41 alin. (2) ∫i ale art. 53 din
Constitu˛ie. De asemenea, se consider„ c„ adoptarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 s-a f„cut
cu nerespectarea prevederilor textului constitu˛ional al
art. 115 alin. (4).
Curtea constat„ c„ dispozi˛iile legale criticate au mai
format obiectul controlului de constitu˛ionalitate, iar Curtea,
de exemplu, prin Decizia nr. 69 din 3 februarie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 211
din 14 martie 2005, Decizia nr. 56 din 1 februarie 2005,
nepublicat„ Ónc„, ∫i Decizia nr. 37 din 25 ianuarie 2005,
nepublicat„ Ónc„, a respins excep˛ii de neconstitu˛ionalitate
cu obiect similar.
Prin deciziile men˛ionate, Curtea a re˛inut c„ dispozi˛iile
art. 411 alin. (1) referitoare la acordarea primei pentru
concediul de odihn„ ∫i ale art. 45 alin. (1) referitoare la
cuantumul sporului cu care se pl„tesc orele lucrate peste
durata normal„ a timpului de munc„, din Legea
nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 563 din
18 noiembrie 1999, astfel cum au fost modificate ∫i
completate prin Ordonan˛a Guvernului nr. 83/2000,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 425
din 1 septembrie 2000, au fost suspendate succesiv, prin
art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001, prin art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001,
p‚n„ la data de 31 decembrie 2002, iar, Ón raport cu
celelalte categorii de personal din cadrul organelor
autorit„˛ii judec„tore∫ti, Ón afar„ de magistra˛i ∫i personalul
de specialitate juridic„ asimilat, potrivit legii, acestora, au
operat alte dou„ suspend„ri succesive, prev„zute de
dispozi˛iile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 ∫i ale
art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003.
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Curtea a stabilit, totodat„, c„ dispozi˛iile art. III alin. (2)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 ∫i-au
produs efectele numai p‚n„ la data de 1 ianuarie 2002,
a∫a cum prevedea textul acestei ordonan˛e de urgen˛„, iar
cele trei legi bugetare, p‚n„ la 31 decembrie 2002,
respectiv p‚n„ la data de 31 decembrie 2003 ∫i
31 decembrie 2004. Prin Decizia nr. 56 din 1 februarie
2005, Curtea a re˛inut c„ îtoate aceste dispozi˛ii legale au
avut aplicare limitat„ Ón timp, Ón sensul dispozi˛iilor art. 64
alin. (1) ∫i ale art. 66 alin. (3) din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnic„ legislativ„ pentru elaborarea
actelor normative, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, astfel c„
ele nu mai pot fi considerate ca fiind Ónc„ Ón vigoare“.
Œn consecin˛„, av‚nd Ón vedere c„ dispozi˛iile art. III
alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr 33/2001
au avut o aplicare temporar„, produc‚ndu-∫i efectele p‚n„
la data de 1 ianuarie 2002, Curtea a constatat c„, la data
ridic„rii excep˛iei, acestea nu mai erau Ón vigoare, iar, Ón
conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) din Constitu˛ie
∫i cu cele ale art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a acestor dispozi˛ii este
inadmisibil„.
Prin aceea∫i decizie, Curtea a re˛inut c„, îÓn ceea ce
prive∫te legile bugetare, Curtea Constitu˛ional„, printr-o
jurispruden˛„ constant„, a stabilit c„, dup„ expirarea anului
bugetar, legile de aprobare a bugetului nu mai sunt Ón
vigoare, av‚nd Ón vedere c„ Ónsu∫i textul constitu˛ional al
art. 138 consacr„ principiul anualit„˛ii bugetului de stat“.
Astfel, legile nr. 743/2001, nr. 631/2002 ∫i nr. 507/2003 au
ie∫it din vigoare la expirarea exerci˛iului bugetar pentru
care au fost adoptate.
Œn conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) din
Constitu˛ie ∫i ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale,
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate prive∫te legile ∫i

ordonan˛ele Ón vigoare sau dispozi˛ii din acestea. Œn
consecin˛„, Curtea a constatat c„, potrivit prevederilor
art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992, ∫i excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 12 alin. (4) din
Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale
art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003
nr. 631/2002, precum ∫i a celor ale art. 9 alin. (7) din
Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 este
inadmisibil„.
Œn ceea ce Ói prive∫te pe magistra˛i ∫i personalul de
specialitate juridic„ asimilat, potrivit legii, acestora, Curtea
a constatat c„ dispozi˛iile legale referitoare la ace∫tia ∫i a
c„ror aplicare fusese suspendat„ au fost abrogate, potrivit
art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 177/2002, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2003. Œn
leg„tur„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a acestui din
urm„ text de lege, Curtea, prin Decizia nr. 37 din
25 ianuarie 2005, a re˛inut c„ îbeneficiul unor drepturi
salariale suplimentare, cum este ∫i prima de concediu, nu
constituie un drept constitu˛ional fundamental, iar
prevederile art. 53 din Constitu˛ie nu sunt incidente Ón
privin˛a reglement„rii lor. Œn consecin˛„, legiuitorul este Ón
drept s„ le acorde, s„ le modifice ori s„ Ónceteze
acordarea lor, precum ∫i s„ stabileasc„ perioada Ón care le
acord„. De altfel, aplic‚nd acest principiu, legiuitorul a
Ón˛eles ca prin prevederile art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2002 s„ abroge toate
dispozi˛iile Legii nr. 50/1996 referitoare la salarizarea ∫i alte
drepturi ale magistra˛ilor ∫i personalului de specialitate
juridic„ asimilat, astfel c„ prevederile art. 411 alin. (1) din
Legea nr. 50/1996 ∫i-au Óncetat aplicarea cu privire la
aceste categorii de persoane“.
Considerentele care au stat la baza acestor decizii ale
Cur˛ii Constitu˛ionale Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón cauza de
fa˛„, Óntruc‚t nu au intervenit elemente noi de natur„ s„
determine modificarea jurispruden˛ei Cur˛ii.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, 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:

I. Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10
alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 ∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul
2004 nr. 507/2003, excep˛ie ridicat„ de Paraschiva Popovici ∫i al˛ii Ón Dosarul nr. 3.744/M/2004 al Tribunalului Bra∫ov, de
Gheorghe Burdea ∫i al˛ii Ón Dosarul nr. 4.122/M/2004 al Tribunalului Bra∫ov, de Ioan Brutc„ ∫i Gherghina Tudor Ón
Dosarul nr. 2.184/2004 al Tribunalului Covasna, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001, excep˛ie ridicat„ de Nicoleta Zettel ∫i al˛ii Ón Dosarul nr. 9.266/2004 al
Tribunalului Suceava, precum ∫i excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 33/2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, excep˛ie ridicat„ de
Gabriela Aurelia Nedelcu ∫i al˛ii Ón Dosarul nr. 1.002/C/2004 al Tribunalului Vrancea — Sec˛ia civil„.
II. Respinge, ca fiind neÓntemeiat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale magistra˛ilor, excep˛ie ridicat„ de Nicoleta
Zettel ∫i al˛ii Ón Dosarul nr. 9.266/2004 al Tribunalului Suceava.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 martie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Benke Károly
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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.603/2004 privind darea unui imobil
Ón folosin˛„ gratuit„ Asocia˛iei îGrupul pentru Dialog Social“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.603/2004
privind darea unui imobil Ón folosin˛„ gratuit„ Asocia˛iei
îGrupul pentru Dialog Social“, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 949 din 18 octombrie 2004, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ darea Ón folosin˛„ gratuit„, pe o
perioad„ de 10 ani, cu destina˛ia de sediu, Asocia˛iei
îGrupul pentru Dialog Social“, persoan„ juridic„ de drept
privat, f„r„ scop lucrativ, care desf„∫oar„ activitate de

utilitate public„, a imobilului monument istoric, proprietate
public„ a statului, situat Ón municipiul Bucure∫ti, Calea
Victoriei nr. 120, sectorul 1, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, aflat Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i
Cultelor — Muzeul Na˛ional al Satului «Dimitrie Gusti»“.
2. Titlul anexei va avea urm„torul cuprins:
îDATE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se d„ Ón folosin˛„ gratuit„, pe o perioad„
de 10 ani, Asocia˛iei «Grupul pentru Dialog Social»“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Monica Octavia Musc„
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 21 aprilie 2005.
Nr. 325.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005
al Companiei Na˛ionale de Administrare a Fondului Piscicol,
aflat„ Ón subordinea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe
anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
pe anul 2005 al Companiei Na˛ionale de Administrare a
Fondului Piscicol, aflat„ Ón subordinea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, prev„zut Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prev„zu˛i Ón
bugetul de venituri ∫i cheltuieli men˛ionat la alin. (1) se
analizeaz„ ∫i se aprob„ de c„tre Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón termen de 30 de zile de
la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 2. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli

prev„zut la art. 1 alin. (1) reprezint„ limita maxim„ ∫i nu
poate fi dep„∫it dec‚t cu aprobarea Guvernului, Ón cazuri
justificate, la propunerea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei ∫i al Ministerului Finan˛elor Publice.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ia bugetului se
Ónregistreaz„ dep„∫iri sau nerealiz„ri ale veniturilor totale
aprobate, nivelul cheltuielilor efectuate va fi propor˛ional cu
gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

*) Anexa se comunic„ Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
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(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. 4. — Contraven˛ia prev„zut„ la art. 3 se constat„
∫i amenda se aplic„ persoanelor vinovate de nerespectarea

prevederilor prezentei hot„r‚ri de c„tre organele de control
financiar ale statului, Ómputernicite potrivit legii.
Art. 5. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale va transmite bugetul de venituri ∫i cheltuieli
Companiei Na˛ionale de Administrare a Fondului Piscicol,
Ón vederea ducerii la Óndeplinire a prevederilor acestuia.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 21 aprilie 2005.
Nr. 331.

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
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ privind proiectarea liniilor ∫i sta˛iilor
de cale ferat„ pentru viteze p‚n„ la 200 km/h“, indicativ NP 109-04
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 12 din 14 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate —
CTS 10 ∫i Procesul-verbal de avizare nr. 41 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare general„,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îNormativ
privind proiectarea liniilor ∫i sta˛iilor de cale ferat„ pentru
viteze p‚n„ la 200 km/h“, indicativ NP 109-04, elaborat„
de Autoritatea Feroviar„ Rom‚n„ — AFER, prev„zut„ Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
30 de zile de la data public„rii.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
orice dispozi˛ie contrar„ se abrog„.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 15 februarie 2005.
Nr. 169.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 370 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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