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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 266
din 21 martie 2007

privind constitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. 67, art. 68 ∫i art. 70 din Regulamentul ∫edin˛elor
comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului
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pentru a fi sesizat„ Curtea Constitu˛ional„ sau dac„ este
necesar„ constituirea unei comisii comune de anchet„.
Hot„r‚rea se ia cu majoritatea voturilor din num„rul total al
deputa˛ilor ∫i senatorilor.
Œn cazul Ón care s-a apreciat c„ datele sunt suficiente,
propunerea de suspendare, Ónso˛it„ de informa˛iile necesare, se
trimite de Óndat„, de c„tre pre∫edintele care a condus ∫edin˛a
comun„, Cur˛ii Constitu˛ionale spre consultare, men˛ion‚ndu-se
termenul p‚n„ la care acesta trebuie s„ se pronun˛e.
Œn termen de 24 de ore de la primirea avizului Cur˛ii
Constitu˛ionale, Camerele Parlamentului se Óntrunesc Ón
∫edin˛„ comun„ pentru a hot„rÓ asupra propunerii de
suspendare din func˛ie.
La dezbateri este invitat ∫i Pre∫edintele Rom‚niei, c„ruia i
se va da cuv‚ntul, la cererea sa, oric‚nd Ón timpul dezbaterilor,
pentru a da explica˛ii asupra faptelor ce i se imput„.
Hot„r‚rea se adopt„ cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i
senatorilor. Votul este secret, prin bile.“;
— Art. 68: îŒn cazul Ón care s-a hot„r‚t constituirea unei
comisii comune de anchet„, raportul Óntocmit de aceasta Ón
termenul stabilit Ón hot„r‚rea prev„zut„ la art. 67 alin. 1 se
trimite, prin grija pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere, Cur˛ii
Constitu˛ionale spre consultare, Ón termen de 3 zile de la data
depunerii raportului.“;
— Art. 70: îPrevederile art. 66—69 se aplic„, Ón mod
corespunz„tor, ∫i Ón cazul propunerii de suspendare a
persoanei care asigur„ interimatul func˛iei de Pre∫edinte.“
Œn opinia autorilor sesiz„rii textele din regulament
men˛ionate Óncalc„ prevederile art. 88, art. 95 ∫i art. 111
din Constitu˛ie, potrivit c„rora:
— Art. 88: îPre∫edintele Rom‚niei adreseaz„
Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme
politice ale na˛iunii.“;
— Art. 95: î(1) Œn cazul s„v‚r∫irii unor fapte grave prin care
Óncalc„ prevederile Constitu˛iei, Pre∫edintele Rom‚niei poate fi
suspendat din func˛ie de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat, Ón
∫edin˛„ comun„, cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor,
dup„ consultarea Cur˛ii Constitu˛ionale. Pre∫edintele poate da
Parlamentului explica˛ii cu privire la faptele ce i se imput„.
(2) Propunerea de suspendare din func˛ie poate fi ini˛iat„ de
cel pu˛in o treime din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor ∫i se
aduce, neÓnt‚rziat, la cuno∫tin˛„ Pre∫edintelui.
(3) Dac„ propunerea de suspendare din func˛ie este
aprobat„, Ón cel mult 30 de zile se organizeaz„ un referendum
pentru demiterea Pre∫edintelui.“;
— Art. 111: î(1) Guvernul ∫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.
(2) Membrii Guvernului au acces la lucr„rile Parlamentului.
Dac„ li se solicit„ prezen˛a, participarea lor este obligatorie.“
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Cu Adresa nr. 51/1.005 din 6 martie 2007 secretarul
general al Camerei Deputa˛ilor a trimis Cur˛ii Constitu˛ionale
sesizarea formulat„ de 50 de deputa˛i ∫i 26 de senatori, Ón
temeiul dispozi˛iilor art. 27 alin. (2) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón
leg„tur„ cu neconstitu˛ionalitatea art. 67, art. 68 ∫i art. 70
din Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului, aprobat prin Hot„r‚rea
Parlamentului Rom‚niei nr. 4 din 3 martie 1992, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 34 din
4 martie 1992, modificat prin Hot„r‚rea Parlamentului
Rom‚niei nr. 13 din 29 iunie 1995, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 136 din 5 iulie 1995.
Autorii sesiz„rii sunt urm„torii: Gheorghe I. Albu,
Roberta Alma C. Anastase, Nicolae N. Bara, Gheorghe G.
Barbu, Cornel ™tefan C. Bardan, Iulian-Gabriel P. BÓrsan,
Anca-Daniela C. Boagiu, Ionela I. Bruchental-Pop, William
Gabriel S. Br‚nz„, Daniel I. Buda, Costic„ N. Canacheu,
Bogdan C. Cantaragiu, Alexandru A. Cioc‚lteu, Anca M.
Constantinescu, Radu-C„t„lin Dr„gu∫, Stelian N. Du˛u,
Ionesie P. Ghiorghioni, Ion I. Gon˛ea, Dan N. Grigore,
Monica Maria C. Iacob Ridzi, Traian Constantin A. Iga∫,
Valentin Adrian M. Iliescu, Gra˛iela Denisa M. Iordache,
Radu V. D. Lambrino, D„nu˛ E. Liga, Mircea Man, MarianJean J. G. Marinescu, Lauren˛iu C. Mironescu, Liviu
Alexandru H. Miro∫eanu, Alexandru E. Mocanu, Petru P.
Movil„, Dorin-Liviu D. Nistoran, Ioan C. Oltean, Aurel A.
Ol„rean, Constantin M. Petrea, Cosmin Gabriel C. Popp,
Cezar Florin Gh. Preda, Ioan Dumitru I. Puchianu, Dumitru
Ghe. Puzdrea, Romeo Marius Gh. Raicu, Cristian I.
R„dulescu, Marius I. Rogin, Marcel Lauren˛iu M.
Romanescu, Gheorghe G. S‚rb, Mugurel Liviu S. S‚rbu,
Mihai Gr. St„ni∫oar„, Petre Str„chinaru, Valeriu I. Tab„r„,
Horia C. V„sioiu, Augustin A. Zegrean, Petru Nicolae I.
Io˛cu, Maria D. Petre, Marin A. Bobe∫, Jan C. Vraciu,
Antonie T. ™tefan-Mihail, Paula Maria T. Iv„nescu, Ionel E.
Popescu, Mihai ﬁ‚buleac, David I. Gheorghe, Gheorghe
N. Flutur, Viorel A. Arion, Nicolae Vlad N. E. Popa, Dan
G. Sab„u, Mircea A. Cintez„, Cristache C. R„dulescu,
Cristian C. Cucuian, Dan S. C‚rlan, Ivan O. Cismaru, Radu
V. ﬁÓrle, Dorel-Constantin I. Onaca, Marius C. Marinescu,
Cornelia Gh. Cazacu, Verginia ™t. ™erb„nescu, Dorel V.
Jurcan, Dan Gabriel P. Popa, Nicolae N. Neagu.
Sesizarea a fost Ónregistrat„ la Curtea Constitu˛ional„
sub nr. 1.942 din 6 martie 2007 ∫i formeaz„ obiectul
Dosarului nr. 319C/2007.
Obiectul sesiz„rii Ól constituie dispozi˛iile art. 67, art. 68
∫i art. 70 din Regulamentul ∫edin˛elor comune al Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului, aprobat prin Hot„r‚rea
Parlamentului Rom‚niei nr. 4/1992, cu modific„rile
ulterioare, care au urm„torul cuprins:
— Art. 67: îPre∫edintele care conduce ∫edin˛a comun„,
dup„ prezentarea propunerii de suspendare din func˛ie ∫i
ascultarea explica˛iilor Pre∫edintelui Rom‚niei, consult„
deputa˛ii ∫i senatorii dac„ datele existente sunt suficiente
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∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,
aprobat prin Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 4/1992,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 34
din 4 martie 1992, cu modific„rile ulterioare.
Œn esen˛„, Ón opinia autorilor sesiz„rii, aceste prevederi
regulamentare prin care se instituie o comisie comun„ de
anchet„ Ón vederea cercet„rii unor fapte grave de Ónc„lcare
a Constitu˛iei de c„tre Pre∫edintele Rom‚niei, de natur„ s„
atrag„ suspendarea din func˛ie a acestuia, sunt contrare
dispozi˛iilor din Constitu˛ie cuprinse Ón art. 88 — îMesaje“,
art. 95 — îSuspendarea din func˛ie“ ∫i art. 111 —
îInformarea Parlamentului“.
Examin‚nd sesizarea de neconstitu˛ionalitate formulat„,
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ aceasta este
neÓntemeiat„ ∫i urmeaz„ a fi respins„ pentru urm„toarele
considerente:
Potrivit dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 95,
Pre∫edintele Rom‚niei poate fi suspendat din func˛ie, de
Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat, Ón ∫edin˛„ comun„, Ón
cazul s„v‚r∫irii unor fapte grave prin care Óncalc„
dispozi˛iile acesteia, iar potrivit art. 64 alin. (4) din
Constitu˛ie, fiecare Camer„ a Parlamentului î[...] Ó∫i
constituie comisii permanente ∫i poate institui comisii de
anchet„ sau alte comisii speciale. Camerele Ó∫i pot constitui
comisii comune“. Din analiza coroborat„ a prevederilor
constitu˛ionale men˛ionate rezult„ c„ Parlamentul Ó∫i
constituie comisii pentru exercitarea oric„ror atribu˛ii
prev„zute de Constitu˛ie Ón competen˛a sa. Or, art. 95 din
Constitu˛ie, care prevede ca atribu˛ie a celor dou„ Camere
ale Parlamentului suspendarea din func˛ie a Pre∫edintelui
Rom‚niei nu interzice instituirea unei comisii de anchet„
pentru exercitarea acestei atribu˛ii. Totodat„, potrivit tezei
finale a art. 95 din Constitu˛ie, Pre∫edintele Rom‚niei
poate da explica˛ii cu privire la faptele ce i se imput„,
care, de asemenea, presupun efectuarea de cercet„ri prin
intermediul unei comisii de anchet„. Œn caz contrar, faptele
imputate ar fi cercetate chiar de c„tre cei care propun
suspendarea, ceea ce este mai grav dec‚t constituirea
unei comisii Ón acest scop. Mai mult, suspendarea din
func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei, a c„rui legitimitate rezult„
din votul electoratului, este o m„sur„ foarte grav„, av‚nd
un caracter sanc˛ionator, astfel c„ gravitatea faptelor
trebuie dovedit„ ∫i stabilit„. Fa˛„ de cele ar„tate rezult„ c„
prevederile art. 67, art. 68 ∫i art. 70 din Regulamentul
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,
referitoare la constituirea unei comisii de anchet„ Ón
vederea cercet„rii unor fapte grave de Ónc„lcare a
Constitu˛iei de c„tre Pre∫edintele Rom‚niei, de natur„ s„
atrag„ suspendarea din func˛ie a acestuia, nu numai c„ nu
Óncalc„, dar sunt chiar Ón sensul dispozi˛iilor constitu˛ionale
ale art. 95 coroborate cu cele ale art. 64 alin. (4).
Curtea constat„ c„ prevederile art. 88 — îMesaje“ ∫i
art. 111 — îInformarea Parlamentului“ din Constitu˛ie,
invocate ca fiind Ónc„lcate, nu sunt relevante Ón sus˛inerea
neconstitu˛ionalit„˛ii textelor regulamentare criticate.
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Œn motivarea sesiz„rii se arat„ c„ prin Decizia nr. 87/1994
Curtea Constitu˛ional„ a definit mesajul ca fiind îmijlocul prin
care Pre∫edintele Rom‚niei comunic„ Parlamentului opiniile
sale cu privire la problemele politice ale na˛iunii“, iar primirea
mesajului constituie îo modalitate a colabor„rii celor dou„
autorit„˛i alese prin vot direct — Parlamentul ∫i Pre∫edintele
Rom‚niei — const‚nd Ón aducerea la cuno∫tin˛a
parlamentarilor a opiniilor Pre∫edintelui cu privire la principalele
probleme politice ale na˛iunii“. Or, declan∫area ∫i derularea
procedurii de suspendare este una dintre aceste probleme, îiar
explica˛iile, precum ∫i ap„r„rile Pre∫edintelui Rom‚niei
Ómpotriva acuza˛iilor aduse pot fi date Parlamentului numai prin
intermediul institu˛iei constitu˛ionale a mesajului prev„zut„ de
art. 88.“ Art. 84 din Constitu˛ie, coroborat cu art. 72 alin. (1) ∫i
art. 95 din aceasta, consacr„ imunitatea Pre∫edintelui, f„c‚nd
trimitere la regimul juridic al independen˛ei opiniilor, aplicabil
membrilor Parlamentului, respectiv inviolabilitatea ∫i lipsa
r„spunderii pentru opiniile politice exprimate Ón exercitarea
mandatului, precum ∫i excep˛ia de la regul„ — institu˛ia
juridic„ a suspend„rii Pre∫edintelui Rom‚niei. Ancheta
parlamentar„ desf„∫urat„ de o comisie parlamentar„ este un
mijloc de realizare a controlului parlamentar, circumstan˛iat c‚t
prive∫te subiectele supuse controlului, prin art. 111 din
Constitu˛ie, Ón categoria c„rora nu intr„ ∫i Pre∫edintele
Rom‚niei. Ancheta desf„∫urat„ de o comisie parlamentar„
presupune desf„∫urarea unor activit„˛i de str‚ngere de probe,
printre care ∫i cea de a audia pe cel anchetat. Œn acest sens,
prin Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 45 din 17 mai 1994 s-a
statuat c„ Pre∫edintele Rom‚niei îpoate fi suspendat din
func˛ie, Ón condi˛iile art. 95 din Constitu˛ie, de Camera
Deputa˛ilor ∫i Senat, Ón ∫edin˛„ comun„, cu votul majorit„˛ii
deputa˛ilor ∫i senatorilor, iar eventualele explica˛ii privind faptele
ce i se imput„ pot fi date Parlamentului ∫i nu unei comisii“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 27 alin. (2) ∫i (3) din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, sesizarea a fost trimis„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere, pentru a comunica punctele de vedere ale
birourilor permanente.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere nu au comunicat Cur˛ii
Constitu˛ionale punctele de vedere ale birourilor
permanente.
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examin‚nd sesizarea de neconstitu˛ionalitate, raportul
Óntocmit de judec„torul-raportor, dispozi˛iile criticate din
Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i
Senatului, raportate la prevederile Constitu˛iei Rom‚niei ∫i
dispozi˛iile Legii nr. 47/1992 pentru 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. c) din Constitu˛ie, precum ∫i celor ale
art. 1, 10, 27 ∫i 28 din Legea nr. 47/1992, s„ se pronun˛e
asupra constitu˛ionalit„˛ii prevederilor criticate din Regulamentul
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.
Obiectul controlului de constitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 67, art. 68 ∫i art. 70 din Regulamentul

Av‚nd Ón vedere considerentele expuse, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 146 lit. c) ∫i art. 147 alin. (1) ∫i (4) din
Constitu˛ie, precum ∫i al prevederilor art. 11 alin. (1) lit. A.c), art. 27 ∫i 28 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Cur˛ii Constitu˛ionale, cu majoritate de voturi,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Constat„ c„ prevederile art. 67, art. 68 ∫i art. 70 din Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i
Senatului, aprobat prin Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 4 din 3 martie 1992, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1992, cu modific„rile ulterioare, sunt constitu˛ionale.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 322/14.V.2007

Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Decizia se comunic„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Dezbaterea a avut loc la data de 21 martie 2007 ∫i la aceasta au participat: Ioan Vida, pre∫edinte, Nicolae
Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Ion Predescu, ™erban Viorel St„noiu ∫i Tudorel Toader,
judec„tori.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Gabriela Dragomirescu
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competen˛a exclusiv„ a uneia dintre Camere sau a celor
dou„ Camere, Ón ∫edin˛„ comun„.
Œn sensul prevederilor art. 95 din Constitu˛ie, propunerea
de suspendare din func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei, ini˛iat„
de cel pu˛in o treime din num„rul deputa˛ilor ∫i senatorilor,
trebuie analizat„ Ón ∫edin˛a comun„ a celor dou„ Camere
care, dup„ ob˛inerea ∫i a avizului consultativ al Cur˛ii
Constitu˛ionale, dezbat faptele imputate Pre∫edintelui
Rom‚niei prin propunerea de suspendare, ascult‚nd ∫i
eventualele explica˛ii date de Pre∫edintele Rom‚niei, dup„
care pot hot„rÓ suspendarea din func˛ie.
Credem c„ argumentele noastre sunt sus˛inute ∫i prin
practica anterioar„ a Cur˛ii Constitu˛ionale, a c„rei
reamintire o consider„m util„.
Curtea Constitu˛ional„ a statuat prin jurispruden˛a sa
constant„ c„ prin regulamentele parlamentare nu pot fi
stabilite drepturi ∫i, mai ales, obliga˛ii pentru autorit„˛i
publice ∫i pentru persoane care nu se afl„ Ón raporturi
constitu˛ionale cu Parlamentul. Efectuarea oric„rei anchete
presupune inevitabil str‚ngerea ∫i administrarea de probe,
solicitarea de documente, date ∫i informa˛ii de la diferite
autorit„˛i ∫i institu˛ii, precum ∫i audierea unor persoane,
inclusiv a celei ale c„rei fapte constituie obiectul anchetei.
Dreptul comisiei de anchet„ de a Óntreprinde asemenea
demersuri se poate exercita numai dac„ este prev„zut„ ∫i
obliga˛ia corelativ„ a altor autorit„˛i, institu˛ii ∫i persoane de
a furniza documentele, datele ∫i informa˛iile solicitate ori de
a se prezenta la audieri.
Prin Decizia nr. 317 din 13 aprilie 2006, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 446 din 23 mai
2006, Curtea Constitu˛ional„, pronun˛‚ndu-se asupra
constitu˛ionalit„˛ii mai multor reglement„ri din Regulamentul
Senatului, a constatat, printre altele, c„ este
neconstitu˛ional„ prevederea îprivind dreptul comisiei de
anchet„ de a invita orice persoan„ care are cuno∫tin˛„
despre o fapt„ sau Ómprejurare de natur„ s„ serveasc„ la
aflarea adev„rului Ón cauza ce formeaz„ obiectul activit„˛ii
comisiei, obliga˛ia oric„rei persoane care are asemenea
cuno∫tin˛e ori de˛ine mijloace de prob„ pentru a le Ónf„˛i∫a
comisiei, precum ∫i obliga˛ia institu˛iilor de a r„spunde
solicit„rilor sale“.
Œn Decizia nr. 45 din 17 mai 1994 privind
constitu˛ionalitatea Regulamentului Camerei Deputa˛ilor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 131
din 27 mai 1994, Curtea Constitu˛ional„ a statuat c„
îAncheta parlamentar„ este un mijloc de realizare a
controlului parlamentar, iar acest control este circumstan˛iat
c‚t prive∫te subiectele controlului prin art. 110 din
Constitu˛ie“ (actualul art. 111).
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Prin aceast„ opinie separat„ dorim s„ ne exprim„m ∫i
s„ argument„m aprecierea discordant„ fa˛„ de cea pe care
se Óntemeiaz„ solu˛ia adoptat„ cu votul majorit„˛ii membrilor
Cur˛ii Constitu˛ionale cu privire la constitu˛ionalitatea
prevederilor art. 67 alin. 2, art. 68 ∫i art. 70 din
Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i
Senatului.
Consider„m c„ prevederile regulamentului supuse
controlului de constitu˛ionalitate reprezint„ o interpretare
extensiv„ nepermis„ a dispozi˛iilor Constitu˛iei referitoare la
procedura suspend„rii din func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei,
ad„ug‚nd la acestea proceduri a c„ror instituire nu a fost
Ón inten˛ia Constituantei. Reglementarea procedurii prin
regulament Ómprumut„ de fapt unele prevederi
constitu˛ionale care au ca obiect alte institu˛ii juridice.
Posibila sanc˛iune a suspend„rii din func˛ie a
Pre∫edintelui Rom‚niei pentru s„v‚r∫irea unor fapte grave
prin care Óncalc„ prevederile Constitu˛iei ∫i procedura
acestei forme de tragere la r„spundere sunt reglementate
exclusiv prin art. 95 din Constitu˛ie. Dispozi˛iile art. 95
implic„ Ón procedura de suspendare din func˛ie a
Pre∫edintelui Rom‚niei: cel pu˛in o treime din num„rul
deputa˛ilor ∫i senatorilor, care pot ini˛ia propunerea de
suspendare; Curtea Constitu˛ional„, care trebuie s„ dea un
aviz consultativ, Ónainte ca propunerea s„ fie dezb„tut„ de
Parlament; cele dou„ Camere ale Parlamentului, Ón ∫edin˛„
comun„, Ón fa˛a c„rora Pre∫edintele Rom‚niei poate da
explica˛ii cu privire la faptele ce i se imput„ ∫i care pot
hot„rÓ suspendarea din func˛ie; ∫i, Ón final, cet„˛enii cu
drept de vot, care hot„r„sc, prin referendum, eventuala
demitere a Pre∫edintelui Rom‚niei. Aceast„ implicare este
valabil„ at‚t Ón cazul pre∫edintelui ales, c‚t ∫i Ón cazul
persoanei care asigur„ interimatul func˛iei.
Rezult„ din aceast„ reglementare constitu˛ional„ c„ nicio
alt„ autoritate public„ sau structur„ de lucru a
Parlamentului nu are atribu˛ii ori competen˛a de a
Óntreprinde vreo m„sur„ sau de a hot„rÓ Ón leg„tur„ cu
suspendarea din func˛ie a Pre∫edintelui Rom‚niei.
Este adev„rat c„, potrivit prevederilor art. 64 alin. (4)
din Constitu˛ie, îFiecare Camer„ Ó∫i constituie comisii
permanente ∫i poate institui comisii de anchet„ sau alte comisii
speciale. Camerele Ó∫i pot constitui comisii comune“. Aceste
comisii au rolul de a ajuta, de a contribui, printr-o activitate
specializat„, la Óndeplinirea atribu˛iilor constitu˛ionale ale
Parlamentului. Consider„m Óns„ c„ domeniile de activitate,
atribu˛iile ∫i competen˛ele comisiilor constituite sunt limitate,
neput‚nd fi extinse ∫i Ón domeniile ori la m„suri ale c„ror
dezbatere ∫i solu˛ionare sunt date de Constitu˛ie Ón
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Potrivit prevederilor art. 111 din Constitu˛ie, controlul
parlamentar vizeaz„ numai Guvernul ∫i celelalte organe ale
administra˛iei publice, evident de grad inferior Guvernului.
Nicio alt„ dispozi˛ie constitu˛ional„ nu prevede posibilitatea
efectu„rii unei anchete parlamentare Ón leg„tur„ cu
activitatea sau faptele Pre∫edintelui Rom‚niei.
Tot prin Decizia nr. 45/1994 a constatat Curtea
Constitu˛ional„ c„ îAnumi˛i demnitari ∫i func˛ionari publici
nu pot fi Óns„ controla˛i prin comisiile de anchet„ deoarece
Constitu˛ia, stabilind raporturile juridice dintre autorit„˛ile
publice, instituie reguli distincte“, iar, cu referire direct„ la

Pre∫edintele Rom‚niei, a statuat c„ acesta îpoate fi
suspendat din func˛ie, Ón condi˛iile art. 95 din Constitu˛ie,
de Camera Deputa˛ilor ∫i Senat, Ón ∫edin˛„ comun„, cu
votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i senatorilor, iar eventualele
explica˛ii privind faptele ce i se imput„ pot fi date
Parlamentului ∫i nu unei comisii“.
Constat„rile Cur˛ii Constitu˛ionale privind constitu˛ionalitatea
unor activit„˛i ∫i drepturi ale comisiilor de anchet„ ale oric„rei
Camere sunt valabile ∫i pentru comisiile comune de anchet„
ale celor dou„ Camere.

Judec„tor,
prof. univ. dr. IOAN VIDA,
pre∫edintele Cur˛ii Constitu˛ionale

Judec„tor-raportor,
Kozsokár Gábor
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— Refuzul Pre∫edintelui Rom‚niei îprejudiciaz„ grav
activitatea Guvernului ∫i chiar mai mult, s-a creat o situa˛ie
grav„ Ón ceea ce prive∫te rela˛iile interna˛ionale ale
Rom‚niei“, Ón primul r‚nd cu cele ale statelor membre ale
Uniunii Europene ∫i ale NATO.
— îPrin acest refuz s-a creat deja o imagine
nefavorabil„ pentru politica extern„ a Rom‚niei: se pot
pune sub semnul provizoratului o serie de negocieri ∫i
contacte diplomatice“, precum ∫i lips„ de Óncredere Ón
Guvern. Se mai men˛ioneaz„ c„ îniciun stat nu poate fi
lipsit o perioad„ at‚t de Óndelungat„ de un ministru de
externe“.

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

I. Prin Cererea cu nr. 5/1371/CPT din 12 martie 2007,
primul-ministru al Guvernului a solicitat, Ón temeiul
dispozi˛iilor art. 146 lit. e) din Constitu˛ie ∫i ale art. 34 alin. (1)
din Legea nr. 47/1992, s„ se constate existen˛a unui
conflict juridic de natur„ constitu˛ional„ Óntre Pre∫edintele
Rom‚niei ∫i Guvernul Rom‚niei ∫i s„ se dispun„
restabilirea legalit„˛ii constitu˛ionale privind raporturile
institu˛ionale ale ∫efului statului cu Guvernul Rom‚niei.
Cererea a fost Ónregistrat„ la Curtea Constitu˛ional„ sub
nr. 2201 din 13 martie 2007 ∫i formeaz„ obiectul Dosarului
nr. 343E/2007.
Œn motivarea cererii se sus˛in, Ón esen˛„, urm„toarele:

ite
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asupra cererii de solu˛ionare a conflictului juridic de natur„ constitu˛ional„
dintre Pre∫edintele Rom‚niei ∫i Guvernul Rom‚niei, formulat„ de primul-ministru
C„lin Popescu-T„riceanu
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1. Œn fapt:
— La 5 februarie 2007, Mihai R„zvan Ungureanu ∫i-a
prezentat demisia din func˛ia de ministru al afacerilor
externe, Ón conformitate cu prevederile art. 106 din
Constitu˛ie ∫i ale art. 5 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor. Demisia a fost Ónregistrat„ la nr. 5/611/CPT
din 5 februarie 2007 ∫i a devenit irevocabil„ dup„ 15 zile
de la depunere. A fost Ónaintat„ Pre∫edintelui Rom‚niei cu
Adresa nr. 5/954/CPT din 19 februarie 2007, pentru a
emite decretul prin care s„ se ia act de demisie ∫i s„ se
constate vacant„ func˛ia.
— Lu‚nd act de vacan˛a func˛iei de ministru al
afacerilor externe, Pre∫edintele Rom‚niei ar fi trebuit ca, Ón
conformitate cu art. 10 din Legea nr. 90/2001, s„
numeasc„, la propunerea primului-ministru, conform Scrisorii
nr. 5/954/CPT din 19 februarie 2007, un nou ministru al
afacerilor externe, Ón persoana senatorului Adrian Mihai
Cioroianu. Pre∫edintele Rom‚niei nu a dat curs acestei
cereri, de∫i îavea obliga˛ia legal„ de a declara, de Óndat„,
vacant„ func˛ia“, ∫i a refuzat s„ Ól numeasc„ pe Adrian
Mihai Cioroianu Ón func˛ia de ministru al afacerilor externe.

2. Œn drept:
— Raporturile dintre Guvern ∫i Pre∫edintele Rom‚niei
sunt foarte clare cu privire la situa˛ia creat„ prin demisia
unui membru al Guvernului. Art. 106 din Constitu˛ie
prevede cazurile de Óncetare a func˛iei ∫i, Óntre acestea,
demisia, iar art. 6 din Legea nr. 90/2001 detaliaz„ efectele
demisiei.
— Refuz‚nd s„ declare vacan˛a func˛iei, ∫eful statului a
Ónc„lcat dispozi˛iile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001.
— Art. 10 din Legea nr. 90/2001 stabile∫te procedura
de numire a noului ministru ∫i, chiar dac„ textul nu
prevede un termen nici pentru propunerea primului-ministru,
nici pentru numirea de c„tre Pre∫edinte, îeste evident c„
aceste acte se Óndeplinesc Ón cel mai scurt timp posibil“.
— Primul-ministru este cel care r„spunde pentru
eventualele disfunc˛ii ale cabinetului ∫i î∫eful statului este
singurul vinovat de situa˛ia creat„“, deoarece neÓndeplinind
obliga˛ia constitu˛ional„ a prejudiciat activitatea Guvernului,
îd‚nd na∫tere unui conflict juridic de natur„ constitu˛ional„
Óntre dou„ autorit„˛i publice ale statului, Pre∫edintele ∫i
Guvernul“.
— Pre∫edintele Rom‚niei îrefuz„ s„-∫i Óndeplineasc„ o
atribu˛ie de natur„ executiv„, ce i-a fost stabilit„ prin
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1. Pre∫edintele Rom‚niei men˛ioneaz„ textele
constitu˛ionale ∫i ale Legii nr. 47/1992 privind competen˛a
Cur˛ii de a solu˛iona cererea primului-ministru, obiectul
cererii ∫i textele din Constitu˛ie ∫i din Legea nr. 90/2001
incidente Ón rezolvarea cererii, pe cele dou„ capete de
cerere, ∫i anume refuzul Pre∫edintelui de a-l elibera din
func˛ie pe Mihai R„zvan Ungureanu ∫i refuzul Pre∫edintelui
de a-l numi Ón func˛ia de ministru al afacerilor externe pe
Adrian Mihai Cioroianu. Sunt men˛ionate datele st„rii de
fapt ∫i cuprinsul textelor constitu˛ionale ∫i ale Legii
nr. 90/2001, ce sunt considerate a fi incidente Ón
solu˛ionarea sesiz„rii.
2. Cu privire la starea de fapt, Pre∫edintele Rom‚niei
precizeaz„:
— La 19 februarie 2007, cu Adresa nr. 5/954, primulministru a transmis Pre∫edintelui solicitarea de a-l numi pe
Adrian Mihai Cioroianu Ón func˛ia de ministru al afacerilor
externe, ca urmare a demisiei lui R„zvan Mihai Ungureanu.
— Œn discu˛ia pe care Pre∫edintele a avut-o cu primulministru, Ónainte de desemnarea lui Adrian Mihai Cioroianu
pentru func˛ia de ministru al afacerilor externe, i-a
comunicat c„ nu este de acord cu propunerea, motiv‚nd
dezacordul, ∫i i-a cerut primului-ministru s„ formuleze o
alt„ propunere. Primul-ministru s-a men˛inut pe pozi˛ia sa
∫i a Ónaintat propunerea de numire a lui Adrian Mihai
Cioroianu.
— La 17 martie 2007, cu Adresa nr. 991, Pre∫edintele
Rom‚niei a solicitat primului-ministru desemnarea, pentru
func˛ia de ministru al afacerilor externe, a unei alte
persoane, dinainte convenit„ cu Pre∫edintele, av‚nd Ón
vedere atribu˛iile de politic„ extern„ pe care le are
Pre∫edintele ∫i atribu˛ia de reprezentare a statului rom‚n la
nivel interna˛ional.
— La 21 martie 2007, cu Adresa nr. 5/1563, primulministru a transmis Pre∫edintelui Rom‚niei solicitarea de a
fi numit„ persoana sa Ón func˛ia de ministru interimar al
afacerilor externe ∫i, la 22 martie 2007, prin Decretul nr. 237,
a fost numit, ca ministru interimar al afacerilor externe,
primul-ministru, C„lin Constantin Anton Popescu-T„riceanu.
3. Cu privire la situa˛ia Ón drept, Pre∫edintele Rom‚niei
men˛ioneaz„:
— Din con˛inutul prevederilor art. 85 alin. (2) ∫i (3), ale
art. 106 ∫i 107 din Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 10 din
Legea nr. 90/2001 rezult„ c„ primul-ministru are obliga˛ia
de a propune ∫i Pre∫edintele Rom‚niei are obliga˛ia de a
numi, prin decret, Óntr-un termen de 45 de zile, un nou
ministru titular pe postul devenit vacant.
Termenul de 45 de zile curge din momentul Ón care
este vacantat postul de ministru sau de la revocarea din
func˛ie a unui ministru.
— Av‚nd Ón vedere c„ func˛ia de ministru este politic„
∫i c„ Óntre Pre∫edinte ∫i primul-ministru pot exista
divergen˛e Ón privin˛a persoanei ce ar urma s„ fie Ónvestit„
Ón func˛ie, legiuitorul constituant a stabilit termenul de
45 de zile Ón care un minister s„ fie gestionat de un
ministru interimar.
Œn perioada termenului de 45 de zile, cei 2 ∫efi de
autorit„˛i trebuie s„ g„seasc„ o solu˛ie. P‚n„ la Ómplinirea
termenului de 45 de zile nu se poate vorbi de o criz„
institu˛ional„ ∫i nici de un conflict juridic de natur„
constitu˛ional„.
— De altfel, precizeaz„ Pre∫edintele, Guvernul ∫i primulministru nu respect„ Constitu˛ia, Ónc„ de la data de
13 iunie 2006, de c‚nd este vacant postul de ministru de
stat pentru coordonarea domeniului economic (vezi Decretul
nr. 836 din 13 iunie 2006) ∫i tot vacant este postul de
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art. 85 alin. (2) din Constitu˛ie, art. 8 alin. (1) ∫i art. 10
din Legea nr. 90/2001“. Niciun text al Constitu˛iei nu-i
confer„ dreptul Pre∫edintelui Rom‚niei de a tergiversa
numirea unui membru al Guvernului, dac„ propunerea
f„cut„ Ón acest sens a urmat prevederea constitu˛ional„.
Refuzul ∫efului statului d„uneaz„ grav climatului politic ∫i
Óncrederii Ón institu˛iile statului ∫i imaginii externe a
Rom‚niei.
— îŒn Rom‚nia, ca Ón orice democra˛ie parlamentar„
modern„, organul esen˛ial al democra˛iei este Parlamentul,
rezultat din sufragiu universal“, îÓn vreme ce organul cu
caracter politic cel mai puternic este Guvernul“. îConstitu˛ia
consfin˛e∫te o astfel de ordine“.
— îCa urmare a revizuirii Constitu˛iei, Pre∫edintele
Rom‚niei a c„p„tat mai pregnant atribu˛ii de reprezentare
a statului ∫i a simbolurilor acestuia ∫i nu atribu˛ii
executive“.
— îConsider„m c„, Ón cadrul mecanismului statal ∫i al
echilibrului institu˛ional descris de Constitu˛ia Rom‚niei,
pozi˛ia ∫efului statului are atribute ale unui pre∫edinte de
republic„ parlamentar„“. îPre∫edintele nu are putere de
guvernare ∫i nici autorit„˛i administrative Ón subordine“.
îRolul Pre∫edintelui este de a fi un simbol ∫i, Ón acela∫i
timp, un arbitru“, fiind unul dintre garan˛ii ordinii
democratice constitu˛ionale ∫i mediatorul Óntre puterile
statului, precum ∫i Óntre stat ∫i societate, inclusiv de a
veghea la buna func˛ionare a autorit„˛ilor publice.
— Guvernul are r„spunderea, Ón conformitate cu
prevederile art. 109 ∫i 110 din Constitu˛ie.
— Œn conformitate cu art. 85 din Constitu˛ie, Ón caz de
remaniere guvernamental„, Pre∫edintele este cel care
nume∫te sau revoc„, la propunerea primului-ministru, pe
unii membri ai Guvernului, îdar aceasta nu Ónseamn„ c„
Pre∫edintele are o putere real„ de decizie sau c„ are
dreptul constitu˛ional s„ refuze propunerea primuluiministru“.
îPre∫edintele Rom‚niei nu are dreptul s„ refuze
numirea unei persoane, ca membru al Guvernului, pe
motive de oportunitate“, deoarece r„spunderea pentru
Óndeplinirea programului de guvernare o are Guvernul.
— îNici Constitu˛ia Rom‚niei, nici Legea nr. 90/2001
nu-i confer„ Pre∫edintelui posibilitatea de a refuza, motivat
sau nemotivat, numirea unui membru al Guvernului, propus
de primul-ministru“. Asemenea posibilitate este prev„zut„
pentru judec„tori, procurori, la propunerile Consiliului
Superior al Magistraturii sau ale ministrului justi˛iei. îŒn
cazul numirii membrilor Guvernului, un astfel de refuz este
inadmisibil“.
Œn concluzie, se solicit„ a se constata existen˛a unui
conflict juridic de natur„ constitu˛ional„ Óntre Pre∫edintele
Rom‚niei ∫i Guvern ∫i c„, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 146 lit. e) ∫i ale Deciziei Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 53
din 28 ianuarie 2005, Curtea este competent„ de a
interveni pentru a repune Ón legalitate raporturile
institu˛ionale ale ∫efului statului cu Guvernul.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 35 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, cererea a fost comunicat„ Pre∫edintelui
Rom‚niei, solicit‚nd at‚t Pre∫edintelui, c‚t ∫i primuluiministru s„ prezinte punctele lor de vedere asupra
con˛inutului conflictului de natur„ constitu˛ional„ ∫i a
eventualelor c„i de solu˛ionare a acestuia.
A) Pre∫edintele Rom‚niei a comunicat punctul s„u de
vedere, prin Adresa nr. 1.069 din 23 martie 2007,
Ónregistrat„ la Curtea Constitu˛ional„ sub nr. 2.700 din
23 martie 2007.
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— La data de 14 martie 2007 a fost publicat decretul de
eliberare din func˛ie a lui R„zvan Mihai Ungureanu ∫i
conflictul juridic a Óncetat, a∫a cum se recunoa∫te Ón
punctul de vedere al primului-ministru.
2. Cu privire la refuzul Pre∫edintelui de a-l numi pe
Adrian Mihai Cioroianu Ón func˛ia de ministru al afacerilor
externe, se men˛ioneaz„:
— Din scrisoarea Pre∫edintelui Rom‚niei c„tre
primul-ministru din 17 martie 2007 rezult„ Ómpotrivirea sa
de a-l numi pe Adrian Mihai Cioroianu ca ministru al
afacerilor externe, dar ∫i pe o alt„ persoan„ asupra c„reia
nu s-a convenit mai dinainte, motiv‚ndu-se aceast„ pozi˛ie
pe atribu˛iile de politic„ extern„ pe care le are Pre∫edintele
∫i pe calitatea sa, de reprezentant al statului pe plan
interna˛ional.
— Se apreciaz„ c„ exist„, Ón continuare, conflict juridic
de natur„ constitu˛ional„ ∫i singura modalitate de a-i pune
cap„t acestui conflict este ca Pre∫edintele Rom‚niei
îs„ Óndeplineasc„ de Óndat„ obliga˛iile constitu˛ionale care
Ói revin“. Se invoc„, Ón acest sens, Decizia nr. 384 din
4 mai 2006 a Cur˛ii Constitu˛ionale.
— Atribu˛iile Pre∫edintelui Ón domeniul politicii externe
nu au relevan˛„, deoarece îpolitica intern„ ∫i extern„ sunt
determinate de programul de guvernare, aprobat de
Parlament, ∫i realizarea acestuia cade Ón responsabilitatea
Guvernului ∫i, Ón consecin˛„, primul-ministru are dreptul de
a-∫i alege persoanele care s„ formeze echipa
guvernamental„“.
— Pre∫edintele Rom‚niei are atribu˛ii de numire Ón
func˛ii publice, la propunerea altor autorit„˛i, îtocmai pentru
a asigura, Ón acest fel, solemnitatea numirilor, dat„ fiind
importan˛a acelor func˛ii“, ∫i aceasta înu-l transform„ pe
Pre∫edinte Óntr-un organ de cenzur„, nu-i confer„ dreptul
de veto, nu-l face parte la luarea deciziei“.
Œn concluzie, se sus˛ine c„ exist„ conflict juridic de
natur„ constitu˛ional„ Óntre Pre∫edintele Rom‚niei ∫i
Guvernul Rom‚niei ∫i singura modalitate de rezolvare a
acestui conflict este obligarea Pre∫edintelui de a-l numi pe
Adrian Mihai Cioroianu Ón func˛ia de ministru al afacerilor
externe.
La punctul de vedere prezentat de primul-ministru au
fost anexate o declara˛ie a Pre∫edintelui, f„cut„ la
16 martie 2007, un Comunicat de pres„ al Pre∫edin˛iei, din
13 martie 2007, precum ∫i Adresa nr. 5/1.502 din
19 martie 2007 a Pre∫edintelui Rom‚niei c„tre primul-ministru,
Ón care Ói comunic„, motivat, refuzul de a-l numi pe Adrian
Mihai Cioroianu Ón func˛ie ∫i obliga˛ia primului-ministru de a
numi un ministru interimar, p‚n„ la rezolvarea problemei Ón
termenul de 45 de zile prev„zut de Constitu˛ie.
Potrivit dispozi˛iilor art. 35 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, cererea de solu˛ionare a conflictului juridic
de natur„ constitu˛ional„ creat Óntre Pre∫edintele Rom‚niei
∫i Guvernul Rom‚niei a fost dezb„tut„ la data de 4 aprilie
2007, cu citarea p„r˛ilor implicate Ón conflict, Ón prezen˛a
reprezentan˛ilor acestora, pe baza cererilor ∫i a celorlalte
documente aflate la dosar. Dezbaterile au fost consemnate
Ón Óncheierea de la acea dat„, c‚nd Curtea, av‚nd nevoie
de timp pentru deliberare, a am‚nat pronun˛area pentru
data de 5 aprilie 2007.
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ministru de stat Ón domeniul mediului, de la data de
12 decembrie 2006 (vezi Decretul nr. 1.399 din
12 decembrie 2006).
Œn temeiul atribu˛iei Cur˛ii Constitu˛ionale, de garant al
suprema˛iei Constitu˛iei ∫i a obliga˛iei de respectare a ei,
se solicit„ Cur˛ii, de c„tre Pre∫edinte, s„ se pronun˛e
asupra acestor fapte, de Ónc„lcare a Constitu˛iei, de c„tre
Guvern ∫i primul-ministru.
— Aprecierea c„ Pre∫edintele este obligat s„ numeasc„
un ministru îpropus Ón mod unilateral de c„tre primulministru“, ca obliga˛ie constitu˛ional„ a Pre∫edintelui, nu
este îo simpl„ ∫i implacabil„ formalitate“, deoarece este
contrar„ rolului constitu˛ional al Pre∫edintelui, prev„zut de
art. 103 alin. (1), art. 85 alin. (2) ∫i art. 107 alin. (3) ∫i (4)
din Constitu˛ie.
— Dreptul Pre∫edintelui de a numi un ministru înu
poate fi unul strict formal“. Pre∫edintele are legitimitate
electiv„, care-i d„ îun drept propriu de apreciere politic„
asupra competen˛elor unei persoane de a fi membru Ón
Guvern“, iar cu privire la ministrul afacerilor externe,
Pre∫edintele av‚nd ∫i atribu˛ii directe, de reprezentare a
statului Ón raporturile interna˛ionale, este cu at‚t mai
motivat, mai constitu˛ional, legal ∫i moral s„ aib„ îun
cuv‚nt de spus Ón desemnarea ministrului de externe“.
— Se precizeaz„ c„ primul-ministru are atribu˛ia de a
propune, iar Pre∫edintele are atribu˛ia de a numi, adic„ de
a decide ∫i deci ∫i de a alege Óntre alternative posibile.
— Se mai men˛ioneaz„ ∫i nevoia de loialitate ce trebuie
s„ existe Ón raporturile de colaborare Óntre institu˛iile
statului, potrivit principiului separa˛iei ∫i echilibrului puterilor
Ón stat, principiu care exist„ ∫i func˛ioneaz„ Ón via˛a tuturor
statelor Uniunii Europene. Se invoc„ ∫i statu„rile din
Decizia nr. 53 din 28 ianuarie 2005 a Cur˛ii Constitu˛ionale
cu privire la numirile Ón func˛ii de c„tre Pre∫edintele
Rom‚niei.
— ™i Ón rela˛iile cu alte puteri Ón stat, Pre∫edintele are
îdreptul de veto“. A∫a, spre exemplu, art. 31 alin. (1) din
Legea nr. 303/2004, precum ∫i art. 77 din Constitu˛ie
privind cererea de reexaminare a unei legi, Ónainte de
promulgare.
— Se mai men˛ioneaz„ c„ exist„ precedente de
respingere a propunerii, urmate de alte propuneri de
numire Ón func˛ia de ministru, la propunerea primuluiministru.
— Œn final, Pre∫edintele arat„ c„ a∫teapt„ alt„
propunere, din partea primului-ministru, de numire Ón func˛ia
de ministru al afacerilor externe.
B) Primul-ministru a comunicat punctul s„u de vedere
cu Adresa nr. 5/1.628/CPT din 23 martie 2007, Ónregistrat„
la Curtea Constitu˛ional„ sub nr. 2.696 din 23 martie 2007,
Ón care face urm„toarele sus˛ineri:
1. Cu privire la eliberarea din func˛ie a lui Mihai R„zvan
Ungureanu, Pre∫edintele Rom‚niei a semnat Decretul
nr. 193 din 12 martie 2007, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, prin care
a luat act de demisie ∫i a declarat vacan˛a postului.
Decretul a fost dat la peste 20 de zile de la solicitarea
adresat„, sub nr. 5/954/CPT din 19 februarie 2007, ∫i,
conform art. 8 din Legea nr. 90/2001, Pre∫edintele îare o
obliga˛ie, iar nu un drept Ón aceast„ materie“.
— Se solicit„ a se constata c„ a existat un conflict
juridic de natur„ constitu˛ional„ Óntre Pre∫edintele Rom‚niei
∫i primul-ministru, const‚nd Ón refuzul Pre∫edintelui de a-l
elibera din func˛ie pe ministrul demisionar, o perioad„ de
peste 20 de zile. Aceast„ constatare este necesar„, pentru
ca asemenea situa˛ii s„ nu mai existe.
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C U R T E A,

examin‚nd cererea de solu˛ionare a conflictului juridic de
natur„ constitu˛ional„ dintre Pre∫edintele Rom‚niei ∫i
Guvernul Rom‚niei, punctele de vedere ale Pre∫edintelui
Rom‚niei ∫i primului-ministru, Ónscrisurile depuse de p„r˛i,
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— Art. 91: î(1) Pre∫edintele Óncheie tratate interna˛ionale
Ón numele Rom‚niei, negociate de Guvern, ∫i le supune spre
ratificare Parlamentului, Óntr-un termen rezonabil. Celelalte
tratate ∫i acorduri interna˛ionale se Óncheie, se aprob„ sau se
ratific„ potrivit procedurii stabilite prin lege.
(2) Pre∫edintele, la propunerea Guvernului, acrediteaz„ ∫i
recheam„ reprezentan˛ii diplomatici ai Rom‚niei ∫i aprob„
Ónfiin˛area, desfiin˛area sau schimbarea rangului misiunilor
diplomatice.
(3) Reprezentan˛ii diplomatici ai altor state sunt acredita˛i pe
l‚ng„ Pre∫edintele Rom‚niei.“;
— Art. 87: î(1) Pre∫edintele Rom‚niei poate lua parte la
∫edin˛ele Guvernului Ón care se dezbat probleme de interes
na˛ional privind politica extern„, ap„rarea ˛„rii, asigurarea
ordinii publice ∫i, la cererea primului-ministru, Ón alte situa˛ii.
(2) Pre∫edintele Rom‚niei prezideaz„ ∫edin˛ele Guvernului
la care particip„.“;
— Art. 86: îPre∫edintele Rom‚niei poate consulta Guvernul
cu privire la probleme urgente ∫i de importan˛„ deosebit„.“;
— Art. 80: î(1) Pre∫edintele Rom‚niei reprezint„ statul
rom‚n ∫i este garantul independen˛ei na˛ionale, al unit„˛ii ∫i al
integrit„˛ii teritoriale a ˛„rii.
(2) Pre∫edintele Rom‚niei vegheaz„ la respectarea
Constitu˛iei ∫i la buna func˛ionare a autorit„˛ilor publice. Œn
acest scop, Pre∫edintele exercit„ func˛ia de mediere Óntre
puterile statului, precum ∫i Óntre stat ∫i societate.“;
— Art. 103: î(1) Pre∫edintele Rom‚niei desemneaz„ un
candidat pentru func˛ia de prim-ministru, Ón urma consult„rii
partidului care are majoritatea absolut„ Ón Parlament ori, dac„
nu exist„ o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate Ón
Parlament.
(2) Candidatul pentru func˛ia de prim-ministru va cere, Ón
termen de 10 zile de la desemnare, votul de Óncredere al
Parlamentului asupra programului ∫i a Óntregii liste a
Guvernului.
(3) Programul ∫i lista Guvernului se dezbat de Camera
Deputa˛ilor ∫i de Senat, Ón ∫edin˛„ comun„. Parlamentul
acord„ Óncredere Guvernului cu votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i
senatorilor.“
b) Legea nr. 90/2001
privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 164
din 2 aprilie 2001, astfel cum a fost ulterior modificat„:
— Art. 5: îFunc˛ia de membru al Guvernului Ónceteaz„ Ón
urma demisiei, a revoc„rii, a pierderii drepturilor electorale, a
st„rii de incompatibilitate, a decesului ∫i a demiterii Ón condi˛iile
prev„zute la art. 8 alin. (2).“;
— Art. 6: îDemisia din func˛ia de membru al Guvernului se
anun˛„ public, se prezint„ Ón scris primului-ministru ∫i devine
irevocabil„ din momentul Ón care s-a lua act de depunerea ei,
dar nu mai t‚rziu de 15 zile de la data depunerii.“;
— Art. 7: î(1) Revocarea din func˛ia de membru al
Guvernului se face de Pre∫edintele Rom‚niei, prin decret, la
propunerea primului-ministru.
(2) Revocarea are loc Ón caz de remaniere guvernamental„.“;
— Art. 8: î(1) Œn cazul Ón care Óncetarea calit„˛ii de
membru al Guvernului intervine ca urmare a demisiei, a
pierderii drepturilor electorale, a incompatibilit„˛ii, a decesului ∫i
Ón alte situa˛ii prev„zute de lege, Pre∫edintele Rom‚niei, la
propunerea primului-ministru, ia act de aceasta ∫i declar„
vacant„ func˛ia de membru al Guvernului.
(2) Œn cazul Ón care un membru al Guvernului a fost
condamnat penal printr-o hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„
sau averea sa a fost declarat„, Ón tot sau Ón parte, ca fiind
dob‚ndit„ Ón mod ilicit, printr-o hot„r‚re judec„toreasc„
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decretele emise de Pre∫edintele Rom‚niei ∫i sus˛inerile
reprezentan˛ilor p„r˛ilor Ón litigiu, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, prevederile Constitu˛iei, ale Legii
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, 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. e) din Constitu˛ie, precum ∫i celor
ale art. 1, 10, 34 ∫i 35 din Legea nr. 47/1992, s„ se
pronun˛e asupra conflictului juridic de natur„ constitu˛ional„
dintre autorit„˛ile publice.
Examin‚nd obiectul cererii, Curtea Constitu˛ional„
urmeaz„ s„ stabileasc„ dac„ exist„ sau nu conflict juridic
de natur„ constitu˛ional„ Óntre Pre∫edintele Rom‚niei ∫i
Guvern, a∫a cum s-a solicitat Ón mod repetat de c„tre
primul-ministru, cu privire la:
a) a se lua act de c„tre Pre∫edinte de demisia
ministrului afacerilor externe, Mihai R„zvan Ungureanu, ∫i
a declara vacant„ func˛ia, la sesizarea primului-ministru;
b) termenul Ón care se exercit„, de c„tre Pre∫edinte,
aceast„ atribu˛ie constitu˛ional„;
c) dac„ a lua act de demisie ∫i a declara vacant„
func˛ia de ministru este o atribu˛ie ce se exercit„ cu sau
f„r„ condi˛ion„ri de c„tre Pre∫edintele Rom‚niei;
d) dac„ propunerea primului-ministru, de numire a unui
nou ministru, Ón persoana celui propus, este de executat
obligatoriu ∫i Óntocmai sau de adus la Óndeplinire cu
condi˛ion„ri din partea Pre∫edintelui Rom‚niei;
e) termenul Ón care Pre∫edintele trebuie s„ rezolve
propunerea primului-ministru, de numire a noului ministru Ón
func˛ia vacant„;
f) efectele juridice de natur„ constitu˛ional„, c‚t ∫i cele
de domeniul legii, Ón cazul constat„rii existen˛ei conflictului
juridic de natur„ constitu˛ional„ privitoare la p„r˛ile implicate
Ón solu˛ionarea conflictului.
Curtea Constitu˛ional„ re˛ine c„ Ón rezolvarea cauzei
sunt incidente urm„toarele dispozi˛ii cuprinse Ón:
a) Constitu˛ia Rom‚niei:
— Art. 85: î(1) Pre∫edintele Rom‚niei desemneaz„ un
candidat pentru func˛ia de prim-ministru ∫i nume∫te Guvernul
pe baza votului de Óncredere acordat de Parlament.
(2) Œn caz de remaniere guvernamental„ sau de vacan˛„ a
postului, Pre∫edintele revoc„ ∫i nume∫te, la propunerea
primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
(3) Dac„ prin propunerea de remaniere se schimb„
structura sau compozi˛ia politic„ a Guvernului, Pre∫edintele
Rom‚niei va putea exercita atribu˛ia prev„zut„ la alineatul (2)
numai pe baza aprob„rii Parlamentului, acordat„ la propunerea
primului-ministru.“;
— Art. 106: îFunc˛ia de membru al Guvernului Ónceteaz„
Ón urma demisiei, a revoc„rii, a pierderii drepturilor electorale,
a st„rii de incompatibilitate, a decesului, precum ∫i Ón alte
cazuri prev„zute de lege.“;
— Art. 107 alin. (3) ∫i (4): î(3) Dac„ primul-ministru se
afl„ Ón una dintre situa˛iile prev„zute la articolul 106, cu
excep˛ia revoc„rii, sau este Ón imposibilitate de a-∫i exercita
atribu˛iile, Pre∫edintele Rom‚niei va desemna un alt membru
al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a Óndeplini
atribu˛iile primului-ministru, p‚n„ la formarea noului Guvern.
Interimatul, pe perioada imposibilit„˛ii exercit„rii atribu˛iilor,
Ónceteaz„ dac„ primul-ministru Ó∫i reia activitatea Ón Guvern.
(4) Prevederile alineatului (3) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i celorlal˛i membri ai Guvernului, la propunerea
primului-ministru, pentru o perioad„ de cel mult 45 de zile.“;
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Pre∫edintele Rom‚niei a luat act de demisie ∫i a
declarat vacant„ func˛ia de ministru al afacerilor externe la
data de 12 martie 2007 ∫i a emis Decretul nr. 193 din
12 martie 2007, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007.
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ emiterea acestui
decret a avut loc la 20 de zile de la data lu„rii la
cuno∫tin˛„, Ón baza comunic„rii f„cute de primul-ministru la
data de 19 februarie 2007, data expedierii.
Pre∫edintele Rom‚niei a ar„tat c„ acest interval de timp a
fost motivat de unele atribu˛ii ce trebuiau s„ fie duse la
Óndeplinire de c„tre ministrul demisionar, activit„˛i care nu
comportau Ónt‚rziere. Curtea re˛ine c„ ministrul demisionar,
chiar dac„ demisia a devenit irevocabil„, poate continua
Óndeplinirea unor acte ale func˛iei p‚n„ la data la care
Pre∫edintele ia act de demisie ∫i declar„ func˛ia vacant„, fiind
de principiu admis c„ demisionarul poate continua activitatea
o perioad„ de timp dup„ devenirea irevocabil„ a demisiei.
A∫adar, nu exist„ niciun temei de nelegalitate Ón
procedura desf„∫urat„ de Pre∫edintele Rom‚niei ∫i aceast„
situa˛ie motivat„ nu poate fi re˛inut„ ca o nerespectare a
atribu˛iei constitu˛ionale privind luarea de act de demisie ∫i
de declarare vacant„ a func˛iei. Av‚nd Ón vedere
dispozi˛iile constitu˛ionale ∫i prevederile Legii nr. 90/2001,
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ solu˛ionarea demisiei,
sub cele dou„ aspecte ale atribu˛iei, de c„tre Pre∫edintele
Rom‚niei s-a f„cut legal.
2. Referitor la termenul Ón care se exercit„ de c„tre
Pre∫edinte aceast„ atribu˛ie constitu˛ional„.
Constitu˛ia nu prevede un termen Ón limitele c„ruia
Pre∫edintele Rom‚niei trebuie s„-∫i exercite atribu˛ia de a lua
act de demisie ∫i de a declara vacant„ func˛ia ∫i nici Legea
nr. 90/2001 nu prevede un termen Ón aceast„ privin˛„.
Œn situa˛ia Ón care se consider„ c„ este necesar„
instituirea unui termen Ón limitele c„ruia Pre∫edintele
Rom‚niei s„-∫i exercite aceast„ atribu˛ie, precum ∫i un
termen Ón limitele c„ruia primul-ministru s„-l sesizeze pe
Pre∫edinte, se constat„ c„ asemenea rezolvare revine
exclusiv Parlamentului Rom‚niei, ca organ reprezentativ
suprem al poporului rom‚n ∫i unic„ autoritate legiuitoare a
˛„rii, conform art. 61 din Constitu˛ie. Curtea Constitu˛ional„
nu are competen˛a de a aprecia, prin interpretare, asupra
unui eventual termen Ón aceste privin˛e ∫i nici de a
cenzura actele de motivare privind data solu˛ion„rii.
3. Cu privire la chestiunea dac„ a lua act de demisie ∫i
a declara vacant„ func˛ia de ministru este o atribu˛ie ce se
exercit„, cu sau f„r„ condi˛ion„ri, de c„tre Pre∫edintele
Rom‚niei.
Este evident c„ a lua act de o demisie nu comport„
nicio condi˛ionare din partea vreunei autorit„˛i, fa˛„ de
natura juridic„ a actului de demisie. Dup„ cum s-a
men˛ionat Ón considerentele de mai sus, nevoile func˛iei din
care se demisioneaz„ pot atrage men˛inerea Ón activitate a
demisionarului pentru o perioad„ rezonabil„ de timp care,
ca stare de fapt, r„m‚ne la acordul p„r˛ilor; Ón unele cazuri
exist„ ∫i prevederi legale Ón acest sens.
A∫adar, Curtea re˛ine c„ a se lua act de demisie ∫i a
se declara func˛ia vacant„ constituie o activitate
nesusceptibil„ de condi˛ion„ri privind valabilitatea demisiei
∫i a efectelor acesteia.
4. Cu privire la propunerea primului-ministru de numire
a unui nou ministru, propus Ón condi˛iile art. 85 alin. (2) din
Constitu˛ie, Curtea constat„ ∫i re˛ine urm„toarele:
— Œn situa˛ia Ónvestirii Guvernului ∫i aprob„rii
Programului de guvernare, Parlamentul Ói verific„, prin
comisiile permanente, pe candida˛ii pentru func˛ia de
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irevocabil„, el este demis de Pre∫edintele Rom‚niei, la
propunerea primului-ministru.“;
— Art. 9: î(1) Dac„ primul-ministru se afl„ Ón una dintre
situa˛iile prev„zute la art. 5 sau este Ón imposibilitate de a-∫i
exercita atribu˛iile, Pre∫edintele Rom‚niei va desemna un alt
membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a
Óndeplini atribu˛iile primului-ministru, p‚n„ la formarea noului
Guvern. Interimatul pe perioada imposibilit„˛ii exercit„rii
atribu˛iilor, Ónceteaz„ dac„ primul-ministru Ó∫i reia activitatea Ón
Guvern Ón cel mult 45 de zile.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i
celorlal˛i membri ai Guvernului, la propunerea primuluiministru, pentru o perioad„ de cel mult 45 de zile.
(3) Œn situa˛iile prev„zute la alin. (2), Ón„untrul termenului de
45 de zile, primul-ministru va ini˛ia procedurile prev„zute de
lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului.“
c) Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1992, astfel cum a
fost modificat ulterior:
— Art. 72 alin. 2 ∫i 3: îFiecare candidat pentru func˛ia de
ministru, Ónscris Ón lista Guvernului, va fi audiat, Ón ∫edin˛„
comun„, de c„tre comisiile permanente ale celor dou„ Camere
al c„ror obiect de activitate corespunde sferei de competen˛„ a
viitorului ministru.
Œn urma audierii, comisiile vor Óntocmi un aviz comun,
consultativ, motivat, pe care Ól vor prezenta candidatului pentru
func˛ia de prim-ministru.“;
— Art. 76: îHot„r‚rea Parlamentului privind acordarea
votului de Óncredere se semneaz„ de pre∫edintele Camerei
Deputa˛ilor ∫i pre∫edintele Senatului ∫i se Ónainteaz„ de Óndat„
Pre∫edintelui Rom‚niei spre a proceda la numirea Guvernului.“
1. Cu privire la existen˛a unui conflict juridic de natur„
constitu˛ional„ Óntre Pre∫edintele Rom‚niei ∫i Guvern,
generat de refuzul Pre∫edintelui de a lua act de demisia
ministrului afacerilor externe, Mihai R„zvan Ungureanu, ∫i de
a declara vacant„ func˛ia, la propunerea primului-ministru:
Curtea re˛ine c„, potrivit dispozi˛iilor art. 106 din
Constitu˛ie, func˛ia de membru al Guvernului Ónceteaz„,
printre alte cazuri, ∫i Ón urma demisiei.
Demisia este un act juridic unilateral de voin˛„ al
titularului func˛iei ∫i care nu este susceptibil„ de control
sau aprobare; despre demisie se ia doar act de c„tre
autoritatea func˛iei.
Œn conformitate cu art. 6 din Legea nr. 90/2001, demisia
se anun˛„ public, se prezint„ Ón scris primului-ministru ∫i
devine irevocabil„ Ón momentul Ón care s-a luat act de
depunerea ei, dar nu mai t‚rziu de 15 zile de la data
depunerii. Caracterul ei irevocabil Ól prive∫te numai pe
autorul demisiei, ∫i aceasta Ónseamn„ c„ autorul nu mai
poate reveni retr„g‚ndu-∫i demisia.
Prin urmare, Ón caz de demisie, Pre∫edintele Rom‚niei,
la propunerea primului-ministru, care Ónainteaz„ demisia ∫i Ói
solicit„ rezolvarea acesteia, urmeaz„ s„ ia act de demisie ∫i
s„ declare vacant„ func˛ia de membru al Guvernului.
Curtea constat„ c„ domnul Mihai R„zvan Ungureanu a
demisionat Ón scris din func˛ia de ministru al afacerilor
externe la data de 5 februarie 2007, a depus demisia la
primul-ministru, Ónregistrat„ sub nr. 5/611/CPT, ∫i aceasta
a devenit irevocabil„ la 15 zile de la data depunerii, astfel
cum se recunoa∫te, Ón scris, Ón cererea primului-ministru.
Ulterior, la data de 19 februarie 2007, cu Adresa
nr. 5/954/CPT — la data Ómplinirii celor 15 zile de la
depunere —, primul-ministru a sesizat Pre∫edintele
Rom‚niei pentru a lua act de demisie ∫i a declara vacant„
func˛ia.
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are Ón Óntregime aceea∫i concep˛ie de baz„, una ∫i aceea∫i
fundamentare constitu˛ional„. Œn structura sa, art. 85 are
trei ipoteze, Ón cele trei alineate, dar toate au la baz„
aceea∫i concep˛ie ∫i aceea∫i fundamentare, precum ∫i
acelea∫i garan˛ii privind Ónvestirea Guvernului ∫i modific„rile
ulterioare ale componen˛ei acestuia.
Altfel, se ajunge la concluzia ca, Ón condi˛iile art. 85
alin. (2), s„ se creeze un alt regim discriminatoriu ∫i
privilegiat pentru candidatul la func˛ia de ministru, Ón caz
de vacan˛„ a unei func˛ii. Nu este de admis ca Ón
con˛inutul art. 85, structurat Ón cele trei alineate pe cele
trei ipoteze, s„ existe fundament„ri diferite ∫i chiar
discriminatorii cu privire la statutul candidatului la func˛ia de
ministru.
— Procedurile realizate de comisiile permanente
parlamentare privind corespunderea candidatului pentru
func˛ia propus„, Ón cazurile alin. (1) ∫i (3) trebuie avute Ón
vedere de Pre∫edintele Rom‚niei, Ón cazul remanierii
guvernamentale prev„zute de alin. (2) al aceluia∫i art. 85
∫i pe aceste temeiuri Pre∫edintele Rom‚niei are
Óndrept„˛irea de a verifica corespunderea candidatului
pentru func˛ia propus„, Ón raport de acelea∫i condi˛ion„ricriterii men˛ionate anterior, ∫i poate solicita motivat o alt„
propunere din partea primului-ministru.
— Œn toate cele trei ipoteze ale art. 85, primul-ministru
face propunerea de candidat pentru func˛ia de ministru ∫i
rezolvarea acesteia se face Ón condi˛iile men˛ionate
anterior.
— Curtea mai constat„ c„, dup„ cum Parlamentul nu
exercit„ un drept de veto, ci o activitate de verificare a
Óndeplinirii condi˛iilor de corespundere Ón func˛ie, tot astfel
nici Pre∫edintele Rom‚niei nu are drept de veto fa˛„ de
propunerea primului-ministru, ci are dreptul de a verifica
corespunderea pentru func˛ie a candidatului ∫i poate cere
primului-ministru o alt„ propunere de candidat la func˛ie. Œn
toate cazurile respingerea candidaturii trebuie s„ fie motivat„.
5. Cu privire la eventualele efecte de ordin
constitu˛ional, precum ∫i de domeniul legii, produse ca
urmare a opera˛iunilor juridice de rezolvat Ón cadrul
procedurilor ce fac obiectul prezentului litigiu de ordin
constitu˛ional, se re˛ine c„ refuzul ini˛ial al Pre∫edintelui
Rom‚niei de a numi un membru al Guvernului la
propunerea primului-ministru a declan∫at un conflict juridic
de aceast„ natur„. Curtea constat„ Óns„ c„ acest conflict
juridic a Óncetat prin emiterea de c„tre Pre∫edintele
Rom‚niei a celor trei decrete, ∫i anume: Decretul nr. 193
din 12 martie 2007, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007; Decretul
nr. 237 din 22 martie 2007, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007; Decretul
nr. 379 din 4 aprilie 2007, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 235 din 4 aprilie 2007.
Sub celelalte aspecte, raporturile institu˛ionale dintre
primul-ministru ∫i Guvern, pe de o parte, ∫i Pre∫edintele
Rom‚niei, pe de alt„ parte, trebuie s„ func˛ioneze Ón
cadrul constitu˛ional al loialit„˛ii ∫i al colabor„rii, pentru
realizarea atribu˛iilor constitu˛ionale distinct reglementate
pentru fiecare dintre autorit„˛i; colaborarea dintre autorit„˛i
este condi˛ie necesar„ ∫i esen˛ial„ pentru buna func˛ionare
a autorit„˛ilor publice ale statului.
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ministru ∫i apoi dezbate ∫i aprob„ prin hot„r‚re, Ón ∫edin˛a
comun„ a Camerelor Parlamentului, cu votul majorit„˛ii
deputa˛ilor ∫i senatorilor, Programul de guvernare ∫i lista
complet„ a Guvernului.
Hot„r‚rea Parlamentului, semnat„ de pre∫edin˛ii
Camerelor, se Ónainteaz„ de c„tre ace∫tia de Óndat„
Pre∫edintelui Rom‚niei, spre a proceda la numirea
Guvernului; acestea sunt prevederile art. 76 din Regulamentul
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului.
— Numirea Guvernului de c„tre Pre∫edintele Rom‚niei
nu se face la sesizarea primului-ministru, ci la sesizarea
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Ón
baza hot„r‚rii Parlamentului de aprobare a Programului de
guvernare ∫i a listei complete a membrilor Guvernului.
Obliga˛ia constitu˛ional„ a Pre∫edintelui Rom‚niei se
fundamenteaz„ pe hot„r‚rea Parlamentului ∫i, Ón
executarea acesteia, Pre∫edintele emite decretele de
numire Ón func˛ie a membrilor Guvernului, urmat„ de
depunerea jur„m‚ntului de credin˛„ cerut de lege.
— Candida˛ii la func˛ia de ministru Ónscri∫i pe lista
Guvernului, propus„ de candidatul pentru func˛ia de primministru, sunt audia˛i de comisiile permanente ale
Camerelor Parlamentului, competente potrivit obiectului de
activitate al func˛iei candidatului de ministru ∫i, pe baza
constat„rilor f„cute, acestea emit avize favorabile sau avize
de respingere; Ón cazul avizelor de respingere, candidatul
pentru func˛ia de prim-ministru propune un alt candidat la
func˛ia de ministru. Œn practica parlamentar„ s-au Ónregistrat
mai multe cazuri de avize negative care au fost urmate de
noi propuneri.
Aceasta este procedura prev„zut„ de art. 72 alin. 2 ∫i 3
∫i art. 76 din Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului.
— ™i Ón situa˛ia remanierii guvernamentale, prev„zut„
de art. 85 alin. (3) din Constitu˛ie, se aplic„ Óntocmai
procedura prev„zut„ de art. 72 alin. 2 ∫i 3 ∫i art. 76 din
Regulamentul ∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i
Senatului. ™i Ón aceste situa˛ii au fost cazuri de respingere
a candida˛ilor la func˛ia de ministru, urmate de noi
propuneri.
Din datele men˛ionate rezult„ c„ exist„ reglement„ri
obligatorii pentru audierea candida˛ilor la func˛ia de ministru
de c„tre comisiile parlamentare, ca organe de specialitate
∫i de preg„tire a lucr„rilor Parlamentului. Aceste audieri
privesc corespunderea pentru func˛ie a candida˛ilor propu∫i
de primul-ministru privitor la preg„tirea general„, preg„tirea
Ón specialitatea domeniului, experien˛a Ón materie, instruirea
∫i aptitudinile pentru func˛ia Ón domeniu, reputa˛ia ne∫tirbit„
∫i moralitatea, condi˛ii necesare ∫i indispensabile func˛iei de
ministru.
Hot„r‚rile Parlamentului au la baz„ constat„rile f„cute
de
comisiile
permanente
parlamentare
privind
corespunderea pe func˛ie a candida˛ilor propu∫i ∫i, Ón
temeiul acestor garan˛ii, urmeaz„ Ónvestirea Ón func˛ie de
c„tre Pre∫edintele Rom‚niei, depunerea jur„m‚ntului ∫i
intrarea Ón exerci˛iul func˛iunii.
Acesta este cadrul juridic obligatoriu pentru situa˛iile
prev„zute de art. 85 alin. (1) ∫i (3) ∫i de art. 103 din
Constitu˛ie, dispozi˛ii dezvoltate Ón prevederile Regulamentului
∫edin˛elor comune ale Camerelor Parlamentului.
— Alin. (2) al art. 85 din Constitu˛ie, care se refer„ la
una din formele remanierii guvernamentale, nu poate s„ se
abat„ de la regimul constitu˛ional al Ónvestirii ∫i al
modific„rilor Ón componen˛a Guvernului, deoarece art. 85
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Av‚nd Ón vedere considerentele expuse Ón prezenta decizie, dispozi˛iile art. 146 lit. e) din Constitu˛ie, precum ∫i
prevederile art. 11 alin. (1) lit. A.e), art. 34 ∫i 35 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, cu majoritate de voturi,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

ce

Constat„ c„ refuzul Pre∫edintelui Rom‚niei de a numi un membru al Guvernului la propunerea primului-ministru a
declan∫at un conflict juridic de natur„ constitu˛ional„, care a Óncetat s„ mai subziste ca urmare a emiterii decretelor
preziden˛iale nr. 193/12 martie 2007, 237/22 martie 2007 ∫i 379/4 aprilie 2007.
Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute de art. 85 alin. (2) din Constitu˛ie, Pre∫edintele Rom‚niei nu are un drept de
veto, dar poate cere primului-ministru s„ renun˛e la propunerea f„cut„, atunci c‚nd constat„ c„ persoana propus„ nu
Óndepline∫te condi˛iile legale pentru exercitarea func˛iei de membru al Guvernului.
Definitiv„.
Decizia se comunic„ Pre∫edintelui Rom‚niei ∫i primului-ministru ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Dezbaterea a avut loc la data de 5 aprilie 2007 ∫i la aceasta au participat: Ioan Vida, pre∫edinte, Nicolae
Cochinescu, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu, ™erban Viorel St„noiu, Tudorel Toader, judec„tori.
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MINISTERUL COMUNICAﬁIILOR ™I TEHNOLOGIEI INFORMAﬁIEI
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ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007
al Societ„˛ii Na˛ionale de Radiocomunica˛ii — S.A., la care Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei Óndepline∫te atribu˛iile pe care statul rom‚n le are Ón calitate de ac˛ionar
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Œn temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri
∫i cheltuieli ale unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor publice centrale ∫i ale art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 744/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

D

ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2007 al Societ„˛ii Na˛ionale de Radiocomunica˛ii —
S.A., la care Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei Óndepline∫te atribu˛iile pe care statul rom‚n le
are Ón calitate de ac˛ionar, prev„zut Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al operatorului
economic prev„zut la art. 1 reprezint„ limite maxime ∫i nu
pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i numai cu
aprobarea ministrului comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, operatorul
economic prev„zut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale

propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu
Óncadrarea Ón indicatorii de eficien˛„ aproba˛i.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
la 5.000 lei.
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) Ói sunt aplicabile
prevederile 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 ulterioare.
Art. 4. — Contraven˛ia se constat„ ∫i sanc˛iunea se
aplic„ de c„tre organele de control financiar ale statului,
Ómputernicite conform legii, persoanelor vinovate de
nerespectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
Bucure∫ti, 3 mai 2007.
Nr. 225.
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