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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 140*)
din 14 decembrie 1994
Ion Filipescu
Mikl—s Fazakas
Victor Dan Zlãtescu
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
magistrat-asistent

Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 9 noiembrie 1994, pronunþatã de
Tribunalul Hunedoara în Dosarul nr. 3105/1994, Curtea

Constituþionalã a fost sesizatã cu soluþionarea excepþiei de
neconstituþionalitate a art. 229 din Codul penal, invocatã de
inculpatul apelant Presecan Gheorghe. În susþinerea excepþiei, se aratã cã bunurile Ñ obiect al infracþiunii comise de
inculpat Ñ nu fac parte din cele precis determinate ºi enumerate în art. 135 alin. (3) ºi (4) din Constituþie, deci nu
sunt ,,avut obºtescÒ.
Instanþa de judecatã nu ºi-a exprimat opinia cu privire la
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,

având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, dispoziþiile art. 144 lit. c) din Constituþie
ºi ale art. 24 din Legea nr. 47/1992, reþine:
Curtea Constituþionalã a mai fost sesizatã cu excepþia de
neconstituþionalitate a art. 229 din Codul penal, pe care a
soluþionat-o, ºi a constatat cã aceastã dispoziþie legalã este
abrogatã parþial potrivit art. 150 alin. (1) din Constituþie ºi,
în consecinþã, urmeazã sã se aplice numai cu privire la bunurile prevãzute în art. 135 alin. (4) din legea fundamentalã,
bunuri ce formeazã obiectul exclusiv al proprietãþii publice.
Aceastã soluþie este definitivã ºi obligatorie potrivit art. 145
alin. (2) din Constituþie, deoarece, prin Decizia nr. 56 din
18 mai 1994, definitivã, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat în sensul arãtat.

Aºa fiind, textul anterior Constituþiei, constatat ca abrogat, deoarece, potrivit art. 150 alin. (1) din legea fundamentalã, este contrar acesteia, nu mai poate fi aplicat, este scos
din legislaþie. Deci orice excepþie care ar avea ca obiect
textul constatat ca abrogat urmeazã a fi respinsã ca vãdit
nefondatã potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, fãrã
citarea pãrþilor, fiind lipsitã de obiect.
În speþã, inculpatul Presecan Gheorghe a invocat excepþia de neconstituþionalitate a art. 229 din Codul penal la data
de 9 noiembrie 1994, deci la o datã la care prevederile acestui articol erau abrogate parþial, ºi, pe cale de consecinþã,
Curtea Constituþionalã reþine cã excepþia este vãdit nefondatã în sensul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 ºi
urmeazã a fi respinsã ca lipsitã de obiect.

Ca atare, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 ºi al art. 25 din Legea
nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
D E C I D E :

Respinge ca lipsitã de obiect excepþia de neconstituþionalitate ridicatã de Presecan Gheorghe în Dosarul nr. 3105/1994
al Tribunalului Hunedoara, întrucât, prin Decizia nr. 56 din 18 mai 1994, definitivã, Curtea Constituþionalã a constatat cã
dispoziþiile art. 229 din Codul penal sunt abrogate parþial conform art. 150 alin. (1) din Constituþie ºi, în consecinþã, urmeazã
a se aplica numai cu privire la bunurile prevãzute în art. 135 alin. (4) din Constituþie, bunuri ce fac obiectul exclusiv al
proprietãþii publice.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 14 decembrie 1994.
PREªEDINTE,

acad. prof. dr. doc. Ion Filipescu
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 7*)
din 17 ianuarie 1995
Ion Filipescu
Mikl—s Fazakas
Victor Dan Zlãtescu
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
magistrat-asistent

Completul de judecatã, convocat potrivit art. 24 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 30 noiembrie 1994, pronunþatã de
Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 4589/1994, Curtea
Constituþionalã a fost sesizatã cu soluþionarea excepþiei de
neconstituþionalitate a prevederilor art. 229 din Codul penal,
invocatã de inculpaþii Ceanghiri Gheorghe, Giurgiu Aurel,
Mihai Istrate ºi Pachia Ion. În susþinerea excepþiei, se aratã
cã prevederile art. 229 din Codul penal sunt neconstituþionale în raport cu dispoziþiile art. 135 din Constituþie ºi, ca
atare, solicitã sã se constate abrogarea lor.
Instanþa de judecatã nu ºi-a exprimat opinia cu privire la
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,

având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, dispoziþiile art. 144 lit. c) din Constituþie
ºi ale art. 24 din Legea nr. 47/1992, reþine:
Curtea Constituþionalã a mai fost sesizatã cu excepþia de
neconstituþionalitate a art. 229 din Codul penal, pe care a

soluþionat-o, ºi a constatat cã aceastã dispoziþie legalã este
abrogatã parþial potrivit art. 150 alin. (1) din Constituþie ºi,
în consecinþã, urmeazã sã se aplice numai cu privire la bunurile prevãzute în art. 135 alin. (4) din legea fundamentalã,
bunuri ce formeazã obiectul exclusiv al proprietãþii publice.
Aceastã soluþie este definitivã ºi obligatorie potrivit art. 145
alin. (2) din Constituþie, deoarece, prin Decizia nr. 56 din
18 mai 1994, definitivã, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat în sensul arãtat.
Aºa fiind, textul anterior Constituþiei, constatat ca abrogat, deoarece potrivit art. 150 alin. (1) din legea fundamentalã
este contrar acesteia, nu mai poate fi aplicat, este scos din
legislaþie. Deci, întrucât orice excepþie care ar avea ca obiect
textul constatat ca abrogat urmeazã a fi respinsã ca vãdit
nefondatã, excepþia a fost, potrivit art. 24 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, rezolvatã fãrã citarea pãrþilor.
În speþã, inculpaþii Ceanghiri Gheorghe, Giurgiu Aurel,
Mihai Istrate ºi Pachia Ion au invocat excepþia de
neconstituþionalitate a art. 229 din Codul penal la data de
30 noiembrie 1994, deci la o datã la care prevederile
acestui articol erau definitiv ºi obligatoriu abrogate parþial, ºi,
pe cale de consecinþã, Curtea Constituþionalã reþine cã
excepþia este vãdit nefondatã în sensul art. 24 alin. (2) din
Legea nr. 47/1992, fiind lipsitã de obiect.
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Ca atare, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 ºi al art. 25 din Legea
nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii
D E C I D E :

Respinge ca vãdit nefondatã, fiind lipsitã de obiect, excepþia de neconstituþionalitate ridicatã de Ceanghiri Gheorghe,
Giurgiu Aurel, Mihai Istrate ºi Pachia Ion în Dosarul nr. 4589/1994 al Tribunalului Dolj, întrucât, prin Decizia nr. 56 din
18 mai 1994, definitivã, Curtea Constituþionalã a constatat cã dispoziþiile art. 229 din Codul penal sunt abrogate parþial
conform art. 150 alin. (1) din Constituþie ºi, în consecinþã, urmeazã a se aplica numai cu privire la bunurile prevãzute în
art. 135 alin. (4) din Constituþie, bunuri ce fac obiectul exclusiv al proprietãþii publice.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 17 ianuarie 1995.
PREªEDINTE,

acad. prof. dr. doc. Ion Filipescu
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de vicepreºedinte
al Centrului Naþional al Cinematografiei
Þinând seama de prevederile art. 7 din Decretul-lege nr. 80/1990,
având în vedere faptul cã domnul Marin Alexandru, vicepreºedinte al
Centrului Naþional al Cinematografiei, are 64 de ani ºi a cerut pensionarea,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Începând cu data prezentei hotãrâri, domnul Marin
Alexandru se elibereazã din funcþia de vicepreºedinte al Centrului Naþional
al Cinematografiei, având vârsta de pensionare.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 8 martie 1995.
Nr. 125.

Contrasemneazã:
p. Secretarul general al Guvernului,
Octav Cozmâncã,
secretar de stat
Departamentul Informaþiilor Publice,
Dan Nicolae Fruntelatã,
secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de vicepreºedinte
al Centrului Naþional al Cinematografiei
Þinând seama de hotãrârea Centrului Naþional al Cinematografiei luatã
în ºedinþa din 30 ianuarie 1995,
având în vedere prevederile art. 7 alin. 2 din Decretul-lege nr. 80/1990,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Începând cu data prezentei hotãrâri, domnul Decebal
Mitulescu se numeºte în funcþia de vicepreºedinte al Centrului Naþional al
Cinematografiei.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 8 martie 1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþie a secretarului
Centrului Naþional al Cinematografiei
Þinând seama de prevederile art. 7 alin. 2 din Decretul-lege nr. 80/1990,
având în vedere hotãrârile Centrului Naþional al Cinematografiei din 16
ºi 30 ianuarie 1995, precum ºi vârsta de pensionare (67 de ani) a secretarului Centrului Naþional al Cinematografiei,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Începând cu data prezentei hotãrâri, domnul Grigore
Florescu se elibereazã din funcþia de secretar al Centrului Naþional al
Cinematografiei, urmând a se pensiona.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 8 martie 1995.
Nr. 127.

Contrasemneazã:
p. Secretarul general al Guvernului,
Octav Cozmâncã,
secretar de stat
Departamentul Informaþiilor Publice,
Dan Nicolae Fruntelatã,
secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de secretar
al Centrului Naþional al Cinematografiei
Þinând seama de prevederile art. 7 alin. 2 din Decretul-lege nr. 80/1990,
având în vedere hotãrârile Centrului Naþional al Cinematografiei din 16
ºi 30 ianuarie 1995 privind propunerea de numire în funcþia de secretar al
Centrului Naþional al Cinematografiei,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Începând cu data prezentei hotãrâri, doamna Cristina
Morariu se numeºte în funcþia de secretar al Centrului Naþional al
Cinematografiei.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 8 martie 1995.
Nr. 128.

Contrasemneazã:
p. Secretarul general al Guvernului,
Octav Cozmâncã,
secretar de stat
Departamentul Informaþiilor Publice,
Dan Nicolae Fruntelatã,
secretar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 340/1992
ºi stabilirea unor excepþii de la prevederile acestei hotãrâri
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 340/1992 privind regi,,d) Deºeurile din hârtii ºi cartoane de la poziþia 12 cuprind
mul de import al deºeurilor ºi reziduurilor de orice naturã, pre- deºeurile de la poziþiile tarifare 4707.30.90, 4707.90.10 ºi
cum ºi al altor mãrfuri periculoase pentru sãnãtatea populaþiei 4707.90.90.Ò
ºi pentru mediul înconjurãtor, modificatã ºi completatã prin
Art. 2. Ñ Se excepteazã de la prevederile Hotãrârii
Hotãrârea Guvernului nr. 437/1992 ºi republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, Guvernului nr. 340/1992 deºeurile din hârtii ºi cartoane reciclabile sortate pe clase de calitate, prevãzute la poziþiile tarise completeazã dupã cum urmeazã:
Ñ La nota din anexa nr. 1 la hotãrâre, dupã litera c) se fare 4707.10.00, 4707.20.00, 4707.30.10 din Tariful vamal
introduce litera d),by
cu CVISION
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Importul deºeurilor prevãzute la alin. 1 se efectueazã cu
avizul Ministerului Industriilor ºi al Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, pe baza certificatelor de cali-

5

tate emise de exportatori ºi pe rãspunderea importatorilor,
pentru încadrarea în clasele de calitate IÑIV din STAS
nr. 4527/1981.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Bucureºti, 14 martie 1995.
Nr. 145.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 56/1995
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 56/1995 pentru
stabilirea cantitãþilor de îngrãºãminte chimice ce se acordã
pe hectar, sub formã de alocaþie, producãtorilor agricoli în
anul 1995 ºi pentru pregãtirea recoltei anului 1996, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 literele g) ºi h) vor avea urmãtorul cuprins:
,,g) in pentru fibrã ºi
in fibrã pentru sãmânþã
Ñ 80%
,,h) cânepã pentru fibrã ºi
cânepã pentru sãmânþã
Ñ 80%.Ò

2. La anexa nr. 1, liniuþele 7 ºi 8 vor avea urmãtorul
cuprins:
,,Ñ In pentru fibrã ºi
in fibrã pentru sãmânþã
60
,,Ñ Cânepã pentru fibrã ºi
cânepã pentru sãmânþã
60.Ò
3. La anexa nr. 2, punctul 2 liniuþele 7 ºi 8 vor avea
urmãtorul cuprins:
,,Ñ in pentru fibrã ºi
in fibrã pentru sãmânþã
minimum 80%
,,Ñ cânepã pentru fibrã ºi
cânepã pentru sãmânþã
minimum 80%.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 14 martie 1995.
Nr. 146.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
,,Modernizarea sistemului de alimentare cu apã Botoºani din sursa BuceceaÒ,
judeþul Botoºani
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ,,Modernizarea sistemului de alimen-

tare cu apã Botoºani din sursa BuceceaÒ, judeþul Botoºani,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
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Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii
prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu

aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul
local, conform listelor de investiþii aprobate potrivit
legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 16 martie 1995.
Nr. 148.

Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie gaze naturale
în comuna ObrejaÒ, judeþul Caraº-Severin
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie gaze naturale în comuna ObrejaÒ, judeþul CaraºSeverin, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 16 martie 1995.
Nr. 149.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie a gazelor
naturale în oraºul JibouÒ, judeþul Sãlaj
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie a gazelor naturale în oraºul JibouÒ, judeþul Sãlaj,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 16 martie 1995.
Nr. 150.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale a
importului unor echipamente ºi materiale de telecomunicaþii
În temeiul art. 35 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
vamal de import al României,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se excepteazã de la plata taxelor vamale, pânã la data de
31 decembrie 1995, importul unor echipamente ºi materiale necesare reþelei
naþionale de telecomunicaþii, prevãzute în anexã, în limita unui contingent tarifar de 27,6 milioane dolari S.U.A.
Administrarea contingentului tarifar se efectueazã prin licenþe eliberate
de Ministerul Comerþului.
Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul comunicaþiilor,
Adrian Turicu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul comerþului,
Cristian Ionescu
Bucureºti, 16 martie 1995.
Nr. 151.
ANEXÃ
LISTA

produselor exceptate temporar de la plata taxelor vamale
Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

1.
2.
3.
4.

8517.40.00
8517.81.90
8544.41.10
8544.70.00

Denumirea produsului

Alte aparate pentru telecomunicaþii prin curent purtãtor
Altele (pentru telefonie)
De tipul celor utilizaþi pentru telecomunicaþii
Cabluri din fibre optice

Contingent tarifar
Ñ mii dolari S.U.A. Ñ

6.000
600
16.000
5.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea unor dispoziþii din Regulamentul
pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaþia pe drumurile publice
ºi pentru stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr.
,,j) sã circule pe autostrãzi ºi pe drumurile naþionale ,,EÒ
328/1966 privind circulaþia pe drumurile publice ºi pentru sta- (deschise traficului internaþional), precum ºi pe celelalte drubilirea ºi sancþionarea contravenþiilor în acest sector, apro- muri naþionale, dacã în direcþia în care se deplaseazã existã
bat prin H.C.M. nr. 772/1966, cu modificãrile ulterioare, se drumuri sau poteci laterale ce pot fi folosite de bicicliºti.Ò
3. Articolul 68 va avea urmãtorul cuprins:
modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
,,Art. 68. Ñ Circulaþia pe autostrãzi ºi pe drumurile naþio1. Articolul 56 litera a) va avea urmãtorul cuprins:
nale ,,EÒ (deschise traficului internaþional) a tractoarelor ºi a
,,a) sã circule pe autostrãzi ºi pe drumurile naþionale ,,EÒ tuturor categoriilor de maºini ºi utilaje agricole este permisã
(deschise traficului internaþional), precum ºi pe celelalte dru- pe bazã de autorizaþie eliberatã de Ministerul Transporturilor.
muri naþionale în cazul când în afara pãrþii carosabile existã
În zilele de sâmbãtã, duminicã, precum ºi în celelalte zile
spaþiu pentru circulaþia acestora sau drumuri laterale;Ò
nelucrãtoare, de la orele 7 ºi pânã la orele 22, se interzice
Compression
Technologies’
PdfCompressor.
For
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Purposes
Only
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30 km/h, art. 52 alin. 2, art. 56 lit. b) ºi c), art. 68 alin. 1,
art. 91 alin. 1 ºi art. 92 alin. 1, 4 ºi 5, cu amendã de la
40.000 lei la 80.000 lei;
g) contravenþiile la art. 7, 66, 68 alin. 2, art. 69, 70, 71,
72, 73, 74, 79 lit. g), art. 90 ºi 105 alin. 4, cu amendã de
la 100.000 lei la 300.000 lei.Ò
Art. II. Ñ Drumurile naþionale ,,EÒ (deschise traficului internaþional) sunt prevãzute în anexã, care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. III. Ñ În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul
Transporturilor va emite instrucþiuni de aplicare.

traficului internaþional) a autovehiculelor de transport marfã
a cãror masã maximã autorizatã depãºeºte 3,5 tone.
Se excepteazã de la prevederile alin. 2 autovehiculele
care transportã mãrfuri perisabile sau animale vii, autovehiculele care se deplaseazã la intervenþii ce nu suportã amânare, autovehiculele Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi
Ministerului de Interne, precum ºi autovehiculele care circulã
pe bazã de autorizaþii eliberate de Ministerul Transporturilor.Ò
4. Articolul 126 literele d) ºi g) se completeazã ºi vor
avea urmãtorul cuprins:
,,d) contravenþiile la art. 12 lit. b) alin. 1 ºi lit. c) alin. 1,
art. 24, 25 alin. 1, art. 27 alin. 4, art. 30, 31, 32, 33, 44
pct. 26 ºi 27, art. 48 dacã viteza s-a depãºit cu pânã la

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
p. Ministru de interne,
Ioan Eugen Sandu,
secretar de stat
Bucureºti, 16 martie 1995.
Nr. 152.
ANEXÃ

Reþeaua rutierã ”EÒ de pe teritoriul României
Nr. Nr. drumului
crt. naþional ,,EÒ

1.

E 60

2.

E 70

3.

E 85

4.
5.
6.

E 68
E 79
E 81

7.
8.
9.
10.
11.
12.

E
E
E
E
E
E

87
574
576
581
671
771

Sectorul de drum naþional
pe care-l cuprinde

Lungimea totalã
(km)

BorºÑOradeaÑClujÑTurdaÑTârgu MureºÑSighiºoaraÑ
BraºovÑCentura Ploieºti-VestÑBucureºtiÑUrziceniÑSloboziaÑ
HârºovaÑConstanþa
MoraviþaÑTimiºoaraÑCaransebeºÑDrobeta-Turnu SeverinÑ
CraiovaÑSlatinaÑPiteºtiÑPiteºti autostradãÑBucureºtiÑGiurgiuÑ
Giurgiu-Pod
SiretÑSuceavaÑBacãuÑFocºaniÑBuzãuÑUrziceniÑBucureºtiÑ
GiurgiuÑGiurgiu-Pod
Frontiera Republicii UngareÑNãdlacÑAradÑDevaÑSibiuÑBraºov
OradeaÑBeiuºÑDevaÑPetroºaniÑTârgu JiuÑCraiovaÑCalafat
HalmeuÑSatu MareÑZalãuÑClujÑTurdaÑAlba IuliaÑSibiuÑ
Râmnicu VâlceaÑPiteºti
TulceaÑConstanþaÑVama Veche
BacãuÑOneºtiÑBraºovÑCâmpulungÑPiteºti
ClujÑDejÑBistriþaÑVatra DorneiÑSuceava
TiºiþaÑTecuciÑBârladÑAlbiþa
TimiºoaraÑAradÑOradea
Drobeta-Turnu SeverinÑPorþile de Fier II
TOTAL:

885,1
684,5
545,1
464,9
535,4
542,5
188,0
316,5
315,2
154,1
168,4
1,0
4800,7

«
RECTIFICÃRI
Ñ La Hotãrârea Guvernului nr. 801/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 decembrie 1994,
la articolul 2, în loc de ,,Fondul Proprietãþii Private IV Ñ MunteniaÒ, se va citi ,,Fondul Proprietãþii Private V Ñ OlteniaÒ.
Ñ La Decizia Curþii Constituþionale nr. 58 din 18 mai 1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din
8 februarie 1995, în dispozitivul deciziei (pag. 7), dupã cuvintele ,,4 noiembrie 1993Ò se introduc cuvintele ,,art. 224 din Codul penalÒ.
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