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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 239
din 5 iulie 2001

referitoare la excepþiile de neconstituþionalitate a prevederilor art. 9 alin. (5), art. 13 alin. (1) lit. a)
ºi b), art. 18, art. 21 alin. (5) ºi (6) ºi ale art. 22 din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind
statutul ºi regimul refugiaþilor în România, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 323/2001
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiilor de neconstituþionalitate a prevederilor art. 9 alin. (5), art. 13 alin. (1) lit. a) ºi
b), art. 18, art. 21 alin. (5) ºi (6) ºi ale art. 22 din
Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 323/2001, excepþii ridicate de Abdulah H. Awla
Khoshnaw ºi Laith Abdulhamid Abdul Hussain Al Kazimi în
dosarele nr. 3.511/2001 ºi 3.509/2001 ale Judecãtoriei
Sectorului 6 Bucureºti.
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La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, din oficiu, pune în discuþie conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public aratã cã, în temeiul
art. 164 din Codul de procedurã civilã, se impune conexarea dosarelor, având în vedere cã acestea au ca obiect
aceleaºi dispoziþii legale. Curtea, în temeiul art. 16 din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, republicatã, raportat la art. 164 din Codul
de procedurã civilã, dispune conexarea Dosarului
nr. 160C/2001 la Dosarul nr. 158C/2001.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public apreciazã ca fiind întemeiate criticile de
neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 20 alin. (5) ºi ale
art. 21 alin. (6), referitoare la caracterul definitiv ºi executoriu al hotãrârii date în primã instanþã. În ceea ce priveºte
celelalte dispoziþii criticate se solicitã respingerea
excepþiilor.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarelor, constatã
urmãtoarele:
Prin încheierile din 6 aprilie 2001, pronunþate în dosarele nr. 3.511/2001 ºi 3.509/2001 Judecãtoria Sectorului 6
Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþiile de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 9 alin. (5), art. 13
alin. (1) lit. a) ºi b), art. 18, art. 21 alin. (5) ºi (6) ºi ale art. 22
din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi
regimul refugiaþilor în România, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 323/2001, excepþii ridicate de Abdulah H.
Awla Khoshnaw ºi Laith Abdulhamid Abdul Hussain Al
Kazimi.
În motivarea excepþiilor de neconstituþionalitate, al
cãror conþinut este identic, se susþine cã dispoziþiile de
lege criticate contravin prevederilor art. 11 alin. (2), art. 16
alin. (1), art. 20, 21, 23, 24 ºi 49 din Constituþie, precum
ºi celor ale art. 3, art. 5 pct. 1 ºi 4, art. 13 ºi 14 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale.
Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, apreciazã, în esenþã, cã textele vizate de excepþiile de
neconstituþionalitate sunt conforme cu prevederile
constituþionale.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, încheierile de sesizare au fost comunicate
preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele de vedere asupra
excepþiilor de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctele de vedere exprimate, apreciazã
cã excepþiile de neconstituþionalitate sunt neîntemeiate. În
esenþã, se aratã cã textele de lege criticate ”reglementeazã
condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã cererea prin
care strãinul solicitã acordarea statutului de refugiat, acestea fiind prevederi amãnunþite, care au menirea de a fi
înþelese ºi folosite cu uºurinþã de cetãþeni strãini, care solicitã acordarea statutului de refugiaþiÒ. Se mai aratã cã dispoziþiile constituþionale invocate ca fiind încãlcate
”reglementeazã obligaþiile statului român de a îndeplini cu
bunã-credinþã obligaþiile ce-i revin din tratatele internaþionale,
care fac parte din dreptul intern ºi cã statutul de refugiat
se acordã numai în condiþiile legiiÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor,
concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate
la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
ale art. 1 alin. (1) ºi ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþiile de
neconstituþionalitate ridicate.
Obiectul excepþiilor de neconstituþionalitate îl constituie
urmãtoarele dispoziþii din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din
3 septembrie 2000:
Ñ art. 9 alin. (5) ºi art. 13 alin. (1) lit. a), privind procedura ordinarã de acordare a statutului de refugiat;
Ñ art. 18, referitor la procedura acceleratã de acordare
a statutului de refugiat;
Ñ art. 21 alin. (5) ºi (6) ºi art. 22, privind procedura în
cazul cererilor pentru acordarea statutului de refugiat
depuse în punctele de control pentru trecerea frontierei de
stat.
Autorii excepþiilor de neconstituþionalitate susþin cã textele de lege criticate contravin urmãtoarelor dispoziþii constituþionale:
Ñ art. 11 alin. (2), privind tratatele ratificate de
Parlament;
Ñ art. 16 alin. (1), referitor la egalitatea cetãþenilor;
Ñ art. 20 alin. (2), referitor la tratatele internaþionale privind drepturile omului;
Ñ art. 23, privind libertatea individualã;
Ñ art. 24, referitor la dreptul la apãrare;
Ñ art. 49, privind restrângerea exerciþiului unor drepturi
sau al unor libertãþi.
În susþinerea neconstituþionalitãþii textelor de lege criticate se invocã ºi încãlcarea dispoziþiilor art. 3, art. 5 pct. 1
ºi 4, art. 13 ºi ale art. 14 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, dispoziþii
privind interzicerea torturii, dreptul la libertate ºi la siguranþã, dreptul la un recurs efectiv ºi interzicerea discriminãrii.
Analizând excepþiile de neconstituþionalitate ridicate,
Curtea Constituþionalã reþine urmãtoarele:
I. În legãturã cu dispoziþiile art. 21 alin. (6) din
Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, ulterior sesizãrii cu excepþiile
din prezentele dosare, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat
într-o altã cauzã, având ca obiect ºi aceste prevederi din
lege care au fost criticate sub aceleaºi aspecte ºi prin
raportare la aceleaºi dispoziþii din Constituþie ºi din acte
internaþionale, ca ºi în cauzele de faþã. Astfel, prin Decizia
nr. 176 din 29 mai 2001, nepublicatã, Curtea Constituþionalã
a admis excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 21
alin. (6) din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000, statuând,
în esenþã, cã aceste prevederi, potrivit cãrora ”În cazul
prevãzut la alin. (5) lit. a) hotãrârea este motivatã, definitivã ºi
executorie de drept [É]Ò, încalcã dreptul la apãrare garantat
de art. 24 din Constituþie. Pentru a pronunþa aceastã
soluþie Curtea a reþinut cã, întrucât ”hotãrârea primei
instanþe este definitivã ºi executorie, aceastã hotãrâre
urmeazã sã fie pusã în aplicare imediat. Drept urmare, în
exercitarea cãii de atac a recursului (care nu este suspensiv de executare), solicitantul, nemulþumit de soluþia de
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respingere a cererii sale de cãtre prima instanþã, nu va
mai putea sã beneficieze efectiv de dreptul de a se apãra
în faþa instanþei de recursÒ.
Ulterior pronunþãrii Deciziei Curþii Constituþionale nr. 176
din 29 mai 2001 a fost adoptatã Legea nr. 323 din
27 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342
din 27 iunie 2001. Potrivit dispoziþiilor acestei legi, pe data
intrãrii sale în vigoare alineatul (6) al articolului 21 va avea
urmãtorul cuprins: ”În cazul prevãzut la alin. (5) lit. a)
hotãrârea instanþei este definitivã ºi irevocabilã.Ò
Ca urmare a acestei modificãri, la data pronunþãrii prezentei decizii art. 21 alin. (6) din Ordonanþa Guvernului
nr. 102/2000, în redactarea criticatã de autorii excepþiilor de
neconstituþionalitate, nu mai este în vigoare. Or, potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, aceasta nu se poate pronunþa decât asupra
dispoziþiilor dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare,
ceea ce exclude exercitarea controlului de constituþionalitate
asupra unor prevederi de lege eliminate din legislaþie.
Acesta este ºi sensul în care Curtea Constituþionalã s-a
pronunþat prin mai multe decizii, de exemplu prin Decizia
nr. 32 din 2 martie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 178 din 26 aprilie 1999.
În consecinþã, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, coroborate cu cele ale
alin. (6) din art. 23 al legii, care prevãd cã excepþia este
inadmisibilã atunci când este contrarã prevederilor alin. (1),
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 21
alin. (6) din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România urmeazã sã fie respinsã, ca devenitã inadmisibilã.
II. Referitor la excepþiile de neconstituþionalitate privind
dispoziþiile art. 13 alin. (1) lit. a), art. 18, art. 21 alin. (5) ºi
ale art. 22 din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 323/2001, dispoziþii de
lege criticate, de asemenea, ca fiind neconstituþionale,
Curtea constatã cã ºi acestea au mai fãcut obiectul controlului de constituþionalitate.
Prin Decizia nr. 176 din 29 mai 2001, respingând, cu
majoritate de voturi în ceea ce priveºte art. 22 alin. (1),
excepþiile de neconstituþionalitate ridicate cu referire la aceleaºi dispoziþii din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 ºi
prin raportare la aceleaºi dispoziþii constituþionale ºi
internaþionale ca ºi prezentele dosare Curtea Constituþionalã
a reþinut, în esenþã, urmãtoarele:
Dispoziþiile art. 16 alin. (1) din Constituþie, care reglementeazã egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice, pretins a fi încãlcate prin art. 13 alin. (1) lit. a) din
ordonanþa criticatã, nu sunt aplicabile în cauzã, întrucât
acest text constituþional are în vedere persoane care au
calitatea de cetãþean român.
În legãturã cu susþinerea referitoare la încãlcarea art. 18
alin. (1) din Constituþie, care statueazã cu privire la
cetãþenii strãini ºi apatrizi, Curtea a observat cã între drepturile refugiaþilor ºi ale persoanelor care au dobândit o
formã de protecþie legea românã prevede: liberul acces la
instanþele de judecatã Ñ art. 23 alin. (1) lit. l); dreptul de
a fi asistat sau reprezentat de un avocat ºi de a i se asigura în mod gratuit un interpret pe întreaga duratã a procedurii de acordare a statutului de refugiat Ñ art. 13 alin. (1)
lit. b), precum ºi dreptul de a nu fi expulzat sau returnat
(”non-refoulementÒ), cu excepþiile stabilite prin lege Ñ
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art. 23 alin. (1) lit. m). Aºa fiind, nu existã contrarietate
între textele criticate ºi dispoziþia constituþionalã menþionatã.
Susþinerile privind neconstituþionalitatea normelor din
Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 care reglementeazã
procedura acceleratã (art. 18Ñ20) ºi pe acelea care reglementeazã procedura în cazul cererilor pentru acordarea
statutului de refugiat depuse în punctele de control pentru
trecerea frontierei de stat (art. 21Ñ22), prin raportare la
art. 49 din Constituþie, au fost respinse deoarece textele de
lege criticate nu conþin restrângeri speciale ale exerciþiului
unor drepturi pentru strãinii care urmeazã procedura de
acordare a unei forme de protecþie din partea statului
român.
Prin aceeaºi decizie Curtea a mai reþinut cã, ”de altfel,
pentru aceleaºi motive, urmeazã a fi respinse ºi excepþiile
de neconstituþionalitate privind celelalte dispoziþii din ordonanþã.Ò
În sfârºit, în legãturã cu încãlcarea art. 13 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale Curtea a reþinut cã textele de lege criticate
”nu opresc, în realitate, pãrþile interesate de a apela la
instanþele judecãtoreºti, de a fi apãrate ºi de a se prevala
de toate garanþiile procesuale care condiþioneazã, într-o
societate democraticã, procesul echitabilÒ.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã justifice
schimbarea jurisprudenþei Curþii, cele statuate prin Decizia
Curþii Constituþionale nr. 176/2000 îºi pãstreazã valabilitatea ºi în prezenta cauzã.
III. În motivarea excepþiilor de neconstituþionalitate autorii acestora au invocat ºi încãlcarea prin prevederile art. 22
din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 a dispoziþiilor
art. 23 din Constituþie.
Examinând aceastã susþinere, Curtea constatã cã textul
criticat reglementeazã procedura pentru acordarea statutului
de refugiat, pe când dispoziþiile constituþionale pretins a fi
încãlcate stipuleazã cu privire la ”Libertatea individualãÒ a
persoanei ºi condiþiile în care se pot realiza percheziþii,
reþineri ºi arestãri ºi faptul cã acestea pot fi dispuse numai
în cazurile ºi cu procedura prevãzute de lege. Aºa fiind,
rezultã cã prevederile art. 23 din Constituþie nu sunt incidente în cauzã ºi, în consecinþã, critica urmeazã sã fie
respinsã ca neîntemeiatã.
IV. Referitor la critica de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanþa Guvernului
nr. 102/2000, prin raportare la prevederile art. 49 din
Constituþie ºi ale art. 5 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, Curtea constatã cã aceasta nu poate fi primitã. Textul criticat permite
restrângerea dreptului de liberã circulaþie în cazul strãinilor
solicitanþi ai statutului de refugiat, restrângere care este
conformã cu dispoziþiile constituþionale, deoarece ea are loc
numai pentru motivele enumerate de text, care coincid cu
cele prevãzute în art. 49 din Constituþie. De asemenea,
Curtea constatã cã invocarea prevederilor art. 5 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale nu are incidenþã în cauzã, deoarece aceste
prevederi se aplicã ”lipsiriiÒ de libertate, iar nu ”restrângeriiÒ
libertãþii.
V. Curtea constatã cã este neîntemeiatã ºi critica de
neconstituþionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din
Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000. Acest text de lege
garanteazã dreptul la apãrare ºi dreptul la interpret, fiind în
concordanþã cu prevederile constituþionale ale art. 24 ºi 127.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi în ceea ce
priveºte art. 22 alin. (1),
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca devenite inadmisibile, excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 21 alin. (6) din
Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 323/2001, excepþii ridicate de Abdulah H. Awla Khoshnaw ºi Laith Abdulhamid Abdul Hussain Al Kazimi în dosarele
nr. 3.511/2001 ºi 3.509/2001 ale Judecãtoriei Sectorului 6 Bucureºti.
2. Respinge excepþiile de neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 9 alin. (5), art. 13 alin. (1) lit. a) ºi b), art. 18,
art. 21 alin. (5) ºi ale art. 22 din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 323/2001,
excepþii ridicate de aceiaºi autori în aceleaºi dosare.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 iulie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 240
din 5 iulie 2001

referitoare la excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 alin. (1) lit. a), art. 17
alin. (1) ºi (2), precum ºi ale art. 18Ñ22 din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul
ºi regimul refugiaþilor în România, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 323/2001
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Gabriela Ghiþã
Florentina Geangu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiilor de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 13 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1) ºi
(2), precum ºi ale art. 18Ñ22 din Ordonanþa Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în
România, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 323/2001,
excepþii ridicate de Esmail Alidastjerd, Hashim Naser
Husain, Mahmoud Ahmed Aleko, Yasser Naji Mustafa,
Saad Jamel Khawlah, Raied J. Kadhim, Rashwan Shbeeb
Khuder, Rakan Shbeeb Khuder ºi Sirwan Omar Ahmed în
dosarele nr. 3.513/2001, 2.483/2001, 2.484/2001,
2.485/2001, 2.240/2001, 2.241/2001, 2.242/2001, 2.243/2001
ºi 2.244/2001 ale Judecãtoriei Sectorului 6 Bucureºti.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, din oficiu, pune în discuþie conexarea dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public aratã cã, în temeiul art. 164
din Codul de procedurã civilã, se impune conexarea dosarelor,

având în vedere cã acestea au ca obiect aceeaºi excepþie
de neconstituþionalitate. Curtea, în temeiul art. 16 din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, republicatã, raportat la art. 164 din Codul
de procedurã civilã, dispune conexarea dosarelor
nr. 170C/2001, 171C/2001, 172C/2001, 175C/2001, 176C/2001,
177C/2001, 178C/2001 ºi 179C/2001 la Dosarul
nr. 159C/2001.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public apreciazã ca fiind întemeiate criticile de
neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 20 alin. (5) ºi ale
art. 21 alin. (6), referitoare la caracterul definitiv ºi executoriu al hotãrârii date în primã instanþã. În ceea ce priveºte
celelalte dispoziþii criticate se solicitã respingerea excepþiilor.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin încheierile din 6 aprilie 2001 (pronunþatã în Dosarul
nr. 3.513/2001), din 9 martie 2001 (pronunþate în dosarele
nr. 2.483/2001, 2.484/2001 ºi 2.485/2001) ºi din 5 martie
2001 (pronunþate în dosarele nr. 2.240/2001, 2.241/2001,
2.242/2001, 2.243/2001 ºi 2.244/2001) Judecãtoria
Sectorului 6 Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþiile de neconstituþionalitate a prevederilor art. 13
alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1) ºi (2), precum ºi ale art. 18Ñ22
din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi
regimul refugiaþilor în România, aprobatã cu modificãri
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prin Legea nr. 323/2001. Excepþiile au fost invocate de
Esmail Alidastjerd, Hashim Naser Husain, Mahmoud Ahmed
Aleko, Yasser Naji Mustafa, Saad Jamel Khawlah, Raied J.
Kadhim, Rashwan Shbeeb Khuder, Rakan Shbeeb Khuder
ºi Sirwan Omar Ahmed în cadrul unor plângeri având ca
obiect recunoaºterea unei forme de protecþie în baza
art. 1, 2 ºi 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000.
În motivarea excepþiilor de neconstituþionalitate, al
cãror conþinut este identic, se susþine cã dispoziþiile legale
criticate contravin prevederilor art. 11 alin. (2), art. 16
alin. (1), art. 18, 20, 24, 49 ºi 123 din Constituþie, precum
ºi prevederilor art. 6 pct. 1 ºi art. 13 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
fãrã însã ca autorii excepþiilor de neconstituþionalitate sã
indice în mod concret în ce anume constau aceste
încãlcãri.
Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, apreciazã, în esenþã, cã textele vizate de excepþiile de
neconstituþionalitate sunt conforme cu prevederile
constituþionale.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierile de sesizare au fost comunicate
preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele de vedere asupra
excepþiilor de neconstituþionalitate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþiile sunt neîntemeiate. În esenþã, se aratã cã
”Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 prevede, pentru persoanele ce solicitã statutul de refugiat, dreptul de a face
plângere împotriva hotãrârii de respingere a cererii lor de
cãtre Oficiul Naþional pentru Refugiaþi, precum ºi dreptul de
a ataca cu recurs hotãrârea instanþei judecãtoreºti.
Petiþionarul poate face probe în susþinerile sale, beneficiazã
în mod gratuit de interpret, poate fi asistat de un avocat ºi
este scutit de plata taxelor de timbru. Prin întreaga procedurã reglementatã de ordonanþã se asigurã soluþionarea cu
celeritate a cererilor pentru a se stabili cât mai curând statutul celor îndreptãþiþi ºi nu în scopul restrângerii exerciþiului
drepturilor ºi libertãþilor individuale. Dispoziþiile ordonanþei
oferã un tratament juridic egal, fãrã discriminãri pentru
petiþionarii aflaþi în aceeaºi situaþie, aceea de solicitanþi ai
statutului de refugiat în RomâniaÒ. Totodatã, se considerã
cã, potrivit art. 15 alin. (1) ºi art. 54 din Constituþie, ”solicitanþilor le revine îndatorirea de a-ºi exercita cu bunã-credinþã drepturile ºi libertãþile recunoscute în România ºi de
a respecta obligaþiile prevãzute de legea românãÒ. În
sfârºit, în ceea ce priveºte dispoziþiile art. 6 ºi 13 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, se susþine cã aceste prevederi nu sunt
încãlcate, ”întrucât, potrivit principiilor constituþionale, astfel
cum sunt ele dezvoltate prin acte normative subsecvente,
orice persoanã are dreptul la un proces echitabil, în cadrul
acestuia putând utiliza întreaga paletã a drepturilor ºi regulilor procedurale prevãzute de legeÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, rapoartele judecãtorului-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
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Curtea Constituþionalã constatã cã este competentã,
potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi
ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþiile de
neconstituþionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepþiilor de neconstituþionalitate îl constituie
urmãtoarele dispoziþii din Ordonanþa Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în
România, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000:
Ñ art. 13 alin. (1) lit. a), privind procedura ordinarã de
acordare a statutului de refugiat;
Ñ art. 17 alin. (1) ºi (2), art. 18Ñ20, referitoare la procedura acceleratã de acordare a statutului de refugiat;
Ñ art. 21 ºi 22, privind procedura în cazul cererilor
pentru acordarea statutului de refugiat depuse în punctele
de control pentru trecerea frontierei de stat.
Autorii excepþiilor de neconstituþionalitate susþin cã textele de lege criticate contravin urmãtoarelor dispoziþii constituþionale:
Ñ art. 11 alin. (2), privind tratatele ratificate de
Parlament;
Ñ art. 16 alin. (1), referitor la egalitatea cetãþenilor;
Ñ art. 18, referitor la cetãþenii strãini ºi apatrizi;
Ñ art. 20 alin. (2), referitor la tratatele internaþionale privind drepturile omului;
Ñ art. 23, privind libertatea individualã;
Ñ art. 24, referitor la dreptul la apãrare;
Ñ art. 49, privind restrângerea exerciþiului unor drepturi
sau al unor libertãþi;
Ñ art. 123, privind înfãptuirea justiþiei.
În susþinerea neconstituþionalitãþii textelor de lege criticate se invocã ºi încãlcarea dispoziþiilor art. 6 pct. 1 ºi ale
art. 13 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale, dispoziþii privind dreptul la un
proces echitabil ºi, respectiv, dreptul la un recurs efectiv.
Analizând excepþiile de neconstituþionalitate ridicate,
Curtea Constituþionalã reþine urmãtoarele:
I. În legãturã cu dispoziþiile art. 20 alin. (5) ºi ale
art. 21 alin. (6) din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, ulterior
sesizãrii cu excepþiile din prezentele dosare, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat într-o altã cauzã, având ca
obiect ºi aceste prevederi de lege care au fost criticate
sub aceleaºi aspecte ºi prin raportare la aceleaºi dispoziþii
din Constituþie ºi din acte internaþionale, ca ºi în cauzele
de faþã. Astfel, prin Decizia nr. 176 din 29 mai 2001,
nepublicatã, Curtea Constituþionalã a admis excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 20 alin. (5) ºi ale
art. 21 alin. (6) din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000,
statuând în esenþã cã aceste prevederi încalcã dreptul la
apãrare garantat de art. 24 din Constituþie. Pentru a pronunþa aceastã soluþie Curtea a reþinut cã, întrucât
”hotãrârea primei instanþe este definitivã ºi executorie,
aceastã hotãrâre urmeazã a fi pusã în aplicare imediat.
Drept urmare, în exercitarea cãii de atac a recursului (care
nu este suspensiv de executare), solicitantul, nemulþumit de
soluþia de respingere a cererii sale de cãtre prima instanþã,
nu va mai putea sã beneficieze efectiv de dreptul de a se
apãra în faþa instanþei de recursÒ.
Ulterior pronunþãrii Deciziei Curþii Constituþionale nr. 176
din 29 mai 2001 a fost adoptatã Legea nr. 323 din
27 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în
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România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 342 din 27 iunie 2001. Conform acestei legi, pe data
intrãrii sale în vigoare, alineatul (5) al articolului 20, precum ºi alineatul (6) al articolului 21 vor avea urmãtorul
cuprins:
Ñ art. 20 alin. (5): ”Hotãrârea instanþei este definitivã ºi
irevocabilã.Ò;
Ñ art. 21 alin. (6): ”În cazul prevãzut la alin. (5) lit. a)
hotãrârea instanþei este definitivã ºi irevocabilã.Ò
Ca urmare a acestei modificãri, la data pronunþãrii prezentei decizii art. 20 alin. (5) ºi art. 21 alin. (6) din
Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000, în redactarea criticatã
de autorii excepþiilor de neconstituþionalitate, nu mai sunt în
vigoare. Or, potrivit dispoziþiilor art. 23 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, republicatã, aceasta nu se poate pronunþa
decât asupra dispoziþiilor dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã
în vigoare, ceea ce exclude exercitarea controlului de constituþionalitate asupra unor prevederi de lege eliminate din
legislaþie. Acesta este ºi sensul în care Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat prin mai multe decizii, de
exemplu prin Decizia nr. 32 din 2 martie 1999, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din
26 aprilie 1999.
În consecinþã, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992, republicatã, coroborate cu cele ale
alin. (6) din art. 23 al legii, care prevãd cã excepþia este
inadmisibilã atunci când este contrarã prevederilor alin. (1),
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 20
alin. (5) ºi ale art. 21 alin. (6) din Ordonanþa Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în
România urmeazã sã fie respinsã, ca devenitã inadmisibilã.
II. Curtea constatã, de asemenea, cã potrivit pct. 2 al
articolului unic din Legea nr. 323 din 27 iunie 2001 pentru
aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, pe data intrãrii în
vigoare a acesteia ”Alineatul (6) al articolului 20 se abrogãÒ.
Rezultã cã, în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, potrivit cãruia ”Curtea Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind
neconstituþionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare, de care
depinde soluþionarea cauzeiÒ, dispoziþii coroborate cu cele
ale art. 23 alin. (6) din aceeaºi lege, redate anterior,
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor alin. (6) al
art. 20 din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 323/2001, urmeazã sã fie respinsã, ca devenitã inadmisibilã.
III. Referitor la excepþiile de neconstituþionalitate privind
dispoziþiile art. 13 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1) ºi (2),
art. 18Ñ20 alin. (1)Ñ(4), art. 21 alin. (1)Ñ(5) ºi ale art. 22
din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 323/2001, dispoziþii de lege criticate,
de asemenea, ca fiind neconstituþionale, Curtea constatã cã
ºi acestea au mai fãcut obiectul controlului de
constituþionalitate.
Prin Decizia nr. 176 din 29 mai 2001, respingând, cu
majoritate de voturi în ceea ce priveºte art. 22 alin. (1),
excepþiile de neconstituþionalitate ridicate cu referire la aceleaºi
dispoziþii din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 ºi prin
raportare la aceleaºi dispoziþii constituþionale ºi
internaþionale ca ºi prezentele dosare Curtea Constituþionalã
a reþinut în esenþã urmãtoarele:

Dispoziþiile art. 16 alin. (1) din Constituþie, care reglementeazã egalitatea cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice, pretins a fi încãlcate prin art. 13 alin. (1) lit. a) din
ordonanþa criticatã nu sunt aplicabile în cauzã, întrucât
acest text constituþional are în vedere persoane care au
calitatea de cetãþean român.
În legãturã cu susþinerea referitoare la încãlcarea art. 18
alin. (1) din Constituþie, care statueazã cu privire la
cetãþenii strãini ºi apatrizi, Curtea a observat cã între drepturile refugiaþilor ºi ale persoanelor care au dobândit o
formã de protecþie legea românã prevede: liberul acces la
instanþele de judecatã Ñ art. 23 alin. (1) lit. l); dreptul de
a fi asistat sau reprezentat de un avocat ºi de a i se
asigura în mod gratuit un interpret pe întreaga duratã a
procedurii de acordare a statutului de refugiat Ñ art. 13
alin. (1) lit. b); precum ºi dreptul de a nu fi expulzat sau
returnat (”non-refoulementÒ), cu excepþiile stabilite prin lege Ñ
art. 23 alin. (1) lit. m). Aºa fiind, nu existã contrarietate
între textele criticate ºi dispoziþia constituþionalã menþionatã.
Susþinerile privind neconstituþionalitatea normelor din
Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 care reglementeazã
procedura acceleratã (art. 17Ñ20) ºi pe acelea care reglementeazã procedura în cazul cererilor pentru acordarea
statutului de refugiat depuse în punctele de control pentru
trecerea frontierei de stat (art. 21Ñ22), prin raportare la
art. 49 din Constituþie, au fost respinse deoarece textele de
lege criticate nu conþin restrângeri speciale ale exerciþiului
unor drepturi pentru strãinii care urmeazã procedura de
acordare a unor forme de protecþie din partea statului
român.
Curtea a observat cã textele criticate nu conþin nici o
prevedere care sã contravinã principiului înfãptuirii justiþiei
în numele legii, al independenþei judecãtorilor ºi al supunerii lor numai legii, principiu stabilit de art. 123 din
Constituþie, astfel încât ºi aceastã susþinere a autorilor
excepþiilor a fost înlãturatã.
Prin aceeaºi decizie Curtea a mai reþinut cã, ”de altfel,
pentru aceleaºi motive, urmeazã a fi respinse ºi excepþiile
de neconstituþionalitate privind celelalte dispoziþii din ordonanþãÒ.
În sfârºit, în legãturã cu încãlcarea art. 6 pct. 1 ºi
art. 13 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale Curtea a reþinut cã textele de
lege criticate ”nu opresc, în realitate, pãrþile interesate de a
apela la instanþele judecãtoreºti, de a fi apãrate ºi de a se
prevala de toate garanþiile procesuale care condiþioneazã,
într-o societate democraticã, procesul echitabilÒ.
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã justifice
schimbarea jurisprudenþei Curþii, cele statuate prin Decizia
Curþii Constituþionale nr. 176/2000 îºi pãstreazã valabilitatea ºi în prezenta cauzã.
IV. În motivarea excepþiilor de neconstituþionalitate autorii acestora au invocat ºi încãlcarea prin prevederile art. 22
din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 a dispoziþiilor
art. 23 din Constituþie.
Examinând aceastã susþinere, Curtea constatã cã textul
criticat reglementeazã procedura pentru acordarea statutului
de refugiat, pe când dispoziþiile constituþionale pretins a fi
încãlcate se referã la ”Libertatea individualãÒ a persoanei ºi
condiþiile în care se pot realiza percheziþii, reþineri ºi
arestãri ºi faptul cã acestea pot fi dispuse numai în cazurile ºi cu procedura prevãzute de lege. Aºa fiind, rezultã
cã prevederile art. 23 din Constituþie nu sunt incidente în
cauzã ºi, în consecinþã, critica urmeazã sã fie respinsã ca
neîntemeiatã.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi în ceea ce
priveºte art. 22 alin. (1),
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca devenite inadmisibile, excepþiile de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 20 alin. (5) ºi (6) ºi ale
art. 21 alin. (6) din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 323/2001, excepþii ridicate de Esmail Alidastjerd, Hashim Naser Husain, Mahmoud Ahmed Aleko,
Yasser Naji Mustafa, Saad Jamel Khawlah, Raied J. Kadhim, Rashwan Shbeeb Khuder, Rakan Shbeeb Khuder ºi Sirwan
Omar Ahmed în dosarele nr. 3.513/2001, 2.483/2001, 2.484/2001, 2.485/2001, 2.240/2001, 2.241/2001, 2.242/2001,
2.243/2001 ºi 2.244/2001 ale Judecãtoriei Sectorului 6 Bucureºti.
2. Respinge excepþiile de neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 13 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1) ºi (2),
art. 18, 19, 20 alin. (1)Ñ(4), art. 21 alin. (1)Ñ(5) ºi ale art. 22 din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 323/2001, excepþii ridicate de aceiaºi autori în aceleaºi dosare.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 5 iulie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 256
din 20 septembrie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 336 ºi 337
din Codul de procedurã penalã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
Lucian Stângu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Iuliana Nedelcu
Cristina Radu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 336 ºi 337 din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de Francesco Zucca în Dosarul
nr. 2.376/2001 al Curþii de Apel Ploieºti Ñ Secþia penalã.
La apelul nominal rãspunde autorul excepþiei asistat de
avocat Gheorghe Culicovschi, lipsind celelalte pãrþi, faþã de
care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul autorului excepþiei solicitã admiterea
acesteia, arãtând cã dispoziþiile art. 336 ºi 337 din Codul
de procedurã penalã contravin prevederilor art. 125 alin. (1)
din Constituþie. Se apreciazã cã dispoziþiile legale
menþionate sunt neconstituþionale în mãsura în care se
interpreteazã cã instanþa nu ar putea extinde procesul

penal cu privire la alte fapte sau alte persoane, dacã procurorul nu ar cere aceasta. Referindu-se la speþã, autorul
excepþiei afirmã cã instanþa de fond a greºit atunci când
i-a respins cererea de a cenzura refuzul Parchetului de a
extinde procesul penal ºi cu privire la o altã persoanã care
era parte vãtãmatã în cauzã. Invocã în sprijinul susþinerii
sale Decizia Curþii Constituþionale nr. 486 din 2 decembrie
1997 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 278 din Codul de procedurã penalã, prin care
Curtea a decis cã respectivele dispoziþii sunt
neconstituþionale în mãsura în care opresc partea
nemulþumitã de soluþionarea plângerii împotriva mãsurilor
sau actelor efectuate de procuror sã se adreseze justiþiei.
Pornind de la aceastã decizie, autorul excepþiei a cerut
instanþei sã extindã procesul penal cu privire la altã persoanã, deºi procurorul nu a cerut aceasta, ceea ce
instanþa a refuzat invocând dispoziþiile art. 337 din Codul
de procedurã penalã. Autorul excepþiei considerã cã
aceastã interpretare a dispoziþiilor art. 336 ºi 337 din Codul
de procedurã penalã este neconstituþionalã, deoarece
încalcã litera ºi spiritul art. 125 alin. (1) din Constituþie.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate deoarece, pe de o parte,
instanþa este obligatã sã soluþioneze cauzele în limitele în
care a fost învestitã prin actul de sesizare ºi nu este
îndreptãþitã sã restituie dosarul pe motivul de a se cerceta
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dacã în cauzã nu este angajatã ºi rãspunderea altor persoane, iar, pe de altã parte, persoana nemulþumitã poate
face plângere la organul ierarhic superior împotriva soluþiei
date de organul judiciar.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 23 aprilie 2001, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.376/2001, Curtea de Apel Ploieºti Ñ Secþia
penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 336 ºi 337 din
Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Francesco
Zucca.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se aratã
cã dispoziþiile art. 336 ºi 337 din Codul de procedurã
penalã sunt neconstituþionale, întrucât, pe de o parte,
obligã instanþa sã se limiteze la fapta ºi la persoana
arãtate în actul de sesizare a instanþei ºi, pe de altã parte,
numai procurorul are dreptul exclusiv de a cere extinderea
procesului penal cu privire la o altã persoanã, drept pe
care acesta îl poate exercita contrar principiilor procesului
penal. Prin urmare, textele legale menþionate sunt considerate ca fiind contrare art. 125 alin. (1) din Constituþie,
prin aceea cã lasã la latitudinea procurorului aplicarea principiului egalitãþii cetãþenilor în faþa legii.
Curtea de Apel Ploieºti Ñ Secþia penalã, exprimându-ºi
opinia, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 336 ºi 337 din Codul de procedurã penalã
este întemeiatã ”în mãsura în care se interpreteazã cã
instanþa nu ar putea extinde procesul penal cu privire la
alte fapte sau alte persoane, în cazul în care procurorul
refuzã sã facã acest lucru.Ò
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru
a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã cã excepþia
de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece în
materie penalã, cu excepþia cazurilor în care acþiunea
penalã se pune în miºcare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate, sesizarea instanþei de judecatã se face
din oficiu, prin rechizitoriul procurorului care, potrivit
art. 164 din Codul de procedurã penalã, constituie singurul
act de sesizare. Aceasta nu contravine dispoziþiilor art. 125
alin. (1) din Constituþie ºi nici altor prevederi constituþionale,
deoarece drepturile cetãþenilor în faþa legii nu se pot exercita în dauna drepturilor altor cetãþeni. Se precizeazã cã
drepturile oricãrui cetãþean privind accesul liber la justiþie
se pot exercita doar în limitele corelãrii interesului subiectiv
cu interesele generale ale societãþii. Se invocã, de asemenea, Decizia Curþii Constituþionale nr. 18 din 18 ianuarie
2001, în care se aratã cã exercitarea dreptului la acþiune
în justiþie pentru apãrarea unui interes legitim nu este echivalentã cu funcþia de acuzare, inclusiv cu extinderea
acuzãrii în procesul penal. Acest drept este acordat numai
procurorului, în conformitate cu principiile ce stau la baza
procesului penal ºi cu prevederile art. 130 alin. (1) din

Constituþie, potrivit cãrora ”În activitatea judiciarã, Ministerul
Public reprezintã interesele generale ale societãþii ºi apãrã
ordinea de drept, precum ºi drepturile ºi libertãþile cetãþenilorÒ.
Dispoziþiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 125
din Constituþie, deoarece înfãptuirea justiþiei prin instanþele
judecãtoreºti are semnificaþia judecãrii unei cauze penale în
limitele prevãzute în actul de sesizare.
Preºedintele Senatului ºi Preºedintele Camerei
Deputaþilor nu au comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor,
susþinerile autorului excepþiei, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã este competentã,
potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi
ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 336 ºi 337 din Codul de procedurã penalã.
Aceste dispoziþii au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 336: ”Când în cursul judecãþii se descoperã în sarcina inculpatului date cu privire la sãvârºirea unei alte fapte
prevãzute de legea penalã, având legãturã cu infracþiunea pentru care este trimis în judecatã, procurorul poate cere extinderea procesului penal ºi în ce priveºte aceastã faptã, iar când
instanþa gãseºte cererea întemeiatã, o admite ºi:
a) dacã procurorul declarã cã pune în miºcare acþiunea
penalã, procedeazã la judecarea cauzei ºi cu privire la aceastã
infracþiune;
b) dacã procurorul declarã cã nu pune în miºcare acþiunea
penalã, dar cere trimiterea cauzei la procuror în condiþiile
art. 333, instanþa poate reveni asupra extinderii procesului
penal sau poate dispune trimiterea la procuror.
Dacã procurorul nu participã la judecatã ºi sunt întrunite
condiþiile prevãzute în alin. 1, instanþa extinde din oficiu procesul penal ºi procedeazã fie la judecarea cauzei, fie la trimiterea
ei la procuror potrivit alineatului precedent.
Dispoziþiile art. 335 alin. 3 sunt aplicabile în mod corespunzãtor, iar în caz de trimitere la procuror se aplicã dispoziþiile
art. 332 alin. 3 ºi 4.Ò;
Ñ Art. 337: ”În cursul judecãþii, când se descoperã date cu
privire la participarea ºi a unei alte persoane la sãvârºirea faptei prevãzute de legea penalã pusã în sarcina inculpatului sau
date cu privire la sãvârºirea unei fapte prevãzute de legea
penalã de cãtre o altã persoanã, dar în legãturã cu fapta
inculpatului, procurorul poate cere extinderea procesului penal
cu privire la acea persoanã.
Dacã instanþa gãseºte cererea întemeiatã, o admite ºi procedeazã potrivit dispoziþiilor art. 336, care se aplicã în mod
corespunzãtor.Ò
Textele constituþionale invocate de autorul excepþiei ca
fiind încãlcate sunt:
Ñ Art. 125 alin. (1): ”Justiþia se realizeazã prin Curtea
Supremã de Justiþie ºi prin celelalte instanþe judecãtoreºti stabilite de lege.Ò

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 838/27.XII.2001
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã în procesul penal sesizarea instanþei de judecatã Ñ
cu excepþiile prevãzute în art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul
de procedurã penalã, când sesizarea are loc prin plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate adresatã instanþei de
judecatã Ñ se realizeazã prin rechizitoriul procurorului
(art. 264 din Codul de procedurã penalã), iar judecata se
mãrgineºte la fapta ºi la persoana arãtate în actul de sesizare a instanþei ºi, desigur, în caz de extindere a procesului penal, ºi la fapta ºi persoana la care se referã
extinderea (art. 317 din Codul de procedurã penalã). Dar,
dacã actul de sesizare, rechizitoriul dat de procuror, stabileºte obiectul judecãþii, este firesc ca ºi extinderea acestui obiect în cursul judecãþii sã se facã tot prin actul de
voinþã al procurorului, iar atunci când procurorul nu considerã necesarã extinderea procesului penal cu privire la o
altã persoanã, care nu era arãtatã în actul de sesizare,
este firesc ca instanþa sã nu poatã efectua aceastã extindere, prin care ar încãlca drepturi fundamentale ale persoanei în cauzã. Aceastã prerogativã încredinþatã
procurorului în procesul penal este în perfectã concordanþã
cu prevederile art. 130 din Constituþie, potrivit cãrora ”În
activitatea judiciarã, Ministerul Public reprezintã interesele
generale ale societãþii ºi apãrã ordinea de drept, precum ºi
drepturile ºi libertãþile cetãþenilorÒ. Analogia pe care autorul
excepþiei o face cu dreptul persoanei nemulþumite de
soluþia datã de Ministerul Public, plângerii sale împotriva
actelor sau mãsurilor procurorului, de a se adresa justiþiei,
drept recunoscut prin Decizia Curþii Constituþionale nr. 486
din 2 decembrie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998 nu este incidentã în cauzã.
Asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 337 din Codul de procedurã penalã Curtea
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Constituþionalã s-a pronunþat prin Decizia nr. 18 din 18
ianuarie 2001, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 149, din 26 martie 2001.
Prin aceastã decizie Curtea, respingând excepþia de
neconstituþionalitate, a precizat cã ”numai atunci când procurorul cere extinderea procesului penal pentru fapte noi ºi
dacã declarã cã pune în miºcare acþiunea penalã, instanþa
este obligatã sã procedeze la judecarea cauzei ºi cu privire la aceastã infracþiune, care se include astfel în obiectul judecãþii (art. 317 teza a doua din Codul de procedurã
penalã). În acelaºi sens, în cazul extinderii procesului
penal cu privire la altã persoanã, dacã procurorul nu cere
extinderea procesului penal, instanþa este obligatã sã
soluþioneze cauza în limitele în care a fost învestitã prin
actul de sesizare ºi nu poate sã dispunã extinderea procesului penal din proprie iniþiativãÒ. Precizând cã acest drept
al procurorului în procesul penal corespunde întru totul prevederilor art. 130 alin. (1) din Constituþie, Curtea mai constatã cã dispoziþiile legale criticate (art. 317 ºi 337 din
Codul de procedurã penalã) nu contravin nici art. 125 din
Constituþie ”deoarece, pe de o parte, înfãptuirea justiþiei
prin instanþele judecãtoreºti are semnificaþia judecãrii unei
cauze penale în limitele prevãzute în actul de sesizare, iar
pe de altã parte, persoana nemulþumitã de soluþia datã de
un organ judiciar are la dispoziþie suficiente modalitãþi de a
contesta aceasta în cãile de atacÒ.
Aºa fiind ºi întrucât nu au intervenit împrejurãri noi de
naturã sã modifice aceastã jurisprudenþã, Curtea
Constituþionalã urmeazã sã respingã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 337 din Codul de procedurã penalã, cu raportare la prevederile art. 125 alin. (1)
din Constituþie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, al art. 1Ñ3, al
art. 13 alin. (1) lit. A.c), precum ºi al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 336 ºi 337 din Codul de procedurã penalã, excepþie
ridicatã de Francesco Zucca în Dosarul nr. 2.376/2001 al Curþii de Apel Ploieºti Ñ Secþia penalã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 20 septembrie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof.univ.dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Cristina Radu
Întrucât magistratul-asistent Cristina Radu se aflã în imposibilitatea de a semna deoarece a fost numitã în funcþia de
procuror, în locul sãu semneazã, în temeiul art. 261 din
Codul de procedurã civilã,
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
pentru aprobarea Reglementãrii aeronautice civile române privind condiþii de avizare
a documentaþiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zonele supuse servituþilor
de aeronauticã civilã RACRÑCADT
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
în temeiul art. 4 lit. b), f) ºi p), al art. 62 ºi 77 din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 130/2000, al art. 2, 3 ºi al art. 4 pct. 4.1, 4.12 ºi 4.13 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 405/1993 privind
înfiinþarea Autoritãþii Aeronautice Civile Române, precum ºi al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În scopul asigurãrii siguranþei zborului se
aprobã Reglementarea aeronauticã civilã românã privind
condiþii de avizare a documentaþiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zonele supuse servituþilor de aeronauticã
civilã RACRÑCADT, prezentatã în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Supravegherea respectãrii prevederilor prezentului ordin se va face de cãtre Inspectoratul de Stat în

Construcþii ºi de Direcþia generalã de servicii transport
aerian din cadrul Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei.
Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice alte dispoziþii contrare îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
Bucureºti, 4 decembrie 2001.
Nr. 1.834.
ANEXÃ
REGLEMENTARE

privind condiþii de avizare a documentaþiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zonele supuse servituþilor
de aeronauticã civilã RACRÑCADT
CAPITOLUL 1
Introducere
1.1 Scop
1.1.1. Prezenta reglementare privind condiþiile de avizare
a documentaþiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zonele
supuse servituþilor de aeronauticã civilã este elaboratã pentru aplicarea prevederilor Reglementãrii RACRÑSACZ privind stabilirea servituþilor de aeronauticã civilã ºi a zonelor
supuse servituþilor de aeronauticã civilã.
1.1.2. Reglementarea de faþã stabileºte:
a) caracteristicile, condiþiile ºi cerinþele generale pentru
zonele supuse servituþilor de aeronauticã civilã (zone care
trebuie protejate în interes aeronautic);
b) cadrul permisiv de extindere ºi/sau de utilizare a
construcþiilor, amenajãrilor, activitãþilor, terenurilor etc. în
zonele supuse servituþilor de aeronauticã civilã (limitãri,
restricþii etc.).
1.1.3. Prezenta reglementare furnizeazã elementele tehnice necesare în vederea declarãrii zonelor supuse servituþilor de aeronauticã civilã ºi instituirii regimului de

protecþie adecvat acestor zone, cu respectarea prevederilor
legislaþiei naþionale aplicabile.
1.2 Aplicabilitate
1.2.1. Ñ (1) Zonele care trebuie protejate în interes
aeronautic civil (zone supuse servituþilor de aeronauticã
civilã) sunt zonele din perimetrul ºi din vecinãtatea terenurilor de aeronauticã civilã.
(2) Terenurile de aeronauticã civilã sunt:
a) aerodromurile civile (aeroporturi, heliporturi, helipuncte,
terenuri de lucru aerian permanente sau temporare); ºi
b) amplasamentele mijloacelor de navigaþie aerianã ºi
meteorologie aeronauticã aferente aviaþiei civile.
1.2.2. Ñ (1) Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã
(A.A.C.R.) furnizeazã elementele tehnice necesare ºi
acordã consultanþã de specialitate în legãturã cu stabilirea
zonelor supuse servituþilor de aeronauticã civilã ºi regimului
de protecþie corespunzãtor, aºa cum sunt definite prin
Reglementarea de aeronauticã civilã RACRÑSACZ, corelat
cu prevederile legislaþiei naþionale în vigoare.
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(2) Fiecare zonã va fi individualizatã prin forma ºi
dimensiunile/limitele sale, prin servituþile de aeronauticã
civilã sub incidenþa cãrora se aflã, precum ºi prin regimul
de utilizare permis, compatibil cu servituþile respective, ºi
va fi inclusã în planurile de urbanism zonal, potrivit prevederilor legislaþiei naþionale în vigoare (privind amenajarea
teritoriului, domeniul public, regimul construcþiilor, protecþia
mediului,
planurile
de
urbanism
etc.)
ºi
cu
perspectivele/proiectele de dezvoltare ºi/sau de modernizare
din domeniul aeronautic.
1.2.3. Controlul tehnic de specialitate asupra obiectivelor
(construcþii, amenajãri, activitãþi etc.) din zonele cu servituþi
de aeronauticã civilã se exercitã de Autoritatea Aeronauticã
Civilã Românã prin intermediul avizelor emise, potrivit normelor legale în vigoare, la documentaþiile tehnice (inclusiv
studii de fezabilitate, proiecte de execuþie/instalare etc.) ale
obiectivelor respective, precum ºi prin intermediul bazei de
date specializate care include caracteristicile relevante ale
obiectivelor implicate.
1.2.4. Responsabilitatea aplicãrii prezentei reglementãri
revine:
a) Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei (M.L.P.T.L.) ºi Autoritãþii Aeronautice Civile
Române (A.A.C.R.) Ñ în îndeplinirea atribuþiilor de reglementare tehnicã a condiþiilor de avizare a documentaþiilor
tehnice pentru construcþii ºi amenajãri, de elaborare de studii aeronautice ºi de acordare de consultanþã de specialitate, precum ºi în acþiunile de colaborare cu administraþiile
publice locale pentru protejarea zonelor de interes aeronautic ºi a obiectivelor destinate aviaþiei civile;
b) administratorilor aeroporturilor ºi administratorilor mijloacelor de navigaþie aerianã Ñ în îndeplinirea responsabilitãþilor acestora de cunoaºtere ºi de control asupra
obstacolelor, pentru prevenirea tuturor factorilor de risc
pentru zborul aeronavelor în zonele aferente aerodromurilor/mijloacelor administrate;
c) administraþiilor publice locale Ñ în îndeplinirea responsabilitãþilor de declarare a zonelor supuse servituþilor de
aeronauticã civilã ºi de instituire ºi menþinere a regimului
de protecþie adecvat în zonele respective. Responsabilitãþile
se exercitã în cadrul competenþelor deþinute privind aplicarea prevederilor legale referitoare la planificarea teritoriului
în scopuri urbanistice, autorizarea construcþiilor ºi controlul
respectãrii legalitãþii în domeniu.
1.2.5. Pentru siguranþa zborului este obligatorie evaluarea ºi avizarea de cãtre Autoritatea Aeronauticã Civilã
Românã a tuturor obstacolelor care penetreazã una dintre
suprafeþele de limitare superioarã a zonelor definite mai
jos, precum ºi a tuturor obiectivelor (amenajãri, activitãþi
etc.) amplasate în aceste zone, care intrã sub incidenþa
servituþilor de aeronauticã civilã, conform prevederilor prezentei reglementãri.
1.2.6. Zonele supuse servituþilor aeronautice sunt
urmãtoarele:
a) Zone de siguranþã, împãrþite dupã cum urmeazã:
(1) Zona I Ñ limitarea înãlþimii obstacolelor: suprafaþã
trapezoidalã înclinatã, având panta 1:250 de
la marginea benzii pistei (0 m), simetricã faþã
de prelungirea axului pistei, cu evazare 15%
spre exterior (30 m);
Ñ referinþã: cota aerodromului.
Notã: Zona I se considerã la fiecare capãt al
pistei.
(2) Zona II Ñ limitarea înãlþimii obstacolelor: suprafaþã
conicã, din care se exclude zona I, având
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panta de 1:150 de la marginile benzii pistei
(0 m) spre exterior (30 m);
Ñ referinþã: cota aerodromului.
(3) Zona III Ñ limitarea înãlþimii obstacolelor: suprafaþã
orizontalã, de la extremitatea zonei I ºi
exclude zona II, la înãlþimea de 30 m;
Ñ referinþã: cota aerodromului.
(4) Zona IV Ñ fãrã restricþii de înãlþime; prezintã interes
obstacolele cu înãlþimi egale sau mai mari
de 45 m;
Ñ referinþã: cota terenului.
b) Zonele de protecþie sunt împãrþite dupã cum
urmeazã:
(1) Zona ILS Ñ asociatã amplasamentului antenei ILS
de pantã;
Ñ forma: dreptunghiularã orizontalã;
(2) Zona radioaltimetru Ñ asociatã pistei de decolareaterizare;
Ñ forma: dreptunghiularã orizontalã;
(3) Alte zone de protecþie Ñ asociate amplasamentelor
VOR, DME, NDB, radar, marker etc.;
Ñ forma: circularã.
c) Regiuni de control (CTR, TMA) Ñ caracteristici stabilite de A.A.C.R.
1.2.7. Pânã la trasarea zonelor supuse servituþilor de
aeronauticã civilã în planurile de urbanism zonal, în conformitate cu prevederile Codului aerian, extinderea zonelor
prevãzute la articolul precedent este urmãtoarea:
(1) Zona I Ñ distanþã/extindere: 8.500 m de la marginea pistei, în direcþia axului;
(2) Zona II Ñ distanþã/extindere: 4.500 m de la marginile benzii pistei de decolare-aterizare, în
orice direcþie;
(3) Zona III Ñ distanþã/extindere: 8.500 m de la extremitatea zonei I, în orice direcþie;
(4) Zona IV Ñ distanþã/extindere: de la extremitatea
zonei II pânã la limita zonei de control de
aerodrom Ñ CTR, respectiv pânã la limita
regiunii terminale;
(5) Zona ILS Ñ distanþã/extindere: 300 m lateral faþã de
prelungirea marginii pistei de decolare-aterizare (de partea antenei de pantã), pe lungimea de 1.000 m de la extremitatea pistei
(în prelungirea axului pistei, pe direcþia de
aterizare echipatã cu ILS);
(6) Zona radioaltimetru
Ñ distanþã/extindere: 900 m
x 120 m, amplasatã înaintea
pistei;
(7) Alte zone de protecþie
Ñ distanþã/extindere: 2.000 m
faþã de amplasamentul echipamentului de referinþã, în
orice direcþie.
1.2.8. Faþã de caracteristicile de mai sus ale zonelor
supuse servituþilor de aeronauticã civilã, Autoritatea
Aeronauticã Civilã Românã poate impune restricþii locale
suplimentare, determinate de condiþii specifice particulare.
1.3. Definiþii ºi abrevieri
1.3.1. În sensul prezentei reglementãri, termenii utilizaþi
au urmãtoarele semnificaþii:
Administrator al aerodromului Ñ persoanã fizicã sau juridicã care conduce sau gestioneazã un aerodrom aflat în
proprietate publicã sau în proprietate privatã.
Aerodrom Ñ suprafaþã delimitatã pe pãmânt sau pe
apã, care cuprinde, eventual, clãdiri, instalaþii ºi materiale,
destinatã sã fie utilizatã, în totalitate sau în parte, pentru
sosirea, plecarea ºi manevrarea la sol a aeronavelor.
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Aeroport Ñ aerodrom deschis pentru operaþiuni comerciale de transport aerian.
Agent aeronautic civil Ñ orice persoanã juridicã autorizatã sã desfãºoare activitãþi aeronautice civile.
Aviz Ñ document emis de Autoritatea Aeronauticã Civilã
Românã pe baza unei solicitãri, prin care se stabilesc
condiþiile pentru realizarea, dezvoltarea ºi/sau utilizarea unui
obiectiv (construcþie, amenajare, activitate etc.) amplasat în
zone supuse servituþilor aeronautice sau în afara lor ºi
care poate afecta siguranþa zborului.
Heliport Ñ aerodrom utilizat exclusiv pentru elicoptere.
Helipunct Ñ heliport cu amenajãri auxiliare minime, fãrã
construcþii specifice.
Mijloace de navigaþie aerianã Ñ echipamente/sisteme de
radionavigaþie, supraveghere ºi comunicaþii aeronautice,
amplasate la sol, destinate navigaþiei aeriene (VOR, NDB
etc.) ºi protecþiei navigaþiei aeriene (radar).
Mijloace meteorologice Ñ echipamente/sisteme meteorologice aeronautice, amplasate la sol ºi destinate protecþiei
zborului aeronavelor.
Obstacol Ñ orice obiect fix (natural sau artificial, temporar sau permanent) sau mobil ori pãrþi ale acestuia
care, prin localizare, proprietãþi fizice, caracteristici constructive ºi/sau funcþionale, afecteazã sau poate afecta
siguranþa zborului, precum ºi orice fenomen care nu are
origine atmosfericã ºi care afecteazã siguranþa operãrii
aeronavelor.
Pista de decolare-aterizare Ñ suprafaþã dreptunghiularã
delimitatã pe un aerodrom terestru, amenajatã pentru aterizarea ºi decolarea aeronavelor.
Regiune terminalã de control Ñ regiune de control stabilitã, în principiu, la convergenþa rutelor cu servicii de trafic
aerian asigurate, în vecinãtatea unuia sau a mai multor
aerodromuri importante.
Reglementãri aeronautice Ñ norme, proceduri sau standarde specifice activitãþilor aeronautice.
Servitute de aeronauticã civilã Ñ condiþii, restricþii ºi
obligaþii impuse sau recomandate de prevederile reglementãrilor aeronautice naþionale ºi/sau internaþionale în
interesul siguranþei zborului.
Securitate aeronauticã Ñ ansamblu de mãsuri, resurse
materiale ºi forþe umane, coordonate, mobilizate ºi utilizate
în scopul protecþiei aeronauticii civile împotriva actelor de
intervenþie ilicitã.
Siguranþa zborului Ñ capacitate a activitãþii aeronautice
constând în evitarea afectãrii sãnãtãþii sau pierderii de vieþi
omeneºti, precum ºi a producerii de pagube materiale.
Teren de lucru aerian Ñ teren de aeronauticã civilã compus dintr-un teren amenajat ºi demarcat pentru zbor, fãrã
infrastructurã specificã, dotat cu instalaþii ºi/sau construcþii
sumare destinate unor activitãþi aeronautice.
Zona criticã ILS Ñ zonã protejatã, de dimensiuni definite
(precizate) în jurul antenelor radiofarurilor de direcþie ºi de
pantã, în care accesul vehiculelor ºi/sau al aeronavelor
este interzis pe durata tuturor operãrilor ILS (în scopul eliminãrii perturbaþiilor inacceptabile ale semnalului ILS).
Zona supusã servituþilor aeronautice Ñ zonã aflatã sub
incidenþa servituþilor aeronautice (zonã de siguranþã, zonã
de protecþie, regiune de control, zonã de dezvoltare etc.).
Zona de control de aerodrom Ñ spaþiu aerian controlat,
care se extinde pe verticalã de la suprafaþa pãmântului
pânã la o limitã superioarã specificatã.
Zona de dezvoltare Ñ zonã prevãzutã în programele/proiectele de extindere a aerodromurilor existente, de modernizare a mijloacelor de navigaþie aerianã ºi meteorologice
sau de instalare de noi astfel de mijloace, delimitatã în

scopul actualizãrii ºi conservãrii servituþilor aeronautice, în
interes public ºi pentru asigurarea siguranþei zborului.
Zona de protecþie Ñ zonã adiacentã amplasamentelor
mijloacelor de navigaþie aerianã ºi meteorologice, indiferent
de proprietar, delimitatã cu scopul de a preveni interferenþele negative de orice naturã, directe ºi/sau indirecte,
asupra performanþelor operaþionale ale acestor echipamente, în
interesul siguranþei zborului.
Zona de siguranþã Ñ zonã adiacentã unui aerodrom,
indiferent de proprietar, definitã cu scopul de a limita
înãlþimea obstacolelor ºi de a preveni efectele negative de
orice naturã, directe ºi/sau indirecte, asupra operãrii aeronavelor ºi ansamblului activitãþilor aeronautice, în interesul
siguranþei zborului ºi al securitãþii aeronautice.
Zona sensibilã ILS Ñ zonã protejatã, care se extinde de
la zona criticã ILS ºi în care staþionarea ºi/sau miºcarea
vehiculelor ºi/sau a aeronavelor sunt controlate pe durata
operãrilor ILS (în scopul evitãrii perturbaþiilor inacceptabile
ale semnalului ILS, cauzate de obiectele mobile de mari
dimensiuni aflate în perimetrul acestei zone).
1.3.2. În cuprinsul prezentei reglementãri abrevierile utilizate au urmãtoarele semnificaþii:
A.A.C.R. Ñ Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã
CTR Ñ zonã de control de aerodrom
DME Ñ echipament pentru mãsurarea distanþei
ILS Ñ sistem de aterizare dupã instrumente
M.L.P.T.L. Ñ Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor
ºi Locuinþei
NDB Ñ radiofar nedirecþional
TMA Ñ regiune terminalã de control
VHF Ñ frecvenþã foarte înaltã
VOR Ñ radiofar omnidirecþional VHF.
CAPITOLUL 2
Condiþii de avizare a documentaþiilor tehnice pentru
obiectivele din zonele supuse servituþilor de aeronauticã
civilã
2.1. În zonele prevãzute la cap. 1, paragrafele 1.2.5 ºi
1.2.6, este necesar avizul Autoritãþii Aeronautice Civile
Române (A.A.C.R.) la documentaþiile tehnice aferente tuturor obstacolelor (clãdire, structurã, stâlp/pilon, coº de fum,
macara etc.) care depãºesc limita de înãlþime reglementatã,
precum ºi tuturor obiectivelor (construcþii, amenajãri, activitãþi etc.) care, prin prezenþã sau funcþionare, afecteazã
sau pot afecta siguranþa zborului ºi a activitãþilor aeronautice amplasate în zonele respective, care intrã sub incidenþa servituþilor de aeronauticã civilã, conform prevederilor
Reglementãrii RACRÑSACZ.
2.2. Suplimentar cerinþei de la paragraful 2.1 este necesar avizul A.A.C.R. la documentaþiile tehnice (inclusiv studii
de fezabilitate, proiecte de execuþie/instalare etc.) pentru
urmãtoarele obiective:
2.2.1. În zona I:
(1) în interiorul perimetrului infrastructurii aeroportuare:
a) amenajãri diverse (denivelãri de teren, împrejmuiri etc.);
b) instalaþii aeroportuare diverse (dispozitivul luminos de
apropiere etc.);
c) instalare sau modernizare mijloace de navigaþie de
aeroport (echipamente/sisteme de radionavigaþie);
d) extindere/dezvoltare aeroport;
e) alte obiective cu destinaþie aeronauticã sau conexã.
(2) În zonele limitrofe ale aeroportului (terenuri exterioare ºi adiacente perimetrului infrastructurii aeroportuare):
a) clãdiri (locuinþe, depozite, hoteluri etc.) care depãºesc
limita de înãlþime reglementatã;
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b) construcþii/structuri (piloni, coºuri de fum, sonde etc.),
care depãºesc limita de înãlþime reglementatã;
c) construcþii sau structuri metalice de mari dimensiuni
(pereþi ºi/sau învelitori metalice, împrejmuiri metalice,
panouri publicitare metalice etc.);
d) pasaje rutiere supraînãlþate;
e) unitãþi de morãrit, silozuri etc.;
f) gropi de gunoi, instalaþii de reciclare a deºeurilor etc.;
g) staþii de difuziune (radio, TV);
h) staþii de comunicaþii (radiorelee, telefonie celularã,
translatori etc.);
i) activitãþi/surse producãtoare de perturbaþii în funcþionarea mijloacelor de navigaþie aerianã (acþionãri electrice de
forþã, sudurã etc.);
j) activitãþi/surse potenþiale de incendiu, explozie etc.
(staþii de alimentare ºi/sau depozite de combustibili, aplicaþii
pirotehnice etc.);
k) deschiderea, dezvoltarea sau modernizarea terenurilor de lucru aerian permanente sau a heliporturilor/helipunctelor;
l) trasee pentru autostrãzi/ºosele naþionale, cãi ferate,
linii electrice aeriene magistrale, conducte pentru gaze
naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reþele de
radiorelee etc.;
m) instalarea sau modernizarea mijloacelor de navigaþie
aerianã (echipamente/sisteme de radionavigaþie, comunicaþii,
supraveghere);
n) alte obiective care interfereazã sau pot interfera cu
domeniul aeronautic civil.
2.2.2. În zona II:
(1) În interiorul perimetrului infrastructurii aeroportuare:
a) sisteme rutiere aeroportuare (pista de decolare-aterizare, cãi de rulare, platforme);
b) clãdiri aeroportuare (aerogarã, hangar etc.) ºi amenajãri diverse (inclusiv împrejmuiri, parapete antizgomot
etc.);
c) instalaþii aeroportuare diverse, inclusiv stâlpii pentru
iluminatul platformei;
d) instalarea sau modernizarea mijloacelor meteorologice
ºi de navigaþie de aeroport (echipamente/sisteme de radionavigaþie, comunicaþii, supraveghere);
e) extinderea, dezvoltarea aeroportului;
f) alte obiective cu destinaþie aeronauticã sau conexã.
(2) În zonele limitrofe ale aeroportului (terenuri exterioare ºi adiacente perimetrului infrastructurii aeroportuare):
a) clãdiri (locuinþe, depozite, hoteluri etc.) care depãºesc
limita de înãlþime reglementatã;
b) construcþii sau structuri metalice de mari dimensiuni
(pereþi ºi/sau învelitori metalice, împrejmuiri metalice,
panouri publicitare metalice etc.);
c) construcþii/structuri izolate (piloni, coºuri de fum,
sonde etc.) care depãºesc limita de înãlþime reglementatã
sau care nu depãºesc limita de înãlþime reglementatã, dar
constituie obstacole locale semnificative;
d) pasaje rutiere supraînãlþate;
e) unitãþi de morãrit, silozuri etc.;
f) gropi de gunoi, instalaþii de reciclare a deºeurilor etc.;
g) staþii de difuziune (radio, TV);
h) staþii de comunicaþii (radiorelee, telefonie celularã,
translatori etc.);
i) activitãþi/surse producãtoare de perturbaþii în funcþionarea mijloacelor de navigaþie aerianã (acþionãri electrice de
forþã, sudurã etc.);
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j) activitãþi/surse potenþiale de incendiu, explozie etc.
(staþii de alimentare ºi/sau depozite de combustibili, aplicaþii
pirotehnice etc.);
k) deschidere, dezvoltare sau modernizare terenuri de
lucru aerian permanente sau heliporturi/helipuncte;
l) trasee pentru autostrãzi/ºosele naþionale, cãi ferate,
linii electrice aeriene magistrale, conducte pentru gaze
naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reþele de
radiorelee etc.;
m) instalarea sau modernizarea mijloacelor de navigaþie
aerianã (echipamente/sisteme de radionavigaþie, comunicaþii,
supraveghere);
n) alte obiective care interfereazã sau pot interfera
domeniul aeronautic civil.
2.2.3. În zona III:
a) staþii de difuziune (radio, TV);
b) staþii de comunicaþii (radiorelee, telefonie celularã,
translatori etc.);
c) construcþii/structuri izolate (piloni, coºuri de fum,
sonde etc.) care nu depãºesc limita de înãlþime reglementatã, dar constituie obstacole locale semnificative;
d) unitãþi de morãrit, silozuri etc.;
e) gropi de gunoi, instalaþii de reciclare a deºeurilor
etc.;
f) deschiderea, dezvoltarea sau modernizarea terenurilor
de lucru aerian permanente sau a heliporturilor/helipunctelor;
g) instalarea sau modernizarea mijloacelor de navigaþie
aerianã (echipamente/sisteme de radionavigaþie, comunicaþii,
supraveghere);
h) trasee pentru autostrãzi/ºosele naþionale, cãi ferate,
linii electrice aeriene magistrale, conducte pentru gaze
naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reþele de
radiorelee etc.;
i) alte obiective care afecteazã sau pot afecta siguranþa
zborului.
2.2.4. În zona IV:
a) staþii de difuziune (radio, TV);
b) staþii de comunicaþii (radiorelee, telefonie celularã,
translatori etc.);
c) construcþii/structuri izolate (piloni, coºuri de fum,
sonde etc.) care nu depãºesc limita de înãlþime reglementatã, dar constituie obstacole locale semnificative;
d) deschiderea, dezvoltarea sau modernizarea terenurilor
de lucru aerian permanente sau a heliporturilor/helipunctelor;
e) instalarea sau modernizarea mijloacelor de navigaþie
aerianã (echipamente/sisteme de radionavigaþie, comunicaþii,
supraveghere);
f) trasee pentru autostrãzi/ºosele naþionale, cãi ferate,
linii electrice aeriene magistrale, conducte pentru gaze
naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reþele de
radiorelee etc.;
g) alte obiective care afecteazã sau pot afecta siguranþa
zborului.
2.2.5. În zona ILS:
a) denivelãri de teren;
b) obiecte/structuri de orice fel (cu excepþia mijloacelor
de navigaþie care nu pot fi înlãturate din motive
operaþionale ºi care trebuie sã aibã structuri constructive
ºi/sau de montaj frangibile);
c) împrejmuiri metalice;
d) trecere de fire/cabluri electrice (cu excepþia celor
instalate pentru buna desfãºurare a activitãþilor aeronautice);
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e) surse de câmpuri electromagnetice perturbatoare
(inclusiv cabluri de transmisie programe TV);
f) acces/tranzit (auto) vehicule, animale, persoane etc.
(inclusiv aeronave, pe durata operãrii ILS);
g) alte obiective care afecteazã sau pot afecta buna
funcþionare a sistemului ILS.
2.2.6. În zonele de protecþie:
a) clãdiri ºi amenajãri diverse, inclusiv împrejmuiri;
b) construcþii sau structuri metalice diverse (pereþi, învelitori ºi/sau împrejmuiri metalice, poduri metalice etc.);
c) conducte subterane diverse;
d) pasaje rutiere supraînãlþate;
e) staþii de difuziune (radio, TV);
f) staþii de comunicaþii (radiorelee, telefonie celularã,
translatori etc.);
g) activitãþi/surse producãtoare de perturbaþii în
funcþionarea mijloacelor de navigaþie aerianã (acþionãri electrice de forþã, sudurã etc.);
h) deschiderea, dezvoltarea sau modernizarea terenurilor
de lucru aerian permanente sau a heliporturilor/helipunctelor;
i) instalarea sau modernizarea mijloacelor de navigaþie
aerianã (echipamente/sisteme de radionavigaþie, comunicaþii,
supraveghere);
j) trasee pentru autostrãzi/ºosele naþionale, cãi ferate,
linii electrice aeriene magistrale, conducte pentru gaze
naturale, conducte pentru combustibili lichizi, reþele de
radiorelee etc.;
k) alte obiective care afecteazã sau pot afecta buna
funcþionare a mijloacelor de navigaþie aerianã respective.
2.3. Eliberarea avizelor pentru documentaþiile tehnice ale
obiectivelor aflate în zona I ºi zona II (conform paragrafelor
2.2.1 ºi 2.2.2) se va face numai cu aprobarea Direcþiei
generale de servicii transport aerian ºi aeroporturi din
cadrul M.L.P.T.L., în baza raportului întocmit de A.A.C.R.
2.4. În restul teritoriului României este necesar avizul
A.A.C.R. la documentaþiile tehnice aferente oricãrui
obiect/obstacol (stâlp/pilon, coº de fum etc.) cu înãlþimea
egalã sau mai mare de 45 m faþã de cota terenului/amplasamentului.
2.5. Suplimentar cerinþei de la articolul precedent, în
restul teritoriului României este necesar avizul A.A.C.R. la
documentaþiile tehnice (inclusiv studii de fezabilitate, proiecte de execuþie/instalare etc.) pentru obiective cum sunt:
a) construcþii/structuri izolate (piloni, coºuri de fum,
sonde etc.) care nu depãºesc limita de înãlþime reglementatã dar constituie obstacole locale semnificative;
b) deschiderea, dezvoltarea sau modernizarea terenurilor
de lucru aerian permanente sau a heliporturilor/helipunctelor;
c) instalarea sau modernizarea mijloacelor de navigaþie
aerianã (echipamente/sisteme de radionavigaþie, comunicaþii,
supraveghere);
d) trasee pentru autostrãzi/ºosele naþionale, cãi
ferate, linii electrice aeriene magistrale, conducte pentru gaze naturale, conducte pentru combustibili lichizi,
reþele de radiorelee etc.;
e) alte obiective care afecteazã sau pot afecta siguranþa
zborului.
CAPITOLUL 3
Dispoziþii finale
3.1. Ñ A.A.C.R. va comunica autoritãþilor administraþiei
publice locale modificãrile în legãturã cu zonele supuse

servituþilor de aeronauticã civilã, respectiv cu regimul de
protecþie aferent, în vederea actualizãrii planurilor de urbanism zonal.
3.2. Ñ (1) Pentru instituirea regimului de protecþie
corespunzãtor în zonele aflate sub incidenþa servituþilor de
aeronauticã civilã, autoritãþile administraþiei publice locale
implicate vor include în documentaþiile tehnice ale planurilor
de urbanism zonal aspectele specifice referitoare la
restricþii, limite, obligaþii, condiþii/posibilitãþi de utilizare (inclusiv structura culturilor agricole ºi modalitãþile de exploatare
a acestora pe terenurile limitrofe aerodromurilor, pentru
descurajarea ºi evitarea concentrãrii pãsãrilor ºi animalelor
sãlbatice) etc.
(2) Dacã zonele supuse servituþilor de aeronauticã civilã
se extind peste mai multe unitãþi administrativ-teritoriale,
procedurile indicate vor fi derulate de fiecare dintre autoritãþile administraþiei publice locale implicate, potrivit porþiunilor de zone care le revin, astfel încât sã se asigure
continuitatea zonelor respective ºi unitatea regimului de
protecþie instituit.
3.3. Ñ În cazul în care, datoritã extinderii unor terenuri
de aeronauticã civilã sau deschiderii altor asemenea terenuri, construcþiile existente împiedicã sau pericliteazã activitatea aeronauticã, A.A.C.R. va stabili, împreunã cu
autoritãþile administraþiei publice locale implicate ºi în conformitate cu prevederile legislaþiei naþionale în vigoare,
mãsurile necesare pentru respectarea condiþiilor de siguranþã a zborului.
3.4. Autoritãþile administraþiei publice locale vor solicita
organizaþiilor care au, potrivit legii, drumuri în administrare
avizele A.A.C.R. pentru porþiunile de drum destinate
decolãrii-aterizãrii aeronavelor în situaþii speciale/de urgenþã.
3.5. În zonele supuse servituþilor de aeronauticã civilã
autoritãþile administraþiei publice locale vor elibera autorizaþiile de construcþie numai pe baza avizelor emise de
A.A.C.R., cu respectarea integralã a cerinþelor/condiþiilor
stipulate în avizele respective.
3.6. Autoritãþile administraþiei publice locale vor soma
persoanele fizice sau juridice care deþin sau administreazã
un obiectiv care afecteazã siguranþa zborului ºi pentru care
nu s-a obþinut în prealabil, potrivit normelor legale, avizul
definitiv al A.A.C.R. sã desfiinþeze necondiþionat obiectivul
de referinþã.
3.7. Autoritãþile administraþiei publice locale vor asigura
aplicarea respectãrii prevederilor prezentei reglementãri,
referitor la declararea zonelor cu servituþi de aeronauticã
civilã, instituirea regimului de protecþie corespunzãtor ºi
condiþiile de autorizare ºi de realizare a diferitelor obiective
în zonele respective.
3.8. Ñ (1) Realizarea/instalarea, întreþinerea ºi supravegherea marcajelor pentru zi ºi a balizajelor pentru noapte
se asigurã de cãtre deþinãtorii obiectivelor respective.
(2) Deþinãtorii obiectivelor balizate luminos trebuie sã
asigure buna funcþionare ºi utilizarea corectã a balizajului
pentru noapte (punerea în funcþiune pe timpul nopþii, precum ºi ziua, în condiþii de vizibilitate redusã).
(3) Proprietarii terenurilor pe care existã construcþii,
instalaþii ºi/sau amenajãri care necesitã marcare pentru zi
ºi/sau balizare pentru noapte trebuie sã permitã accesul
deþinãtorilor acestor obiective în vederea instalãrii, întreþinerii ºi/sau supravegherii funcþionãrii marcajelor ºi balizajelor
respective.
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MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finanþelor publice nr. 45/2001 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 189/2000
privind stingerea unor obligaþii bugetare
Ministrul finanþelor publice,
având în vedere prevederile Legii nr. 499/2001 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 189/2000 privind stingerea unor obligaþii bugetare,
în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Normele metodologice pentru aplicarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 189/2000 privind
stingerea unor obligaþii bugetare, aprobate prin Ordinul
ministrului finanþelor publice nr. 45/2001, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 31 ianuarie 2001, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul 1 al punctului 1 va avea urmãtorul cuprins:
”1. Obligaþiile faþã de bugetul de stat ale societãþilor
comerciale de transport fluvial ºi de operare portuarã se
sting cu sumele reprezentând accizele aferente cantitãþilor
de carburanþi utilizaþi efectiv pentru funcþionarea navelor,
determinate în ÇSituaþia centralizatoare a cantitãþilor de carburanþi utilizaþi pentru funcþionarea navelor ºi a accizelor
aferenteÈ, denumitã în continuare situaþia centralizatoare,
prevãzutã în anexa la prezentele norme metodologice,
dupã verificarea acesteia de cãtre organele fiscale.Ò
2. Alineatul 3 al punctului 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Cuantumul accizelor cu care se sting obligaþiile faþã de
bugetul de stat ale societãþilor comerciale prevãzute la
art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 189/2000
privind stingerea unor obligaþii bugetare, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din
15 noiembrie 2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 499/2001, denumitã în continuare ordonanþa, se determinã prin aplicarea raportului dintre sumele achitate în contul cantitãþilor de carburanþi aprovizionaþi ºi sumele ce
reprezintã contravaloarea acestora asupra cuantumului accizelor aferente cantitãþilor de carburanþi utilizaþi efectiv pentru funcþionarea navelor, dupã urmãtoarea formulã:Ò
3. Alineatul 1 al punctului 2 va avea urmãtorul cuprins:
”2. Societãþile comerciale de transport fluvial ºi de operare portuarã vor depune în termen de 10 zile de la expirarea lunii, pentru luna precedentã, la organele teritoriale

ale Ministerului Finanþelor Publice în a cãror evidenþã se
aflã, situaþia centralizatoare prevãzutã la pct. 1.Ò
4. Punctul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”4. Obligaþiile faþã de bugetul de stat neachitate la scadenþã vor fi supuse compensãrii, distinct pe fiecare impozit,
taxã, contribuþie sau pe alte venituri ale bugetului de stat,
inclusiv majorãri de întârziere aferente ºi penalitãþi de orice
fel, în conformitate cu ordinea de platã reglementatã de
Ordonanþa Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea
Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 470 din 16 august 2001.Ò
5. Punctul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”5. În cazul în care sumele stabilite potrivit prevederilor
art. 2 alin. (2) din ordonanþã sunt mai mari decât obligaþiile
restante faþã de bugetul de stat ale societãþilor comerciale,
diferenþa se va compensa cu obligaþiile viitoare faþã de
bugetul de stat, potrivit legii.Ò
6. Alineatul 2 al punctului 6 va avea urmãtorul cuprins:
”În cazul obligaþiilor faþã de bugetul de stat, stinse potrivit pct. 5, comunicarea adresatã societãþilor comerciale se
face de cãtre organele fiscale în termen de 15 zile de la
scadenþa obligaþiilor din cererea plãtitorului supuse compensãrii.Ò
Art. II. Ñ Pentru societãþile comerciale de transport fluvial ºi de operare portuarã care nu au fost prevãzute în
anexa la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 189/2000,
prevederile ordonanþei ºi ale Ordinului ministrului finanþelor
publice nr. 45/2001 se aplicã începând cu data intrãrii în
vigoare a Legii nr. 499/2001, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 635 din 10 octombrie 2001.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 noiembrie 2001.
Nr. 2.255.
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