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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 398
din 21 octombrie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 5.1.1 ºi 5.1.3 din Instrucþiunile
privind rezolvarea reclamaþiilor externe emise de R.A. ”Poºta RomânãÒ Ñ
Direcþia de poºtã internaþionalã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Dana Titian
Doina Suliman
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preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent ºef

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 5.1.1 ºi 5.1.3 din Instrucþiunile privind rezolvarea reclamaþiilor externe emise de R.A. ”Poºta
RomânãÒ Ñ Direcþia de poºtã internaþionalã, excepþie ridicatã de Francisc SzŸcs în Dosarul nr. 3.275/2002 al
Tribunalului Bihor Ñ Oradea.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind
inadmisibilã, deoarece textele criticate nu fac parte din
categoria dispoziþiilor legale care pot constitui obiectul
controlului de constituþionalitate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 mai 2003, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.275/2002, Tribunalul Bihor Ñ Oradea a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 5.1.1 ºi 5.1.3 din Instrucþiunile privind rezolvarea reclamaþiilor externe emise de R.A. ”Poºta RomânãÒ Ñ
Direcþia de poºtã internaþionalã.
Excepþia de neconstituþionalitate a fost ridicatã de
Francisc SzŸcs într-o cauzã civilã ce are ca obiect
soluþionarea apelului formulat împotriva Sentinþei civile
nr. 1.390 din 13 februarie 2002, pronunþatã în Dosarul
nr. 9.348/2001 de Judecãtoria Oradea.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile criticate aduc atingere prevederilor constituþionale ale art. 48 alin. (1), întrucât ”limiteazã izbitor ºi incontestabil valoarea realã a
despãgubirilorÒ.
Instanþa de judecatã considerã cã ”instrucþiunile interne
ale unei instituþii nu intrã în categoria actelor prevãzute de
art. 3 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, raportat la art. 144
lit. c) din Constituþia României, supuse competenþei Curþii
ConstituþionaleÒ.
Potrivit prevederilor 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,
iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu
modificãrile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al
instituþiei Avocatul Poporului.

Guvernul solicitã respingerea excepþiei ca fiind inadmisibilã, deoarece dispoziþiile criticate nu fac parte din categoria
prevederilor legale care pot constitui obiectul controlului de
constituþionalitate, potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã.
Avocatul Poporului considerã cã excepþia de neconstituþionalitate invocatã este inadmisibilã, Curtea
Constituþionalã pronunþându-se numai asupra constituþionalitãþii legilor ºi ordonanþelor. Astfel, neconstituþionalitatea
unor prevederi din instrucþiuni sau alte acte administrative
nu poate fi atacatã în cadrul contenciosului constituþional,
ci doar în cadrul celui administrativ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit în
cauzã 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 sesizatã sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 5.1.1 ºi
5.1.3 din Instrucþiunile privind rezolvarea reclamaþiilor
externe emise de R.A. ”Poºta RomânãÒ Ñ Direcþia de
poºtã internaþionalã.
În susþinerea neconstituþionalitãþii acestor dispoziþii, autorul excepþiei invocã încãlcarea prevederilor constituþionale
ale art. 48 alin. (1), potrivit cãrora: ”Persoana vãtãmatã
într-un drept al sãu de o autoritate publicã, printr-un act
administrativ sau prin nesoluþionarea în termenul legal a unei
cereri, este îndreptãþitã sã obþinã recunoaºterea dreptului pretins, anularea actului ºi repararea pagubei.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã dispoziþiile pct. 5.1.1 ºi 5.1.3 din Instrucþiunile privind rezolvarea reclamaþiilor externe emise de R.A. ”Poºta
RomânãÒ Ñ Direcþia de poºtã internaþionalã nu se încadreazã în prevederile art. 144 din Constituþie care, enumerând atribuþiile Curþii Constituþionale, prevede la lit. c) cã
aceasta ”hotãrãºte asupra excepþiilor ridicate în faþa instanþelor
judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea legilor ºi a ordonanþelorÒ, dispoziþie preluatã ºi de art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii
Constituþionale, republicatã. Aºa fiind, potrivit dispoziþiilor
art. 23 alin. (6) din aceeaºi lege, care prevãd cã ”excepþia
este inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor alin. (1) [...]Ò,
instanþa de judecatã trebuia sã respingã excepþia printr-o
încheiere motivatã, fãrã a mai sesiza Curtea
Constituþionalã.
În consecinþã, potrivit dispoziþiilor legale mai sus
menþionate, excepþia de neconstituþionalitate invocatã în
cauza de faþã este inadmisibilã.
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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 alin. (1) ºi (6), al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 5.1.1 ºi 5.1.3 din Instrucþiunile
privind rezolvarea reclamaþiilor externe emise de R.A. ”Poºta RomânãÒ Ñ Direcþia de poºtã internaþionalã, excepþie ridicatã de Francisc SzŸcs în Dosarul nr. 3.275 al Tribunalului Bihor Ñ Oradea.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 octombrie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent ºef,
Doina Suliman
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 399
din 21 octombrie 2003

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 12 alin. (1)
din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 180/2002
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Dana Titian
Doina Suliman
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preºedinte
judecãtor
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judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent ºef

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 180/2002, excepþie ridicatã de
Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Ialomiþa în dosarele
nr. 436/2003 ºi nr. 596/2003 ale Tribunalului Ialomiþa Ñ
Secþia civilã.
La apelul nominal lipsesc toate pãrþile, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere cã excepþia de neconstituþionalitate ridicatã în dosarele nr. 286C/2003 ºi nr. 287C/2003
are un conþinut identic, pune în discuþie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere
art. 164 din Codul de procedurã civilã, nu se opune
conexãrii dosarelor.
Curtea, în temeiul dispoziþiilor art. 16 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, coroborate cu cele ale art. 164 din
Codul de procedurã civilã, dispune conexarea Dosarului
nr. 287C/2003 la Dosarul nr. 286C/2003, care este primul
înregistrat.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenþa în materie a Curþii Constituþionale, pune concluzii
de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarelor, constatã
urmãtoarele:
Prin încheierile din 20 mai 2003 ºi 29 mai 2003, pronunþate în dosarele nr. 436/2003 ºi nr. 596/2003,
Tribunalul Ialomiþa Ñ Secþia civilã a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 180/2002. Excepþia a fost
ridicatã de Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Ialomiþa,
intimatã în douã cauze ale cãror obiecte sunt recursurile
formulate împotriva sentinþelor civile nr. 3.817 din
12 decembrie 2002 ºi nr. 144 din 28 ianuarie 2003,
pronunþate de Judecãtoria Slobozia.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine, în esenþã, cã prevederile art. 12 alin. (1)
din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 contravin art. 15
alin. (2) din Constituþie, care consacrã principiul neretroactivitãþii legii, cu excepþia legii penale mai favorabile. Astfel,
considerã cã textul de lege criticat instituie un caz de retroactivitate a dispoziþiilor legale referitoare la constatarea ºi
sancþionarea contravenþiilor, deºi aceste dispoziþii nu sunt,
potrivit sistemului de drept românesc, norme de drept
penal. În acest sens este invocatã Decizia Curþii
Constituþionale nr. 90/1999, prin care s-a admis excepþia de
neconstituþionalitate a art. 12 alin. (1) din Legea
nr. 32/1968. Potrivit acestor dispoziþii, ”dacã printr-un nou
act normativ fapta nu mai este socotitã contravenþie, ea nu
se mai sancþioneazã, chiar dacã a fost sãvârºitã înainte de
data intrãrii în vigoare a noului act normativ, iar sancþiunea
aplicatã ºi neexecutatã pânã la aceastã datã nu se mai
executãÒ. Acest text de lege, aºa cum aratã autorul
excepþiei, a fost abrogat prin apariþia Ordonanþei Guvernului
nr. 2/2001, dar soluþia sa legislativã a fost preluatã de
art. 12 alin. (1) din ordonanþã. În continuare, în sprijinul
ideii cã normele ce reglementeazã rãspunderea
contravenþionalã nu sunt norme de drept penal, sunt invocate dispoziþiile Legii nr. 180/2002 pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001, care, în art. 1, precizeazã cã ”Legea contravenþionalã apãrã valorile sociale
care nu sunt ocrotite prin legea penalãÒ, iar în art. 8
alin. (1) aratã cã ”amenda contravenþionalã are caracter
administrativÒ. De asemenea, aratã cã art. 47 din
Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001, potrivit cãruia ”dispoziþiile
prezentei ordonanþe se completeazã cu dispoziþiile Codului
de procedurã civilãÒ, nu face trimitere la normele procedurale penale.
Instanþa de judecatã apreciazã cã argumentele invocate
de autorul excepþiei în sprijinul acesteia sunt întemeiate. În
consecinþã, art. 12 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 2/2001 este considerat ca fiind contrar art. 15 alin. (2)
din Constituþie.
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Potrivit prevederilor 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 considerã cã excepþia de neconstituþionalitate
nu este întemeiatã. Astfel, se aratã cã, ”deºi, potrivit
art. 141 din Codul penal român, prin lege penalã se
înþelege orice dispoziþie cu caracter penal cuprinsã în legi sau
decrete, în sensul jurisprudenþei Curþii Europene a
Drepturilor Omului ilicitul penal poate avea o sferã mai
largã, în funcþie de anumite criterii cum ar fi: natura sau
scopul dispoziþiei sancþionatorii ori natura ºi gravitatea
pedepseiÒ. În acest sens sunt amintite speþele Lauko contra
Slovaciei ºi Nolkenbockhoff contra Germaniei, precum ºi
art. 20 alin. (1) din Constituþie, conform cãruia ”Dispoziþiile
constituþionale privind drepturile ºi libertãþile cetãþenilor vor fi
interpretate ºi aplicate în concordanþã cu Declaraþia Universalã
a Drepturilor Omului, cu pactele ºi cu celelalte tratate la care
România este parteÒ. Astfel, Guvernul considerã cã, potrivit
acestei interpretãri, contravenþia poate fi asimilatã
infracþiunii ºi, prin urmare, legile care reglementeazã
rãspunderea contravenþionalã pot retroactiva. În acelaºi
sens reþine ºi cã, în temeiul art. 58 alin. (1) din Constituþie,
”Parlamentul poate oricând sã adopte legi prin care fie sã nu
mai sancþioneze anumite fapte considerate contravenþii, fie
sã desfiinþeze sancþiuni contravenþionale aflate în curs de
executare, fie sã prevadã chiar neexecutarea acestoraÒ. De
asemenea, este invocatã ºi jurisprundenþa Curþii
Constituþionale, care, în Decizia nr. 236/1999, a statuat cã,
”de vreme ce Parlamentul poate, în virtutea prerogativelor
sale, sã manifeste o clemenþã totalã faþã de cei sancþionaþi
cu închisoarea contravenþionalã, nu ar fi raþional sã se
considere cã legiuitorul nu ar putea sã ia o mãsurã, dispusã în mod expres, de înlocuire a unei sancþiuni mai
grave cu una mai uºoarãÒ. Prin aceeaºi decizie s-a reþinut
ºi cã Parlamentul poate interveni, prin legile adoptate, pentru înlocuirea unei sancþiuni cu o altã sancþiune ºi poate
dispune sã beneficieze de aceste dispoziþii ºi contravenienþii care nu au executat încã sancþiunea aplicatã prin
dispoziþiile legale anterioare, fãrã ca prin aceasta sã se
încalce principiul neretroactivitãþii legii. În caz contrar, s-a
arãtat în decizia amintitã, ”s-ar putea pune în discuþie o
ultraactivare a legii vechi ºi deci o executare a unor
sancþiuni contravenþionale care au fost desfiinþate complet
sau care au fost înlocuite prin noua legeÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, rapoartele întocmite în cauze de judecãtorulraportor, 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), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 12 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din
25 iulie 2001, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 180/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.
Dispoziþiile legale criticate au urmãtoarea redactare:
Ñ Art. 12 alin. (1): ”Dacã printr-un act normativ fapta nu
mai este consideratã contravenþie, ea nu se mai sancþioneazã,

chiar dacã a fost sãvârºitã înainte de data intrãrii în vigoare a
noului act normativ.Ò
În susþinerea neconstituþionalitãþii acestui text de lege se
invocã încãlcarea urmãtoarelor prevederi constituþionale:
Ñ Art. 15 alin. (2): ”Legea dispune numai pentru viitor, cu
excepþia legii penale mai favorabile.Ò
Examinând excepþia, Curtea constatã cã dispoziþiile
legale criticate au mai fost supuse controlului de
constituþionalitate. Astfel, Curtea, printr-o interpretare sistematicã, atât prin prisma normelor constituþionale, cât ºi a
convenþiilor internaþionale la care România este parte, a
statuat, în Decizia nr. 197 din 13 mai 2003, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie
2003, cã prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanþa
Guvernului nr. 2/2001 sunt constituþionale.
Cu acel prilej, Curtea a observat cã textul de lege criticat, care reglementeazã rãspunderea contravenþionalã, instituie o soluþie similarã celei existente în dreptul penal cu
privire la aplicarea retroactivã a legii penale mai favorabile.
Aceastã excepþie este consacratã atât în art. 15 alin. (2)
din Constituþie, cât ºi în art. 13 din Codul penal. Potrivit
prevederilor constituþionale ale art. 20 alin. (1), art. 15
alin. (2) trebuie interpretat însã în acord cu Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Convenþia, precum ºi jurisprudenþa Curþii Europene a
Drepturilor Omului nu împiedicã statele sã stabileascã sau
sã menþinã o distincþie între contravenþii ºi infracþiuni, fapt
pentru care mai multe state europene (de exemplu,
Germania, Cehia ºi Slovacia) au scos o serie de fapte de
sub incidenþa legii penale ºi le-au supus pe acestea unui
regim administrativ. Legislaþia româneascã s-a înscris ºi ea
acestei tendinþe. Cu toate acestea, aºa cum s-a arãtat ºi
în Decizia nr. 197/2003, în cauza Ozturk împotriva
Germaniei (1994), Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
a statuat cã aceste fapte intrã sub incidenþa art. 6 din convenþie. În acest sens s-au avut în vedere trei criterii:
1. caracterizarea faptei în dreptul naþional; 2. natura faptei;
3. natura ºi gradul de gravitate ale sancþiunii care ar putea
fi aplicatã persoanei în cauzã. Soluþii asemãnãtoare au fost
pronunþate ºi în cauzele Garyfallou AEBE împotriva Greciei
(1997), Lauko împotriva Slovaciei ºi Kadubec împotriva
Slovaciei (1998).
Examinând aceste criterii, Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului a statuat cã modul de definire a faptelor
de cãtre dreptul intern nu are decât o valoare relativã,
esenþialã fiind natura faptei ºi a sancþiunii. Cu toate acestea, a fost apreciatã ca pozitivã iniþiativa statelor de a incrimina infracþiuni mai puþin grave, pentru a se ocroti
”interesul individuluiÒ. Într-adevãr, în argumentarea poziþiei
Curþii Europene a Drepturilor Omului în legãturã cu aceastã
chestiune, s-a invocat faptul cã sancþiunile administrative
nu privesc un grup de persoane, ci se adreseazã tuturor
cetãþenilor în vederea realizãrii scopului preventiv ºi represiv al sancþiunii, aspect ce conferã faptei naturã penalã. În
aceste condiþii, din perspectiva art. 6 din convenþie, distincþia dintre contravenþii ºi infracþiuni nu este operantã,
toate aceste fapte fiind considerate ca având caracter
penal. Mai mult, potrivit acestei interpretãri, reiese cã, indiferent de calificarea faptei în dreptul intern, art. 6 garanteazã oricãrui ”acuzatÒ dreptul la un proces echitabil.
Curtea Constituþionalã, þinând cont de toate aceste
argumente, dar ºi de prevederile art. 20 alin. (1) din
Constituþie, a statuat, prin decizia mai sus amintitã, cã
legislaþia contravenþionalã din România, asemãnãtoare
celei germane, intrã sub incidenþa prevederilor art. 6 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale. Astfel fiind, o eventualã
sancþionare contravenþionalã a unei persoane pentru o
faptã sãvârºitã în trecut, în condiþiile în care aceastã
faptã nu mai constituie în prezent contravenþie, apare ca
fiind nejustificatã.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 779/6.XI.2003

5

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 alin. (1) ºi (6) ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 180/2002, excepþie ridicatã de Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice Ialomiþa în dosarele nr. 436/2003 ºi nr. 596/2003 ale Tribunalului Ialomiþa Ñ Secþia civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 octombrie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent ºef,
Doina Suliman

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementãrii tehnice ”Normativ privind condiþiile tehnice ºi metodologia
de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizateÒ, indicativ AND 581 Ð 2002
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 59 din 4 august 2003,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã ”Normativ
privind condiþiile tehnice ºi metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizateÒ, indicativ
AND 581 Ñ 2002, elaboratã de Societatea Comercialã
”Institutul de Cercetãri în Transporturi Ñ INCERTRANSÒ Ñ S.A.

ºi prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
Bucureºti, 23 octombrie 2003.
Nr. 614.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementãrii tehnice ”Normativ privind organizarea ºi efectuarea anchetelor
de circulaþie, origine destinaþie. Pregãtirea datelor în vederea prelucrãriiÒ
(revizuire DD 506 Ñ 1988), indicativ DD 506 Ñ 2001
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
*) Anexa se publicã în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ.
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având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 72 din 1 septembrie 2003,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:

Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã ”Normativ
privind organizarea ºi efectuarea anchetelor de circulaþie,
origine destinaþie. Pregãtirea datelor în vederea prelucrãriiÒ,
indicativ DD 506 Ñ 2001, elaboratã de Societatea
Comercialã ”Institutul de Cercetãri în Transporturi Ñ

INCERTRANSÒ Ñ S.A. ºi prevãzutã în anexa*) care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
Bucureºti, 23 octombrie 2003.
Nr. 615.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementãrii tehnice ”Metodologie privind efectuarea recepþiei lucrãrilor
de întreþinere ºi reparare curentã drumuri poduriÒ (revizuire AND 514 Ñ 1992),
indicativ AND 514 Ñ 2000
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 82 din 15 septembrie 2003,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã
”Metodologie privind efectuarea recepþiei lucrãrilor de
întreþinere ºi reparare curentã drumuri poduriÒ, indicativ
AND 514 Ñ 2000, elaboratã de Regia Autonomã
”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ ºi

prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcþiior ºi turismului,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
Bucureºti, 23 octombrie 2003.
Nr. 616.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementãrii tehnice ”Normativ pentru determinarea traficului de calcul
pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitãþii portante ºi al capacitãþii
de circulaþieÒ, indicativ AND 584 Ñ 2002
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 61 din 4 august 2003,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã ”Normativ
pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea

drumurilor din punct de vedere al capacitãþii portante ºi al
capacitãþii de circulaþieÒ, indicativ AND 584 Ñ 2002, elaboratã

*) Anexa se publicã în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ.
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de Societatea Comercialã ”BOMACOÒ Ñ S.R.L. ºi prevãzutã
în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
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Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
Bucureºti, 23 octombrie 2003.
Nr. 617.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementãrii tehnice ”Normativ pentru execuþia betoanelor rutiere
cu adaos de cenuºã de termocentralãÒ (revizuire CD 147 Ñ 1985), indicativ CD 147 Ñ 2002
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 64 din 18 august 2003,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã
”Normativ pentru execuþia betoanelor rutiere cu adaos
de cenuºã de termocentralãÒ, indicativ CD 147 Ñ 2002,
elaboratã de Societatea Comercialã ”Institutul de
Cercetãri în Transporturi Ñ INCERTRANSÒ Ñ S.A. ºi

prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
Bucureºti, 23 octombrie 2003.
Nr. 618.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementãrii tehnice ”Normativ pentru determinarea prin deflectografie
ºi deflectometrie a capacitãþii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple ºi semirigideÒ
(revizuire CD 31 Ñ 1994), indicativ CD 31 Ñ 2002
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 66 din 18 august 2003,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã ”Normativ
pentru determinarea prin deflectografie ºi deflectometrie
a capacitãþii portante a drumurilor cu structuri rutiere
suple ºi semirigideÒ, indicativ CD 31 Ñ 2002, elaboratã
de Societatea Comercialã ”Consilier ConstructÒ

ºi prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
Bucureºti, 23 octombrie 2003.
Nr. 619.
*) Anexa se publicã în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementãrii tehnice ”Normativ pentru execuþia terasamentelor rutiere
din cenuºã de termocentralãÒ (revizuire CD 129 Ñ 1979), indicativ CD 129 Ñ 2002
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 63 din 4 august 2003,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã
”Normativ pentru execuþia terasamentelor rutiere din
cenuºã de termocentralãÒ, indicativ CD 129 Ñ 2002,
elaboratã de Societatea Comercialã ”BOMACOÒ Ñ
S.R.L. ºi prevãzutã în anexa*) care face parte

integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
Bucureºti, 23 octombrie 2003.
Nr. 620.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementãrii tehnice ”Normativ pentru execuþia tratamentelor din anrobate
bituminoase cu granulozitate discontinuãÒ (revizuire DD 502 Ñ 1987), indicativ DD 502 Ñ 2001
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii, cu modificãrile
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 ºi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 75 din 8 septembrie 2003,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã reglementarea tehnicã ”Normativ pentru execuþia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuãÒ, indicativ DD 502 Ñ 2001, elaboratã de
Societatea Comercialã ”BOMACOÒ Ñ S.R.L. ºi prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Direcþia generalã tehnicã va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
Bucureºti, 23 octombrie 2003.
Nr. 621.
*) Anexa se publicã în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomã ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ.
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