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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 16 alin. (4) ºi (6), art. 18 ºi ale art. 37
alin. (4) ºi (7) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
excepþie ridicatã de Nicolae Duvalmã în Dosarul
nr. 4.408/2003 al Judecãtoriei Târgoviºte.
La apelul nominal rãspunde autorul excepþiei Nicolae
Duvalmã, personal, lipsã fiind cealaltã parte, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, autorul excepþiei
solicitã admiterea acesteia astfel cum a fost formulatã în
faþa instanþei de judecatã, arãtând cã dispoziþiile legale

criticate contravin prevederilor constituþionale ale art. 44 ºi
136 din Constituþia republicatã, referitoare la garantarea ºi
ocrotirea proprietãþii private, precum ºi celor ale art. 1 din
primul Protocol adiþional la Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, depunând
concluzii scrise în acest sens. De asemenea, apreciazã cã
dispoziþiile atacate încalcã ºi prevederile art. 494 din Codul
civil.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepþiei de neconstituþionalitate, arãtând, în
ceea ce priveºte prevederile art. 16 ºi 18 din Legea
nr. 318/2003, cã acestea sunt constituþionale, invocând în
acest sens jurisprudenþa recentã a Curþii Constituþionale.
Referitor la pretinsa încãlcare a art. 494 din Codul civil,
aratã cã aceastã susþinere nu poate fi primitã, întrucât,
potrivit art. 2 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea nu
se poate pronunþa asupra neconcordanþelor existente între
actele normative.
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 decembrie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 4.408/2003, Judecãtoria Târgoviºte a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 16 alin. (4) ºi (6), art. 18 ºi ale art. 37
alin. (4) ºi (7) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
excepþie ridicatã de Nicolae Duvalmã într-o cauzã civilã
având ca obiect soluþionarea cererii acestuia de obligare a
Societãþii Comerciale ”Electrica Muntenia NordÒ Ñ S.A. de
a-ºi ridica postul de transformare aflat pe proprietatea
autorului excepþiei.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile legale criticate îi îngrãdesc
accesul la justiþie pentru apãrarea dreptului sãu de
proprietate, drept care îi este încãlcat prin amplasarea ºi
menþinerea pe terenul sãu de cãtre Societatea Comercialã
”Electrica Muntenia NordÒ Ñ S.A. a unui post de
transformare. De asemenea, aratã cã prevederile art. 37
alin. (4) din Legea nr. 318/2003 reglementeazã
exproprierea unor terenuri proprietate privatã, fãrã o justã
ºi prealabilã despãgubire, ceea ce contravine dispoziþiilor
constituþionale ale art. 44 alin. (1) ºi alin. (2) teza întâi ºi
ale art. 136 alin. (5) din Constituþie, republicatã, precum ºi
ale art. 1 din primul Protocol adiþional la Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Judecãtoria Târgoviºte apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã este întemeiatã, deoarece ”Câtã
vreme reclamantul este proprietar ºi posedã titlul de
proprietate asupra terenului, iar o parte din teren este
folosit de pârâtã care nu îi acordã acestuia nici o
despãgubire pentru folosinþa terenului, reclamantul este
îngrãdit în exercitarea atributelor dreptului de proprietateÒ.
Potrivit dispoziþiilor 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 formula punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
De asemenea, în conformitate cu dispoziþiile art. 181 din
Legea nr. 35/1997, cu modificãrile ulterioare, s-a solicitat
punctul de vedere al instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul apreciazã cã dispoziþiile legale criticate nu
încalcã nici prevederile constituþionale ºi nici reglementãrile
internaþionale invocate. Aceste texte legale ”nu conþin
dispoziþii de naturã a interzice în vreun mod sesizarea
instanþelor competente pentru soluþionarea eventualelor litigii
privind terenurile afectate acestui serviciu public ºi nu fac
distincþie în raport cu titularul dreptului de proprietate
privatã a terenuluiÒ. Reglementarea este conformã ºi
prevederilor art. 44 alin. (7), potrivit cãrora ”dreptul de
proprietate obligã la respectarea sarcinilor privind protecþia
mediului ºi asigurarea bunei vecinãtãþi, precum ºi la
respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau
obiceiului, revin proprietaruluiÒ. Proprietatea privatã nu este
violatã, fiind vorba numai ”de o indisponibilizare a
terenurilor respective, care nu afecteazã în esenþã dreptul
de proprietate al titularuluiÒ.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepþia de
neconstituþionalitate nu este întemeiatã, întrucât dispoziþiile
legale criticate nu sunt contrare prevederilor constituþionale
ºi reglementãrilor internaþionale invocate. În acest sens,
aratã cã dispoziþiile Legii nr. 318/2003 nu îngrãdesc dreptul
proprietarilor de terenuri de a se adresa justiþiei, ei putând
solicita instanþei de judecatã stabilirea cuantumului
despãgubirilor, în toate situaþiile în care li se aduc
prejudicii. Dispoziþiile legale criticate nu încalcã prevederile
constituþionale referitoare la garantarea, ocrotirea ºi
inviolabilitatea proprietãþii private, deoarece reglementarea
datã de legiuitor exercitãrii dreptului de uz ºi de servitute
este conformã prevederilor art. 44 alin. (1) teza a doua din
Constituþie, republicatã, potrivit cãrora conþinutul ºi limitele
dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar

inviolabilitatea se raporteazã la condiþiile prevãzute de legi
organice. De asemenea, apreciazã cã sunt conforme
prevederilor art. 44 alin. (1) din Constituþie, republicatã, ºi
dispoziþiile art. 37 alin. (7) din lege, privind suportarea de
cãtre proprietarii terenurilor a cheltuielilor necesitate de
eliberarea unor amplasamente, acestea þinând de condiþiile
de exercitare a dreptului de proprietate. Dispoziþiile legale
criticate nu reglementeazã exproprierea, ci doar faptul cã
terenurile pe care se situeazã reþelele electrice de
distribuþie, existente la data intrãrii în vigoare a legii, sunt
ºi rãmân în proprietatea publicã a statului, reglementare în
concordanþã cu prevederile art. 44 alin. (1) ºi (2) din
Constituþie, republicatã, ºi cu cele ale art. 1 din primul
Protocol adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþii prezente, 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. 146 lit. d) din
Constituþie, republicatã, precum ºi celor 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. 16 alin. (4) ºi (6), art. 18 ºi ale art. 37
alin. (4) ºi (7) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511
din 16 iulie 2003, care au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 16 alin. (4) ºi (6): ”(4) Exercitarea drepturilor de
uz ºi servitute asupra proprietãþilor afectate de capacitãþile
energetice se realizeazã cu titlu gratuit pe toatã durata
existenþei acestora. Dacã cu ocazia intervenþiei pentru
retehnologizãri, reparaþii, revizii, avarii se produc pagube
proprietarilor din vecinãtatea capacitãþilor energetice, titularii de
licenþã au obligaþia sã plãteascã despãgubiri în condiþiile
prezentei legi. [...]
(6) Dreptul de uz ºi de servitute asupra terenurilor
proprietate privatã, restrângerea sau încetarea unor activitãþi
prevãzute la alin. (2) se stabilesc ºi se exercitã cu respectarea
principiului echitãþii, a dreptului de proprietate ºi a legislaþiei în
vigoare.Ò;
Ñ Art. 18: ”(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru
executarea lucrãrilor necesare realizãrii sau retehnologizãrii de
capacitãþi energetice se întinde pe durata necesarã executãrii
lucrãrilor. În exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizaþiei
de înfiinþare, cu respectarea prevederilor legale, poate:
a) sã depoziteze pe terenurile proprietate privatã materiale,
echipamente, utilaje, instalaþii;
b) sã desfiinþeze culturi sau plantaþii, construcþii sau alte
amenajãri existente ori numai sã le restrângã, în mãsura strict
necesarã executãrii lucrãrilor pentru capacitatea autorizatã, în
condiþiile legii;
c) sã îndepãrteze materiale, sã capteze apa, în condiþiile
prevãzute de legislaþia în vigoare;
d) sã instaleze utilaje ºi sã lucreze cu acestea, sã
amplaseze birouri ºi locuinþe de ºantier;
e) sã opreascã ori sã restrângã activitãþi ale proprietarului,
în mãsura strict necesarã executãrii lucrãrilor pentru
capacitatea autorizatã.
(2) Dreptul de uz prevãzut la alin. (1) înceteazã înaintea
expirãrii duratei stabilite pentru executarea lucrãrilor sau
înaintea acestui termen, la data terminãrii anticipate a lucrãrilor
sau la data sistãrii acestora ºi renunþãrii la autorizaþii. Oricare
dintre aceste situaþii trebuie notificatã de îndatã proprietarului.
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(3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea
funcþionãrii normale a capacitãþii energetice se întinde pe toatã
durata funcþionãrii capacitãþii, iar exercitarea lui se face ori de
câte ori este necesar pentru asigurarea funcþionãrii normale a
capacitãþii. În exercitarea acestui drept, titularul licenþei poate:
a) sã depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaþii
pentru întreþinere, revizii, reparaþii ºi intervenþii necesare pentru
asigurarea funcþionãrii normale a capacitãþii;
b) sã instaleze utilaje ºi sã lucreze cu acestea;
c) sã desfiinþeze sau sã reducã culturi, plantaþii sau alte
amenajãri existente ºi sã restrângã activitãþi ale proprietarului,
în mãsura ºi pe durata strict necesare executãrii operaþiilor de
întreþinere, reparaþii, revizii sau intervenþii pentru asigurarea
funcþionãrii normale a capacitãþii.
(4) Titularul licenþei este obligat sã înºtiinþeze în scris
proprietarul bunurilor, terenurilor sau activitãþilor care vor fi
afectate ca urmare a lucrãrilor la capacitãþile energetice, cu
excepþia cazurilor de avarii, situaþie în care proprietarii sunt
înºtiinþaþi în termenul cel mai scurt.
(5) Titularul licenþei este obligat sã plãteascã proprietarilor
despãgubirea cuvenitã pentru pagubele produse, sã degajeze
terenul ºi sã-l repunã în situaþia anterioarã, în cel mai scurt
timp posibil.
(6) Servitutea de trecere subteranã, de suprafaþã sau
aerianã cuprinde dreptul de acces ºi de executare a lucrãrilor
la locul de amplasare a capacitãþilor energetice cu ocazia
intervenþiei pentru retehnologizãri, reparaþii, revizii ºi avarii.
(7) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a
bunurilor sau a unor activitãþi desfãºurate în zona de executare
a lucrãrilor de realizare sau retehnologizare de capacitãþi
energetice, precum ºi a operaþiilor de revizie sau reparaþie la
capacitatea în funcþiune, titularul autorizaþiei sau al licenþei are
dreptul de a obþine restrângerea sau sistarea, pe toatã durata
lucrãrilor, a activitãþilor desfãºurate în vecinãtate de alte
persoane. În acest caz persoanele afectate vor fi înºtiinþate, în
scris, despre data începerii, respectiv finalizãrii lucrãrilor.
(8) La încetarea exercitãrii drepturilor prevãzute la art. 16
alin. (2), titularul autorizaþiei de înfiinþare, respectiv titularul
licenþei, este obligat sã asigure degajarea terenului ºi
repunerea lui în situaþia iniþialã.
(9) Dreptul de acces la utilitãþile publice, prevãzut la art. 16
alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizaþiei sau al
licenþei cu bunã-credinþã ºi în mod rezonabil, fãrã a prejudicia
accesul altor persoane la respectivele utilitãþi publice.Ò;
Ñ Art. 37 alin. (4) ºi (7): ”(4) Terenurile pe care se
situeazã reþelele electrice de distribuþie existente la intrarea în
vigoare a prezentei legi sunt ºi rãmân în proprietatea publicã a
statului. [...]
(7) Cheltuielile pentru modificarea instalaþiilor de distribuþie
a energiei electrice, ca urmare a racordãrii de noi utilizatori sau
a schimbãrii caracteristicilor energetice iniþiale ale utilizatorilor
existenþi, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt
suportate integral de cel care a generat modificarea.Ò
În susþinerea excepþiei, autorul acesteia apreciazã cã
dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor art. 21
alin. (1)Ñ(3), art. 44 alin. (1) ºi (2) ºi ale art. 136 alin. (5)
din Constituþia republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, prevederi care au
urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãrþilor ºi a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.
(3) Pãrþile au dreptul la un proces echitabil ºi la soluþionarea
cauzelor într-un termen rezonabil.Ò;
Ñ Art. 44 alin. (1) ºi (2): ”(1) Dreptul de proprietate,
precum ºi creanþele asupra statului, sunt garantate. Conþinutul
ºi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privatã este garantatã ºi ocrotitã în mod
egal de lege, indiferent de titular. [...]Ò;
Ñ Art. 136 alin. (5): ”Proprietatea privatã este inviolabilã,
în condiþiile legii organice.Ò
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De asemenea, autorul excepþiei apreciazã cã dispoziþiile
legale criticate contravin ºi prevederilor art. 1 din primul
Protocol adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale, care au urmãtorul
conþinut: ”Orice persoanã fizicã sau juridicã are dreptul la
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa decât pentru cauzã de utilitate publicã ºi în
condiþiile prevãzute de lege ºi de principiile generale ale
dreptului internaþional.
Dispoziþiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor
de a adopta legile pe care le considerã necesare pentru a
reglementa folosinþa bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuþii sau a
amenzilor.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea reþine urmãtoarele:
Art. 16 ºi 18 din Legea energiei electrice nr. 318/2003
reglementeazã exclusiv drepturile de uz ºi de servitute
asupra proprietãþilor Ñ bunuri imobile afectate de
capacitãþile energetice, drepturi care privesc unul dintre
atributele dreptului de proprietate. Aceastã reglementare
este în conformitate cu dispoziþiile art. 44 alin. (1) teza a
doua din Constituþie, republicatã, potrivit cãrora conþinutul ºi
limitele exercitãrii dreptului de proprietate se stabilesc de
lege, precum ºi prevederile art. 1 paragraful 2 din primul
Protocol adiþional la Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale, care recunosc dreptul
statelor de a reglementa, prin lege, ”folosinþa bunurilor
conform interesului generalÒ. Or, înfiinþarea instalaþiilor ºi
executarea lucrãrilor la capacitãþile energetice pentru buna
funcþionare a acestora reprezintã, fãrã putinþã de tãgadã,
un interes general major ºi, ca atare, legiuitorul este pe
deplin competent sã stabileascã condiþiile exercitãrii
dreptului de proprietate. Chiar ºi în aceste condiþii, alin. (5)
al art. 18 din Legea nr. 318/2003 prevede, în mod expres,
obligaþia titularului licenþei ”sã plãteascã proprietarilor
despãgubirea cuvenitã pentru pagubele produse, sã degajeze
terenul ºi sã-l repunã în situaþia anterioarã, în cel mai scurt
timp posibilÒ.
Referitor la situaþia în care terenul necesar pentru
înfiinþarea ºi funcþionarea capacitãþii energetice este
proprietatea privatã a unui terþ, Curtea reþine cã, potrivit
art. 20 alin. (2) din lege, solicitantul autorizaþiei de înfiinþare
poate sã iniþieze procedura legalã de expropriere a
terenului, dacã se invocã o cauzã de utilitate publicã, ºi sã
obþinã concesiunea acestuia în condiþiile legii, pe durata
existenþei capacitãþii energetice.
În ceea ce priveºte pretinsa neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 37 alin. (4) din Legea nr. 318/2003, Curtea
constatã cã acestea nu dispun exproprierea ºi nici
transferul dreptului de proprietate în vreun alt mod, ci doar
constatã cã ”Terenurile pe care se situeazã reþelele electrice
existente la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt ºi rãmân în
proprietatea publicã a statuluiÒ. Aceastã prevedere se
justificã prin dispoziþiile art. 136 alin. (3) din Constituþie,
republicatã, potrivit cãrora fac obiectul exclusiv al
proprietãþii publice ”[É] ºi alte bunuri stabilite de legea
organicãÒ. De asemenea, dispoziþiile criticate dau expresie
ºi prevederilor constituþionale cuprinse în alin. (2) ºi (4) ale
art. 136, potrivit cãrora proprietatea publicã aparþine statului
sau unitãþilor administrativ-teritoriale ºi este inalienabilã.
Obligaþia suportãrii cheltuielilor prevãzute în art. 37
alin. (7) din lege se referã la cheltuielile necesare pentru
”modificarea instalaþiilor de distribuþie a energiei electrice, ca
urmare a racordãrii de noi utilizatori sau a schimbãrii
caracteristicilor energetice iniþiale ale utilizatorilor existenþi,
inclusiv pentru eliberarea unor amplasamenteÒ ºi este stabilitã
în sarcina celui care a generat modificarea. Este firesc ca
asemenea cheltuieli sã fie suportate de cel în al cãrui
interes se fac. De altfel, art. 18 alin. (8) din lege prevede
cã ”La încetarea exercitãrii drepturilor prevãzute la art. 16
alin. (2), titularul autorizaþiei de înfiinþare, respectiv titularul
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licenþei, este obligat sã asigure degajarea terenului ºi
repunerea lui în situaþia iniþialãÒ.
Totodatã, Curtea reþine cã textele de lege criticate nu
conþin nici o dispoziþie de naturã sã îngrãdeascã accesul
liber la justiþie, garantat de art. 21 din Constituþie,
republicatã, oricine are interes putând adresa cereri
instanþelor judecãtoreºti pentru apãrarea drepturilor ºi
intereselor sale legitime.
În ceea ce priveºte susþinerea autorului excepþiei
conform cãreia dispoziþiile legale criticate ar contraveni ºi
prevederilor art. 494 din Codul civil, Curtea constatã cã
aceasta nu poate fi primitã, întrucât, potrivit prevederilor
art. 2 din Legea nr. 47/1992, republicatã, eventuala

contradicþie existentã între dispoziþiile unor legi în vigoare
nu intrã sub incidenþa controlului de constituþionalitate.
Pe de altã parte, dispoziþiile legale criticate în prezenta
cauzã au mai fost supuse controlului de constituþionalitate
prin Decizia nr. 72 din 26 februarie 2004, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din
22 martie 2004, prin care Curtea, respingând excepþia de
neconstituþionalitate, a constatat cã aceste dispoziþii legale
sunt în concordanþã cu prevederile constituþionale, cu
reglementãrile internaþionale, precum ºi cu practica în
materie a Curþii Europene a Drepturilor Omului. Întrucât nu
existã elemente noi, de naturã a determina modificarea
jurisprudenþei Curþii Constituþionale, soluþia ºi considerentele
deciziei menþionate sunt valabile ºi în aceastã cauzã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã,
precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 16 alin. (4) ºi (6), art. 18 ºi ale art. 37 alin. (4) ºi (7)
din Legea energiei electrice nr. 318/2003, excepþie ridicatã de Nicolae Duvalmã în Dosarul nr. 4.408/2003 al Judecãtoriei
Târgoviºte.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 29 aprilie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE PENTRU
SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODÃRIE COMUNALÃ

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare ºi sancþionare a abaterilor
de la reglementãrile emise în domeniul de activitate al Autoritãþii Naþionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã
Având în vedere dispoziþiile art. 23 alin. (4) lit. c) din Legea serviciilor publice de gospodãrie comunalã
nr. 326/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 7 alin. (1) lit. d) din Hotãrârea Guvernului nr. 373/2002
privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie
Comunalã Ñ A.N.R.S.C., cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 10 alin. (5) ºi (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 373/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã emite
prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul de constatare,
notificare ºi sancþionare a abaterilor de la reglementãrile
emise în domeniul de activitate al Autoritãþii Naþionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie
Comunalã, prevãzut în anexa care face parte integrantã din
prezentul ordin.

Art. 2. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Ordinul ministrului administraþiei publice
nr. 147/2003, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 203 din 28 martie 2003.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã,
Ioan Radu,
secretar de stat
Bucureºti, 31 mai 2004.
Nr. 147.
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ANEXÃ

REGULAMENT
de constatare, notificare ºi sancþionare a abaterilor de la reglementãrile emise în domeniul de activitate
al Autoritãþii Naþionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezentul regulament este emis în conformitate
cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. d) din Hotãrârea Guvernului
nr. 373/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Naþionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodãrie Comunalã Ñ A.N.R.S.C., cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi are ca scop constatarea, notificarea
ºi sancþionarea abaterilor de la reglementãrile emise în
domeniul serviciilor publice de gospodãrie comunalã, aflate în
sfera de competenþã a autoritãþii.
Art. 2. Ñ Prezentul regulament stabileºte procedurile
Autoritãþii Naþionale de Reglementare pentru Serviciile
Publice de Gospodãrie Comunalã, denumitã în continuare
A.N.R.S.C., privind efectuarea activitãþilor de control, de
constatare ºi de sancþionare a abaterilor de la
reglementãrile emise în domeniul serviciilor publice de
gospodãrie comunalã, în condiþiile legii.
CAPITOLUL II
Agenþi constatatori
Art. 3. Ñ (1) În înþelesul prezentului regulament,
calitatea de agent constatator o are personalul A.N.R.S.C.,
împuternicit în acest sens de cãtre preºedintele acesteia.
(2) Conþinutul împuternicirii de control este prevãzut în
anexa nr. 1.
(3) Împuternicirile de control sunt valabile pentru o
perioadã determinatã Ñ maximum 2 ani Ñ ºi numai
însoþite de actul de identitate ºi de legitimaþia de serviciu
ale agentului constatator.
Art. 4. Ñ Agenþii constatatori au urmãtoarele atribuþii:
a) sã efectueze controale, planificate ºi neplanificate,
pentru verificarea respectãrii prevederilor legale în domeniul
serviciilor publice de gospodãrie comunalã, aflate în sfera
de competenþã a A.N.R.S.C.;
b) sã constate contravenþiile ºi sã aplice sancþiunile
corespunzãtoare;
c) sã propunã declanºarea procedurii de suspendare sau
de retragere a licenþelor/autorizaþiilor operatorilor
furnizori/prestatori de servicii publice de gospodãrie comunalã,
în condiþiile prevãzute de reglementãrile în vigoare;
d) sã propunã sesizarea organelor de urmãrire penalã
competente în legãturã cu faptele constatate cu ocazia
activitãþilor de control, care, potrivit legii penale, constituie
infracþiuni;
e) orice alte atribuþii prevãzute de lege.
Art. 5. Ñ În exercitarea atribuþiilor prevãzute la art. 4,
agenþii constatatori au urmãtoarele obligaþii:
a) sã se legitimeze înainte de exercitarea controlului;
b) sã efectueze controlul cu obiectivitate ºi sã încheie
proces-verbal de constatare ºi sancþionare a contravenþiilor,
în cazul în care constatã cã au fost sãvârºite fapte
sancþionate contravenþional în domeniul serviciilor publice
de gospodãrie comunalã;
c) sã pãstreze secretul informaþiilor cu caracter
confidenþial deþinute ca urmare a exercitãrii controlului ºi sã
nu le facã publice decât în cazurile expres prevãzute de
reglementãrile legale în vigoare.
CAPITOLUL III
Procedura de control a A.N.R.S.C.
SECÞIUNEA 1
Aspecte generale

Art. 6. Ñ Activitatea de control a A.N.R.S.C. se exercitã
prin urmãtoarele modalitãþi:

a) controale planificate, pe baza planului anual de
control elaborat de Direcþia control, sesizãri ºi relaþii cu
publicul ºi aprobat de preºedintele A.N.R.S.C.;
b) controale neplanificate, ca urmare a unor reclamaþii
ºi sesizãri ori a unor semnale de presã, cu aprobarea
preºedintelui A.N.R.S.C.
Art. 7. Ñ Obiectivele de control nu pot depãºi atribuþiile
ºi competenþele conferite A.N.R.S.C. prin actele normative
în vigoare.
SECÞIUNEA a 2-a
Notificarea controlului

Art. 8. Ñ (1) Înainte de desfãºurarea unei acþiuni de
control planificat, Direcþia control, sesizãri ºi relaþii cu
publicul din cadrul A.N.R.S.C. va transmite persoanei
juridice care urmeazã sã fie controlatã o notificare, care va
cuprinde:
Ñ denumirea autoritãþii;
Ñ denumirea ºi adresa sediului persoanei juridice
supuse controlului;
Ñ perioada în care se va desfãºura activitatea de
control;
Ñ perioada care urmeazã sã fie supusã controlului;
Ñ documentele, evidenþele, datele ºi informaþiile pe care
persoana juridicã supusã controlului trebuie sã le punã la
dispoziþia echipei de control;
Ñ semnãtura directorului Direcþiei control, sesizãri ºi
relaþii cu publicul.
(2) Notificarea va fi transmisã persoanei juridice
controlate cu cel puþin 10 zile calendaristice înainte de data
începerii efective a acþiunii de control planificat.
(3) Pe timpul activitãþii de control, echipa de control poate
solicita ºi alte documente sau date referitoare la modul de
desfãºurare a serviciilor publice de gospodãrie comunalã.
(4) Controlul planificat se exercitã în baza împuternicirii
ºi a mandatului de control.
Art. 9. Ñ Controalele neplanificate nu se notificã ºi se
efectueazã pe baza împuternicirii de control.
SECÞIUNEA a 3-a
Echipa de control

Art. 10. Ñ (1) Echipa de control este compusã din cel
puþin douã persoane, una dintre ele având obligatoriu
calitatea de agent constatator.
(2) Unul dintre membrii echipei de control, care are ºi
calitatea de agent constatator, va fi ºeful echipei de control
ºi va avea responsabilitatea generalã a controlului.
(3) Nu poate fi membru al echipei de control persoana
care are calitatea de membru al consiliului de administraþie,
acþionar, asociat sau care deþine orice altã funcþie în cadrul
structurii organizatorice a persoanei juridice controlate.
Art. 11. Ñ (1) Preºedintele A.N.R.S.C. va desemna, la
solicitarea altor autoritãþi publice ale statului, agenþi
constatatori sau alte categorii de specialiºti, care sã
participe la controalele organizate de cãtre acestea.
(2) Modul de colaborare ºi procedurile de control vor fi
stabilite prin protocoale încheiate între A.N.R.S.C. ºi
respectivele autoritãþi, dupã caz.
Art. 12. Ñ Membrii echipei de control au urmãtoarele
responsabilitãþi ºi obligaþii:
a) sã îºi decline calitatea, legitimându-se în faþa
reprezentantului persoanei juridice care urmeazã sã fie
controlatã;
b) sã efectueze controlul conform procedurii stabilite de
prezentul regulament, în baza împuternicirii ºi a mandatului
de control aprobat, respectiv a împuternicirii de control,
dupã caz;
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c) sã întocmeascã nota de constatare;
d) sã pãstreze secretul informaþiilor cu caracter
confidenþial, deþinute ca urmare a exercitãrii atribuþiilor de
serviciu, ºi sã nu le facã publice decât în cazurile expres
prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
e) sã nu pretindã ºi sã nu primeascã bunuri sau bani ºi
sã nu îºi creeze avantaje în legãturã cu serviciul sau prin
exercitarea funcþiei.
Art. 13. Ñ (1) În timpul efectuãrii activitãþilor de control,
membrii echipei de control au acces, în condiþiile legii, în
incinta clãdirilor, la instalaþii, precum ºi în orice alt loc în
perimetrul cãruia sunt situate instalaþiile de producþie,
transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare,
distribuþie ºi furnizare a serviciilor publice de gospodãrie
comunalã.
(2) Pentru efectuarea activitãþilor de control, persoanele
juridice supuse controlului sunt obligate sã punã la
dispoziþia membrilor echipei de control toate documentele,
evidenþele ºi actele specifice, precum ºi un spaþiu adecvat
în vederea bunei desfãºurãri a activitãþii de control.
Art. 14. Ñ ªeful echipei de control are urmãtoarele
responsabilitãþi suplimentare:
a) întocmeºte ºi înainteazã spre aprobare mandatul de
control;
b) înregistreazã mandatul de control la registratura
persoanei juridice care urmeazã sã fie controlatã;
c) reprezintã echipa de control în faþa conducerii
persoanei juridice;
d) coordoneazã ºi asigurã întocmirea notei de
constatare ºi, dacã este cazul, a procesului-verbal de
constatare ºi sancþionare a contravenþiilor.
SECÞIUNEA a 4-a
Documentele de control

Art. 15. Ñ Mandatul de control este acel document
emis de cãtre A.N.R.S.C., prin care se autorizeazã
efectuarea unei activitãþi de control planificat (anexa nr. 2).
Art. 16. Ñ (1) Nota de constatare este documentul în
care se consemneazã datele, investigaþiile ºi concluziile
rezultate, precum ºi mãsurile ºi termenele de conformare
stabilite.
(2) Nota de constatare se întocmeºte în douã
exemplare ºi va fi semnatã de membrii echipei de control
ºi de reprezentanþii persoanei juridice controlate, ºtampilatã
ºi înregistratã la registratura acestuia.
(3) Un exemplar al notei de constatare va fi înmânat
reprezentantului persoanei juridice controlate, iar un
exemplar va fi depus ºi înregistrat la Direcþia control,
sesizãri ºi relaþii cu publicul din cadrul A.N.R.S.C.
CAPITOLUL IV
Procedura de constatare ºi sancþionare a contravenþiilor
Art. 17. Ñ (1) Constatarea sãvârºirii contravenþiei ºi
aplicarea sancþiunii sunt consemnate într-un proces-verbal
de constatare ºi sancþionare a contravenþiilor, întocmit de
agentul constatator, conform anexei nr. 3.
(2) Procesul-verbal de constatare ºi sancþionare a
contravenþiilor se semneazã pe fiecare paginã de cãtre
agentul constatator ºi de cãtre reprezentantul persoanei
juridice contraveniente.
(3) În cazul în care contravenientul nu se aflã de faþã,
refuzã sau nu poate sã semneze, agentul constatator va
face menþiune despre aceste împrejurãri, care trebuie sã
fie confirmate de cel puþin un martor. În acest caz,
procesul-verbal va cuprinde ºi datele personale din actul
de identitate al martorului ºi semnãtura acestuia.
(4) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent
constatator.
(5) În lipsa unui martor, agentul constatator va preciza
motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în
acest mod.

(6) Procesul-verbal de constatare ºi sancþionare a
contravenþiilor se încheie dupã ce s-a întocmit nota de
constatare prevãzutã la art. 16 alin. (1).
Art. 18. Ñ (1) A.N.R.S.C. are obligaþia de a transmite
agenþilor constatatori carnete conþinând procese-verbale de
constatare ºi sancþionare a contravenþiilor.
(2) Evidenþa carnetelor conþinând procese-verbale de
constatare ºi sancþionare a contravenþiilor, a registrelor de
evidenþã, a proceselor-verbale ºi a împuternicirilor de
control se þine de cãtre Direcþia control, sesizãri ºi relaþii
cu publicul din cadrul A.N.R.S.C., cu respectarea regulilor
privind evidenþa ºi circuitul imprimatelor cu regim special.
(3) Procesele-verbale se arhiveazã conform reglementãrilor
stabilite pentru imprimatele cu regim special.
(4) Modelul registrului de evidenþã a proceselor-verbale
este prevãzut în anexa nr. 4.
(5) Agenþii constatatori raporteazã în scris ºefului
ierarhic situaþia proceselor-verbale întocmite ºi a amenzilor
aplicate, trimestrial ºi ori de câte ori li se solicitã de cãtre
acesta.
Art. 19. Ñ (1) În nota de constatare se stabilesc mãsuri
cu termene de conformare, potrivit prevederilor actelor
normative în vigoare privind serviciile publice de gospodãrie
comunalã ºi reglementãrilor emise de cãtre A.N.R.S.C.
(2) În cazul termenelor prevãzute la alin. (1), persoana
juridicã are obligaþia sã se conformeze mãsurilor stabilite,
neconformarea determinând sancþionarea contravenþionalã,
potrivit reglementãrilor în vigoare.
Art. 20. Ñ Dacã aceeaºi persoanã juridicã a sãvârºit
mai multe fapte care constituie contravenþii, sancþiunea se
va aplica pentru fiecare faptã.
CAPITOLUL V
Cãi de atac
Art. 21. Ñ (1) Împotriva procesului-verbal de constatare
ºi sancþionare a contravenþiilor se poate face plângere în
termen de 15 zile calendaristice de la data înmânãrii sau a
comunicãrii acestuia. Plângerea se depune la sediul
A.N.R.S.C., însoþitã de o copie a procesului-verbal de
constatare ºi sancþionare a contravenþiilor.
(2) Plângerea împreunã cu dosarul cauzei vor fi
transmise judecãtoriei în a cãrei circumscripþie a fost
sãvârºitã contravenþia.
(3) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare
ºi sancþionare a contravenþiilor, precum ºi exercitarea cãilor
de atac împotriva hotãrârii judecãtoreºti sunt suspensive de
executare.
Art. 22. Ñ (1) Plata amenzii contravenþionale se va
face în termen de 15 zile calendaristice de la data
înmânãrii sau a comunicãrii procesului-verbal de constatare
ºi sancþionare a contravenþiilor.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult
48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumãtate
din minimul amenzii prevãzute în actul normativ, agentul
constatator fãcând menþiune despre aceastã posibilitate în
procesul-verbal, dupã caz. În actul normativ de stabilire a
contravenþiilor aceastã posibilitate trebuie menþionatã în
mod expres.
(3) Dacã dupã expirarea termenelor de platã
contravenientul nu a achitat amenda sau nu a depus
plângerea prevãzutã la art. 21 alin. (1) în acelaºi termen,
se va trece la punerea în executare a acesteia.
CAPITOLUL VI
Rãspunderi ºi sancþiuni
Art. 23. Ñ Încãlcarea prevederilor prezentului regulament
atrage rãspunderea materialã, disciplinarã, contravenþionalã,
civilã sau penalã, dupã caz, în condiþiile legii.
Art. 24. Ñ (1) Plata amenzilor contravenþionale se face
prin orice instrument legal de platã, în contul prevãzut în
procesul-verbal remis de cãtre agentul constatator. Dovada
plãþii va fi depusã la A.N.R.S.C. în termenul prevãzut la
art. 22 alin. (1).
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(2) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul
de stat ºi la bugetul A.N.R.S.C., potrivit legii.
Art. 25. Ñ Procedura de constatare ºi de sancþionare
prevãzutã de prezentul regulament se aplicã persoanei
juridice care încalcã dispoziþiile legale privind serviciile
publice de gospodãrie comunalã.
Art. 26. Ñ Aplicarea sancþiunii amenzii contravenþionale
ºi executarea acesteia se prescriu în conformitate cu
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prevederile actelor normative în vigoare privind regimul
juridic al contravenþiilor.
Art. 27. Ñ Cauzele care înlãturã caracterul
contravenþional al faptei sunt cele prevãzute de actele
normative în vigoare privind regimul juridic al
contravenþiilor.
Art. 28. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din
prezentul regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament

ÎMPUTERNICIRE DE CONTROL

Doamna/Domnul ............................., având funcþia de ............................., în conformitate cu prevederile art. 6
lit. h) din Hotãrârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã Ñ A.N.R.S.C., cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale
Regulamentului de constatare, notificare ºi sancþionare a abaterilor de la reglementãrile emise în domeniul de activitate al
Autoritãþii Naþionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã, aprobat prin Ordinul preºedintelui
A.N.R.S.C. nr. 147/2004, este împuternicitã/împuternicit:
1. sã efectueze controale planificate ºi neplanificate la persoanele juridice aflate în sfera sa de reglementare,
pentru verificarea modului în care aceºtia respectã prevederile actelor normative care reglementeazã serviciile publice de
gospodãrie comunalã;
2. sã stabileascã mãsuri de conformare în cazul în care constatã încãlcãri ale reglementãrilor specifice serviciilor
publice de gospodãrie comunalã;
3. sã constate ºi sã sancþioneze contravenþiile prevãzute de actele normative care reglementeazã serviciile publice
de gospodãrie comunalã aflate în sfera de competenþã a A.N.R.S.C.
Împuternicirea este valabilã pentru o perioadã de .......................... .
Data eliberãrii .........................
Preºedinte,
..............................
ANEXA Nr. 2
la regulament

Preºedinte,
...........................
MANDAT DE CONTROL

În perioada .........................................., o echipã a Autoritãþii Naþionale de Reglementare pentru Serviciile Publice
de Gospodãrie Comunalã, formatã din:
1. ..........................................................., care se legitimeazã cu ............ seria ............... nr. ................................;
2. ..........................................................., care se legitimeazã cu ............ seria ............... nr. ................................;
3. ..........................................................., care se legitimeazã cu ............ seria ............... nr. ................................;
4. ..........................................................., care se legitimeazã cu ............ seria ............... nr. ................................;
5. ..........................................................., care se legitimeazã cu ............ seria ............... nr. ................................,
va efectua un control la ............................, cu sediul în localitatea ................................., str. ....................... nr. .....,
judeþul/sectorul ......................................... .
Pe timpul activitãþii de control vor fi verificate urmãtoarele probleme:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Data ...................

Direcþia control, sesizãri ºi relaþii cu publicul
Director,
........................
ANEXA Nr. 3
la regulament
PROCES-VERBAL

de constatare ºi sancþionare a contravenþiilor
Seria ............. nr. .........................
Încheiat în ziua ..............., luna .............., anul ................., în localitatea ............................, judeþul/sectorul ..............
Subsemnatul ......................., agent constatator, împuternicit de Autoritatea Naþionalã de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodãrie Comunalã Ñ A.N.R.S.C., cu sediul în Bucureºti, str. ................ nr. ....., sectorul ............,
posesorul Împuternicirii de control nr. ........, constat cã persoana juridicã ................, cu sediul în localitatea .......................,
str. ............................. nr. .............., judeþul/sectorul .............., nr. de înmatriculare în registrul comerþului .........................,
cod fiscal ..........., reprezentatã prin .................................., identificat(ã) cu actul de identitate seria ........... nr. ............,
eliberat de ................ la data de ............................., CNP ......................, a sãvârºit urmãtoarele: .......................................
........................................................................................................................................................................................................
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Cele menþionate constituie contravenþie/contravenþii, prevãzutã/prevãzute de art. ........... alin. ............ lit. ...... din
.................... ºi sancþionatã/sancþionate de art. ...... alin. ............ lit. ......... din .........................
Stabilesc avertisment/amenda ........ (în cifre) .............. (în litere) lei, dupã caz, care va fi achitatã dupã cum
urmeazã:
Ñ suma de .............. lei, în contul A.N.R.S.C. nr. ..........., deschis la Trezoreria .....................;
Ñ suma de .............. lei, în contul bugetului de stat nr. ..........., deschis la Trezoreria ....................., iar copiile
chitanþelor ºi procesului-verbal vor fi depuse la sediul A.N.R.S.C. în termen de 15 zile calendaristice de la data
înºtiinþãrii/comunicãrii prezentului proces-verbal.
Contravenientul (nu) se angajeazã sã plãteascã în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal
jumãtate din minimul amenzii prevãzut de lege, respectiv suma de ........ (în cifre) .............. (în litere) lei, conform actelor
normative în vigoare privind regimul juridic al contravenþiilor. În actul normativ de stabilire a contravenþiilor aceastã
posibilitate trebuie menþionatã în mod expres.
Prin semnarea procesului-verbal contravenientul recunoaºte cã a primit o copie de pe acesta.
Neplata amenzii în termen de 15 zile calendaristice de la data luãrii la cunoºtinþã despre procesul-verbal atrage
executarea silitã, conform prevederilor legislaþiei în vigoare.
În cazul în care contravenientul nu este de faþã/refuzã/nu poate lua cunoºtinþã despre conþinutul procesului-verbal,
agentul constatator va face menþiune despre aceste împrejurãri, care vor fi confirmate ºi semnate de un martor, identificat
cu datele din buletinul/cartea de identitate.
Alte menþiuni ................................................................
Obiecþii ale contravenientului privind cele consemnate în procesul-verbal ................................................................
Cãi de atac din partea contravenientului: plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data
înmânãrii/comunicãrii prezentului proces-verbal, însoþitã de copie de pe acesta, depusã la sediul A.N.R.S.C.
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ......... exemplare, semnate pe fiecare paginã, un exemplar fiindu-i
înmânat/comunicat contravenientului.
Agent constatator

Contravenient
(reprezentant al contravenientului)
Numele ºi prenumele .....................
Semnãtura .......................................
ªtampila

Numele ºi prenumele .....................
Semnãtura ........................................
ªtampila

Martor
Numele ºi prenumele .....................
B.I./C.I. seria ......... nr. .........., CNP .................
Semnãtura .............................
ANEXA Nr. 4
la regulament
REGISTRU DE EVIDENÞÃ A PROCESELOR-VERBALE
Nr
crt.

Seria ºi nr.
procesului-verbal

Data/locul încheierii
procesului-verbal

Agentul
constatator

Denumirea
contravenientului

Sediul
contravenientului

0

1

2

3

4

5

Descrierea pe scurt
a faptei

Încadrarea juridicã
a contravenþiei

Amendã

Obiecþii

Mãsuri
de conformare

6

7

8

9

10

Mod
de comunicare

Date de identificare
a martorului

Plângere,
depunere/soluþionare

Finalizarea
procesului-verbal

Comunicare cãtre
administraþia financiarã

11

12

13

14

15
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