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din 29 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 69.1
din Regulamentul de transport pe c„ile ferate din Rom‚nia,
aprobat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2005
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 69.1 din Regulamentul de transport pe
c„ile ferate din Rom‚nia, aprobat prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 7/2005, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îTermoelectrica“ — S.A. din Bucure∫ti Ón
Dosarul nr. 79/2005 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia
a VI-a comercial„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
La dosarul cauzei Societatea Na˛ional„ de Transport
Feroviar de Marf„ îC.F.R. Marf„“ — S.A. a depus concluzii
scrise prin care solicit„ respingerea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, apreciind c„
se impune men˛inerea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale Ón
materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 1 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 79/2005, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a
comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului
de transport pe c„ile ferate din Rom‚nia ∫i ale art. 1 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de transport pe c„ile ferate din Rom‚nia,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îTermoelectrica“ —
S.A. din Bucure∫ti Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect o ac˛iune
comercial„ Ón preten˛ii.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ sunt neconstitu˛ionale dispozi˛iile art. 1
din Ordonan˛a Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea
Regulamentului de transport pe c„ile ferate din Rom‚nia ∫i

cele ale art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2005 pentru
aprobarea Regulamentului de transport pe c„ile ferate din
Rom‚nia. Astfel, prevederile art. 93.1 (respectiv art. 69.1),
coroborate cu ale art. 87.1 (respectiv art. 65.1) ∫i art. 87.2
(respectiv art. 65.2), din regulamentele men˛ionate sunt
contrare prevederilor art. 16 alin. (1) ∫i (2) ∫i ale art. 44
alin. (2) teza Ónt‚i din Constitu˛ie deoarece creeaz„ un
privilegiu nepermis operatorului de transport feroviar,
Óntruc‚t îtermenul de prescrip˛ie a dreptului la ac˛iune al
c„ii ferate este de 3 ani, Ón timp ce termenul de prescrip˛ie
a dreptului la ac˛iune al celorlalte p„r˛i Ómpotriva c„ii ferate
este de 1 an“. De asemenea, autorul excep˛iei apreciaz„
c„ sunt Ónc„lcate ∫i dispozi˛iile art. 7 din Declara˛ia
Universal„ a Drepturilor Omului ∫i ale art. 26 din Pactul
interna˛ional privind drepturile civile ∫i politice ale omului.
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ îinstan˛a suprem„ din
Rom‚nia a pronun˛at de-a lungul timpului hot„r‚ri
contradictorii Ón privin˛a termenului de prescrip˛ie a dreptului
la ac˛iune izvor‚nd din contractul de transport“.
De asemenea arat„ c„ prin Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 1 din data de 8 februarie 1994 s-a statuat c„ îliberul
acces la justi˛ie se realizeaz„ numai Ón respectul egalit„˛ii
cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice, astfel Ónc‚t
orice excludere care ar avea semnifica˛ia Ónc„lc„rii egalit„˛ii
de tratament juridic este neconstitu˛ional„“. Pentru aceste
motive at‚t reclamanta, c‚t ∫i p‚r‚ta, care sunt persoane
juridice de drept privat rom‚n, trebuie s„ se bucure de o
protec˛ie egal„ din partea legii ∫i sub aspectul termenului
special de prescrip˛ie a dreptului la ac˛iune. Totodat„, Ón
conformitate cu principiul simetriei obliga˛iilor ∫i din ra˛iuni
de egalitate de tratament juridic, termenul special de
prescrip˛ie a dreptului la ac˛iune de un an, izvor‚t din
contractul de transport, trebuie s„ fie aplicabil ∫i ac˛iunilor
c„ii ferate contra expeditorului/destinatarului/beneficiarului.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
Óntemeiat„, deoarece tratamentul diferen˛iat ce rezult„ din
termenele diferite de prescriere a dreptului la ac˛iune
creeaz„ un regim privilegiat uneia dintre p„r˛i.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„ c„ principiul
egalit„˛ii nu este incident Ón cauz„, Óntruc‚t, a∫a cum s-a
statuat prin Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 136 din 3 mai
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2001, acest principiu se aplic„ numai cet„˛enilor afla˛i Ón
situa˛ii identice.
Regulamentul de transport pe c„ile ferate din Rom‚nia
con˛ine norme cu privire la efectuarea transportului pe c„ile
ferate rom‚ne de c„tre to˛i operatorii de transport feroviar
public, care trebuie s„-∫i Óndeplineasc„, Ón mod egal, f„r„
nici o discriminare sau vreun privilegiu, toate obliga˛iile ce
le revin din contractul de transport pe liniile publice, Ón
vederea realiz„rii transportului Ón condi˛ii de celeritate,
siguran˛„ ∫i securitate.
Prin textele de lege criticate s-a avut Ón vedere
reglementarea uniform„ a condi˛iilor ce trebuie Óndeplinite
pentru realizarea corespunz„toare a transportului feroviar,
asigur‚ndu-se astfel ∫i posibilitatea realiz„rii — Ón condi˛ii
egale — a drepturilor beneficiarilor transportului.
Termenul de prescrip˛ie de un an pentru ac˛iunile
introduse de operatorul de transport feroviar a fost stabilit
de legiuitor Ón mod obiectiv, ˛in‚ndu-se seama de specificul
activit„˛ii de transport pe calea ferat„ ∫i al obliga˛iilor
operatorilor feroviari, ca ∫i de obiectul ac˛iunilor ce pot fi
introduse Ómpotriva acestora, f„r„ a se aduce atingere
textelor constitu˛ionale invocate de autorul excep˛iei.
De altfel, ∫i Ón Codul comercial legiuitorul a stabilit
termene speciale pentru ac˛iunile îcontra c„r„u∫ilor“, de
6 luni ∫i de un an, ˛in‚nd cont ∫i de specificul
transportului.
Mai mult, termenul de un an Ón care se prescrie
ac˛iunea Ómpotriva transportatorului pe calea ferat„ a fost
stabilit Ón acord cu prevederile Conven˛iei pentru
transporturile interna˛ionale (1980), semnat„ la Berna, ∫i cu
prevederile art. 48 (fostul art. 58) din Regulile uniforme
privind Contractul de transport interna˛ional feroviar al
m„rfurilor CIM, apendice B la Conven˛ie, la care Rom‚nia
a aderat prin Decretul nr. 100/1983, cu amendamentele
ulterioare.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport
pe c„ile ferate din Rom‚nia este inadmisibil„, Óntruc‚t
acest text de lege a fost abrogat expres prin dispozi˛iile
art. 3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2005.
C‚t prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2005,
apreciaz„ c„ aceasta este neÓntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,
3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum a
fost formulat de autorul acesteia, Ól constituie dispozi˛iile
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art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 41/1997 privind
aprobarea Regulamentului de transport pe c„ile ferate din
Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 220 din 29 august 1997, ∫i cele ale art. 1 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de transport pe c„ile ferate din Rom‚nia,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 101
din 31 ianuarie 2005.
Œn realitate, astfel cum rezult„ din motivarea excep˛iei,
autorul acesteia contest„ constitu˛ionalitatea dispozi˛iilor
art. 93.1 din Regulamentul de transport pe c„ile ferate din
Rom‚nia, astfel cum a fost aprobat prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 41/1997, ∫i a dispozi˛iilor art. 69.1 din
Regulamentul de transport pe c„ile ferate din Rom‚nia,
aprobat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2005.
Anterior sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale, Ordonan˛a
Guvernului nr. 41/1997 a fost abrogat„ prin dispozi˛iile
art. 3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2005 pentru
aprobarea Regulamentului de transport pe c„ile ferate din
Rom‚nia. Curtea re˛ine Óns„ c„ solu˛ia legislativ„ ini˛ial„,
cuprins„ Ón art. 93.1 din regulament, a fost conservat„ ∫i
preluat„ de dispozi˛iile art. 69.1 din regulamentul aprobat
prin aceast„ din urm„ ordonan˛„. Œn consecin˛„, potrivit
jurispruden˛ei sale, prin prezenta decizie Curtea urmeaz„ a
se pronun˛a cu privire la constitu˛ionalitatea acestui text
legal, care are urm„torul cuprins:
— Art. 69.1: îAc˛iunea izvor‚t„ din contractul de transport
se prescrie Ón termen de un an.“
Œn sus˛inerea excep˛iei sunt invocate prevederile art. 16
alin. (1) ∫i (2), art. 21 alin. (1)—(3) ∫i ale art. 44 alin. (2)
teza Ónt‚i din Constitu˛ie.
Acestea au urm„torul cuprins:
— Art. 16 alin. (1) ∫i (2): î(1) Cet„˛enii sunt egali Ón fa˛a
legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.“;
— Art. 21 alin. (1)—(3): î(1) Orice persoan„ se poate
adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.
(3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea
cauzelor Óntr-un termen rezonabil.“;
— Art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i: îProprietatea privat„ este
garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod egal de lege, indiferent de titular.“
Cu aceea∫i finalitate mai sunt invocate ∫i prevederile
art. 7 teza Ónt‚i din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor
Omului, ale art. 26 teza Ónt‚i din Pactul interna˛ional privind
drepturile civile ∫i politice ale omului, ratificat prin Decretul
nr. 212/1974, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146
din 20 noiembrie 1974, ∫i ale art. 58 pct. 1 teza Ónt‚i din
apendicele B la Conven˛ia cu privire la transporturile
interna˛ionale feroviare din 9 mai 1980, ratificat„ prin
Decretul nr. 100/1983, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 23 din 1 aprilie 1983.
Textele men˛ionate au urm„torul cuprins:
— Art. 7 teza Ónt‚i din Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului: îTo˛i oamenii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i au,
f„r„ nici o deosebire, dreptul la o egal„ protec˛ie a legii.“;
— Art. 26 teza Ónt‚i din Pactul interna˛ional privind
drepturile civile ∫i politice ale omului: îToate persoanele sunt
egale Ón fa˛a legii ∫i au, f„r„ discriminare, dreptul la o ocrotire
egal„ din partea legii.“;
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— Art. 58 pct. 1 teza Ónt‚i din apendicele B la
Conven˛ia cu privire la transporturile interna˛ionale feroviare:
îAc˛iunea izvor‚t„ din contractul de transport se prescrie prin
trecerea unui an.“
Asupra acestei excep˛ii Curtea s-a mai pronun˛at Ón
precedent prin Decizia nr. 326 din 14 iunie 2005, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 762 din
22 august 2005, resping‚nd excep˛ia invocat„.
Œn motivarea solu˛iei s-a re˛inut Ón esen˛„ c„
reglementarea legal„ criticat„ nu con˛ine nici o dispozi˛ie
care s„ contravin„ textelor de referin˛„ invocate.
Œmprejurarea c„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a
re˛inut, pe cale de interpretare, Ón procesul de aplicare a
normei juridice la spe˛„, c„ termenul de prescrip˛ie de un
an, prev„zut de textul de lege criticat, se refer„ exclusiv la
dreptul la ac˛iune al beneficiarului, Ón vreme ce acela∫i
drept av‚ndu-l titular pe c„r„u∫, respectiv c„ile ferate,
este supus termenului de prescrip˛ie de drept comun de
3 ani, nu impune ∫i nici nu justific„ concluzia desprins„
de autorul excep˛iei, Ón sensul calific„rii ca neconstitu˛ional„ a reglement„rii deduse controlului. Starea de
neconstitu˛ionalitate constituie, prin defini˛ie, o stare
organic„ a unei norme legale, neput‚nd fi dedus„ din
semnifica˛ia atribuit„ acesteia de o instan˛„ Ón procesul de
îrostire a dreptului“, domeniu Ón care are o competen˛„
proprie ∫i exclusiv„, Ón afara competen˛ei Cur˛ii. A∫a fiind,
chiar dac„, prin ipotez„, interpretarea judiciar„ este
susceptibil„ de rezerve ∫i de natur„ s„ confere normei o
semnifica˛ie evident neconstitu˛ional„, Curtea nu este
abilitat„, de lege lata, s„ constate, pe aceast„ baz„,
neconstitu˛ionalitatea normei legale astfel interpretate, ceea
ce ar avea semnifica˛ia unei cenzuri a actului de judecat„.
Dispozi˛iile art. 69.1 din Regulamentul de transport pe
c„ile ferate din Rom‚nia, aprobat prin Ordonan˛a Guvernului
nr. 7/2005, nu Óncalc„ prevederile art. 21 alin. (1)—(3) din
Constitu˛ie, Óntruc‚t instituirea anumitor condi˛ii de
admisibilitate a ac˛iunilor Ón justi˛ie nu constituie o Ónc„lcare
a accesului liber la justi˛ie ∫i nici a dreptului la un proces
echitabil. Œn acest sens, prin Decizia Plenului Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 69 din
16 martie 1994, s-a statuat c„ judec„torul î«spune dreptul»

[...], dar numai Ón formele ∫i Ón condi˛iile procedurale
instituite de lege. Pe cale de consecin˛„, legiuitorul poate
institui, Ón considerarea unor situa˛ii deosebite, reguli
speciale de procedur„, ca ∫i modalit„˛ile de exercitare a
drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justi˛ie
presupun‚nd posibilitatea neÓngr„dit„ a celor interesa˛i de
a utiliza aceste proceduri, Ón formele ∫i Ón modalit„˛ile
instituite de lege“.
Œn acela∫i sens, Ón jurispruden˛a Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului s-a statuat c„ accesul liber la justi˛ie nu
este absolut, îci este un drept ce poate fi supus unor
limit„ri aduse implicit, cu excep˛ia restr‚ngerilor care aduc
atingere chiar substan˛ei dreptului“, a∫a cum rezult„ din
hot„r‚rile adoptate Ón cauzele Golder Ómpotriva Regatului
Unit, 1975, Tolstoy Miloslavsky Ómpotriva Regatului Unit,
1995, Stubbings ∫i al˛ii Ómpotriva Regatului Unit, 1996,
precum ∫i Z. ∫i al˛ii Ómpotriva Regatului Unit, 2001.
A∫a fiind, nu se poate sus˛ine c„ instituirea unor
termene de prescrip˛ie ar constitui o Óngr„dire a accesului
liber la justi˛ie, sens Ón care Curtea s-a mai pronun˛at prin
Decizia nr. 427 din 18 noiembrie 2003, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 868 din
5 decembrie 2003. Œn considerentele acesteia se arat„ c„
îinstitu˛ia prescrip˛iei, Ón general, ∫i termenele Ón raport cu
care Ó∫i produce efectele nu pot fi considerate de natur„
s„ Óngr„deasc„ accesul liber la justi˛ie, finalitatea lor fiind,
dimpotriv„, de a-l facilita, prin asigurarea unui climat de
ordine, indispensabil exercit„rii Ón condi˛ii optime a acestui
drept constitu˛ional, prevenindu-se eventualele abuzuri ∫i
limit‚ndu-se efectele perturbatoare asupra stabilit„˛ii ∫i
securit„˛ii raporturilor juridice civile“. Œn cauz„, de altfel,
Curtea observ„ c„ instituirea termenului de prescrip˛ie
special de un an se impune datorit„ specificului drepturilor,
obliga˛iilor ∫i r„spunderilor ce revin administratorului ∫i
gestionarilor infrastructurii feroviare, operatorilor de transport
feroviar, precum ∫i beneficiarilor transporturilor efectuate pe
c„ile ferate din Rom‚nia.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi de natur„ s„
impun„ reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale,
at‚t solu˛ia, c‚t ∫i considerentele cuprinse Ón decizia
men˛ionat„ Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 69.1 din Regulamentul de transport pe c„ile ferate
din Rom‚nia, aprobat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2005, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îTermoelectrica“ —
S.A. din Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 79/2005 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru aderarea Rom‚niei la Conven˛ia privind simplificarea formalit„˛ilor
Ón comer˛ul cu m„rfuri, adoptat„ la Interlaken la 20 mai 1987
Av‚nd Ón vedere obliga˛ia asumat„ de Rom‚nia Ón cadrul capitolului de negocieri 25 îUniunea vamal„“, privind
aderarea Rom‚niei la Conven˛ia privind simplificarea formalit„˛ilor Ón comer˛ul cu m„rfuri,
˛in‚nd cont de faptul c„, Ón conformitate cu prevederile art. 11 bis din Conven˛ia privind simplificarea formalit„˛ilor Ón
comer˛ul cu m„rfuri, adoptat„ la Interlaken la 20 mai 1987, aderarea devine efectiv„ Ón prima zi a celei de-a doua luni
urm„toare depunerii instrumentului de aderare,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ Rom‚nia a fost invitat„ la 4 octombrie 2005 s„ devin„ parte contractant„ a acestei
conven˛ii, prin Decizia nr. 1/2005 a Comisiei mixte CE-AELS, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 269
din 14 octombrie 2005, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006,
aceste elemente determin„ necesitatea ca Rom‚nia s„ adere la Conven˛ia privind simplificarea formalit„˛ilor Ón
comer˛ul cu m„rfuri p‚n„ la data de 30 noiembrie 2005,
av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Rom‚nia ader„ la Conven˛ia*) privind
simplificarea formalit„˛ilor Ón comer˛ul cu m„rfuri, adoptat„
la Interlaken la 20 mai 1987, cu amendamentele ulterioare,
astfel cum a fost modificat„ ultima dat„ la 20 decembrie 2000

prin Decizia nr. 1/2000 a Comisiei mixte CE-AELS privind
simplificarea formalit„˛ilor Ón comer˛ul cu m„rfuri, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 9 din
12 ianuarie 2001.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 151.

*) Conven˛ia se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.032 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de
la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinz‚nd 345 de
obiective de investi˛ii din cadrul programului î38.000 de locuin˛e pentru tineri, destinate
Ónchirierii“, derulat prin intermediul Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.505/2004
pentru aprobarea Listei cuprinz‚nd 345 de obiective de
investi˛ii din cadrul programului î38.000 de locuin˛e pentru
tineri, destinate Ónchirierii“, derulat prin intermediul Agen˛iei
Na˛ionale pentru Locuin˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 867 din 23 septembrie 2004, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:

1. Pozi˛ia nr. 112 din anexa nr. 1 îLista cuprinz‚nd 345
de obiective de investi˛ii din cadrul programului «38.000 de
locuin˛e pentru tineri, destinate Ónchirierii» derulat prin
intermediul Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e“ va avea
urm„torul cuprins:
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Nr.
crt.

Nr. unit.
locative

Obiectiv de investi˛ii

î112. Locuin˛e pentru tineri, destinate Ónchirierii, Ón jude˛ul Covasna,
municipiul Sf‚ntu Gheorghe, Zona Simeria, bl. 1S, 2S, 3S
2. Pozi˛ia nr. 215 din anexa nr. 1 îLista cuprinz‚nd 345 de
obiective de investi˛ii din cadrul programului «38.000 de locuin˛e
Nr.
crt.

pentru tineri, destinate Ónchirierii» derulat prin intermediul
Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e“ va avea urm„torul cuprins:
Nr. unit.
locative

Obiectiv de investi˛ii

î215. Locuin˛e pentru tineri, destinate Ónchirierii, Ón jude˛ul Neam˛,
municipiul Roman, Ansamblul ™tefan cel Mare, bl. M˝8, sc. C
3. Anexa nr. 2/70 se Ónlocuie∫te cu anexa nr. 1/1*) care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
4. Anexa nr. 2/112 se Ónlocuie∫te cu anexa nr. 1/2*) care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

39“

31“

5. Anexa nr. 2/215 se Ónlocuie∫te cu anexa nr. 1/3*) care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
6. Anexele nr. 2/334—2/345 se Ónlocuiesc cu anexele
nr. 1/4—1/15*) care fac parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.086.
*) Anexele nu se public„, fiind clasificate potrivit legii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Regulamentului de calificare a produc˛iei prioritare
de energie electric„, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Energiei nr. 33/2004
Œn temeiul art. 2 lit. c), al art. 9 alin. (2), (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a), i) ∫i o) din Legea
energiei electrice nr. 318/2003, al art. II din Hot„r‚rea Guvernului nr. 958/2005 pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului
nr. 443/2003 privind promovarea produc˛iei de energie electric„ din surse regenerabile de energie ∫i pentru modificarea ∫i
completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice
din surse regenerabile de energie,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul func˛ionare ∫i dezvoltare pia˛„ de energie ∫i
Procesul-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei din
data de 2 noiembrie 2005,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Regulamentul de calificare a produc˛iei
prioritare de energie electric„, aprobat prin Ordinul

pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Energiei nr. 33/2004, publicat Ón Monitorul Oficial
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al Rom‚niei,

Partea I, nr. 1.192 din 14 decembrie 2004,

se completeaz„ ∫i se modific„ Ón conformitate cu
prevederile din anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
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Art. 2. — Departamentele ∫i direc˛iile de specialitate din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul
Energiei vor urm„ri respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 15 noiembrie 2005.
Nr. 43.
*) Anexa se public„ Ón format electronic pe pagina de web a Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei, www.anre.ro.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind emiterea permiselor de acces Ón zonele cu acces limitat
∫i Ón cele cu acces limitat securizate din cadrul aeroporturilor civile
Av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului na˛ional de securitate
aeronautic„,
Ón temeiul art. 4 lit. i) din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicat„, precum ∫i al art. 5
alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului emite ∫i gestioneaz„ permise de acces Ón
zonele cu acces limitat ∫i Ón cele cu acces limitat
securizate din cadrul aeroporturilor civile numai pentru
personalul cu atribu˛ii de inspec˛ie ∫i control Ón domeniul
securit„˛ii aeronautice din cadrul Direc˛iei generale avia˛ie
civil„, denumit„ Ón continuare D.G.Av.C.
(2) Modelul permiselor de acces prev„zute la alin. (1)
se pune la dispozi˛ia aeroporturilor civile de c„tre
D.G.Av.C.
(3) Permisele de acces emise de Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului vor con˛ine
elemente de secretizare.
(4) Elementele de secretizare prev„zute la alin. (3) se
comunic„ administratorilor aeroporturilor civile Ómpreun„ cu
lista de˛in„torilor acestor permise ∫i au caracter de secret
de serviciu.
(5) Administratorii aeroporturilor civile au obliga˛ia s„
furnizeze informa˛iile prev„zute la alin. (4) tuturor
persoanelor cu atribu˛ii de control acces Ón facilit„˛ile proprii
sau ale operatorilor economici ∫i institu˛iilor care desf„∫oar„
activit„˛i Ón perimetrul aeroportului, cu respectarea
prevederilor legale privind informa˛iile clasificate.
Art. 2. — (1) Utilizarea permiselor de acces se va face
doar Ón scopul desf„∫ur„rii activit„˛ilor de inspec˛ie ∫i
control din domeniul securit„˛ii aeronautice, cu respectarea
reglement„rilor legale Ón vigoare.
(2) Administratorii aeroporturilor civile, operatorii
economici ∫i institu˛iile care desf„∫oar„ activit„˛i Ón

perimetrul aeroportului vor dispune m„suri pentru asigurarea
accesului Ón facilit„˛ile proprii, f„r„ restric˛ii, pentru
personalul D.G.Av.C, de˛in„tor al permiselor de acces, Ón
vederea efectu„rii inspec˛iilor sau controalelor din domeniul
securit„˛ii aeronautice.
Art. 3. — (1) Se deleag„ administratorilor aeroporturilor
civile competen˛a emiterii permiselor de acces Ón zonele cu
acces limitat ∫i Ón cele cu acces limitat securizate, stabilite
Ón perimetrul infrastructurilor pe care le administreaz„,
pentru urm„toarele categorii de personal:
a) personalul ambasadelor ∫i al organiza˛iilor
interna˛ionale, desemnat s„ Óndeplineasc„ misiuni de
curierat diplomatic Ón conformitate cu Conven˛ia de la Viena
privind rela˛iile diplomatice (1961);
b) personalul cu atribu˛ii de inspec˛ie ∫i control al
institu˛iilor guvernamentale cu responsabilit„˛i Ón domeniul
securit„˛ii aeronautice, precum ∫i pentru personalul cu
atribu˛ii de control al organismelor tehnice specializate,
c„rora Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
le-a delegal competen˛e.
(2) Permisele de acces pentru personalul prev„zut la
alin. (1) lit. a) se emit cu avizul Ministerului Afacerilor
Externe ∫i asigur„ accesul Ón zonele cu acces limitat ∫i Ón
cele cu acces limitat securizate ale aeroporturilor civile, Ón
scopul primirii/pred„rii coresponden˛ei diplomatice.
Art. 4. — (1) Permisele de acces prev„zute la art. 3 se
elibereaz„ contra cost.
(2) Tariful de emitere al permiselor de acces se
stabile∫te de institu˛ia emitent„, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ acopere
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costurile legate de emiterea lor, pe principiul nonprofit, ∫i
se aplic„ Ón mod nediscriminatoriu pentru to˛i beneficiarii.
Art. 5. — Emiterea ∫i gestionarea permiselor de acces
prev„zute la art. 3 se vor face cu respectarea
instruc˛iunilor privind emiterea ∫i gestionarea permiselor de
acces, elaborate de D.G.Av.C. Ón termen de 60 de zile de
la data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin.
Art. 6. — D.G.Av.C. ∫i administratorii aeroporturilor civile
vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7. — (1) Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la 30 de
zile de la publicare.
(2) La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului

nr. 1.305/2004 pentru aprobarea Reglement„rii Aeronautice
Civile Rom‚ne — RACR—AUAC — Accesul Ón unit„˛ile de
avia˛ie civil„, edi˛ia 1/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 750 din 18 august 2004, se
abrog„.
(3) Permisele de acces emise de D.G.Av.C. Ón baza
Ordinului ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
nr. 1.305/2004 p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentului
ordin Ó∫i p„streaz„ valabilitatea dup„ cum urmeaz„:
a) permisele tip îS“ ∫i îI“ r„m‚n valabile p‚n„ la data
expir„rii lor;
b) permisele tip îG“ r„m‚n valabile p‚n„ la data
expir„rii lor, dar nu mai t‚rziu de 90 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 7 noiembrie 2005.
Nr. 1.924.
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