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C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 544
din 7 decembrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 14 alin. (1) lit. e)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pa∫apoartelor Ón Rom‚nia
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Cristina C„t„lina Turcu
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—
—
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—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pa∫apoartelor Ón
Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Viorica Boghean Ón Dosarul
nr. 3.672/2004 al Cur˛ii de Apel Suceava — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
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Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, motiv‚nd c„
textele de lege criticate restr‚ng, Óntr-adev„r, dreptul
persoanei la libera circula˛ie, dar aceast„ restr‚ngere este
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 53 din Legea
fundamental„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 14 iulie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 3.672/2004, Curtea de Apel Suceava — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pa∫apoartelor Ón
Rom‚nia. Excep˛ia a fost ridicat„ de Viorica Boghean Óntr-o
cauz„ av‚nd ca obiect anularea actului administrativ prin
care i-a fost suspendat dreptul de a folosi pa∫aportul.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
sus˛ine c„ dispozi˛iile cuprinse Ón teza final„ a art. 14
alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1997
Óncalc„ dispozi˛iile art. 16 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie
privitor la egalitatea Ón drepturi, ale art. 25 referitor la
libera circula˛ie, ale art. 53 privitor la restr‚ngerea
exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i, ale art. 147
alin. (1) referitor la deciziile Cur˛ii Constitu˛ionale, precum
∫i dispozi˛iile referitoare la libertatea de circula˛ie cuprinse
Ón art. 2 paragrafele 2 ∫i 3 din Protocolul nr. 4 adi˛ional la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate consider„ c„ i
se Óncalc„ dreptul la libera circula˛ie prin faptul c„ m„sura
refuzului de eliberare a pa∫aportului ∫i de retragere sau
suspendare a dreptului de a folosi actul respectiv este
luat„ de un reprezentant al unui organ administrativ, ∫i nu
de c„tre o instan˛„ judec„toreasc„. Faptul de a fi returnat
ori de a dep„∫i termenul legal de ∫edere nu se Óncadreaz„
Óntre cazurile pentru care este justificat„ restr‚ngerea
exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i.
Curtea de Apel Suceava — Sec˛ia comercial„ ∫i de
contencios administrativ opineaz„ Ón sensul c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
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, precum ∫i Avocatului Poporului, pentru a
comunica punctele de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul a transmis Cur˛ii Constitu˛ionale punctul s„u
de vedere, Ón sensul c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, cu urm„toarea motivare:
Dispozi˛iile legale criticate se aplic„ tuturor celor afla˛i Ón
situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza acestora, astfel Ónc‚t nu se
poate sus˛ine c„ sunt Ónc„lcate prevederile art. 16 alin. (1)
∫i (2) din Constitu˛ie privitor la egalitatea Ón drepturi.
M„sura restr‚ngerii temporare, prin lege, a dreptului la
libera circula˛ie este necesar„ Óntr-o societate democratic„,
Ón scopul ap„r„rii ordinii publice, ∫i se aplic„ Ón urma
Ónc„lc„rii de c„tre cel sanc˛ionat a condi˛iilor Ón care se
exercit„ dreptul men˛ionat, condi˛ii stabilite prin acordurile
interna˛ionale la care Rom‚nia este parte.
Dispozi˛iile art. 147 alin. (1) din Constitu˛ie, referitoare
la deciziile Cur˛ii Constitu˛ionale, nu au inciden˛„ Ón cauz„.
Avocatul Poporului a transmis Cur˛ii Constitu˛ionale
punctul s„u de vedere, Ón sensul c„ excep˛ia de

neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, cu urm„toarea
motivare:
Dreptul la libera circula˛ie se exercit„, Ón conformitate cu
art. 25 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie, Ón condi˛iile
stabilite de lege, respectiv de Ordonan˛a Guvernului
nr. 65/1997. M„surile restrictive ce pot fi luate Ón temeiul
art. 14 alin. (1) din acest act normativ sunt determinate de
respectarea obliga˛iilor asumate de Rom‚nia pe plan
interna˛ional, prin tratatele la care este parte, ∫i au fost
instituite cu respectarea dispozi˛iilor art. 53 din Constitu˛ie,
aplic‚ndu-se Ón mod nediscriminatoriu, pentru toate
persoanele aflate Ón situa˛ii identice. Aceste m„suri sunt
necesare Óntr-o societate democratic„ ∫i nu aduc atingere
existen˛ei dreptului la libera circula˛ie.
Prevederile art. 25 alin. (2) din Constitu˛ie referitoare la
dreptul de stabilire a domiciliului sau re∫edin˛ei nu sunt
relevante
Ón
ceea
ce
prive∫te
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate invocat„.
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 Ól constituie
dispozi˛iile art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 65/1997 privind regimul pa∫apoartelor Ón Rom‚nia,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 226
din 30 august 1997, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 216/1998, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 446 din 23 noiembrie 1998, cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 84/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, av‚nd
urm„torul cuprins:
— Art. 14 alin. (1) lit. e): îCet„˛eanului rom‚n i se poate
refuza, temporar, eliberarea pa∫aportului, iar dac„ i-a fost
eliberat Ói poate fi retras ori i se poate suspenda dreptul de
folosire a acestuia, atunci c‚nd: [...]
e) a s„v‚r∫it Ón str„in„tate fapte de natur„ s„ aduc„
atingere siguran˛ei na˛ionale, men˛inerii ordinii publice,
protec˛iei s„n„t„˛ii sau moralei ori drepturilor ∫i libert„˛ilor
fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin
hot„r‚ri judec„tore∫ti sau fac obiectul urm„ririi penale; dovada
faptelor s„v‚r∫ite Ón str„in„tate se face cu acte judiciare
recunoscute potrivit legii rom‚ne; Ón astfel de cazuri m„sura se
dispune de c„tre Direc˛ia General„ de Eviden˛„ Informatizat„ a
Persoanei sau de c„tre forma˛iunile teritoriale de eviden˛„
informatizat„ a persoanei, dup„ caz, pentru o durat„ cuprins„
Óntre 1 an ∫i 5 ani, stabilit„ propor˛ional cu gravitatea faptei
comise ∫i cu consecin˛ele ei. Aceea∫i m„sur„ poate fi luat„ ∫i
Ómpotriva persoanei care a s„v‚r∫it Ón str„in„tate fapta de
cer∫etorie, constatat„ potrivit legii, precum ∫i Ómpotriva
persoanelor returnate Ón baza acordurilor de readmisie
Óncheiate de Rom‚nia cu alte state ∫i a cet„˛enilor rom‚ni care
au fost returna˛i din state cu care Rom‚nia nu a Óncheiat
acorduri de readmisie, indiferent de motive, ori care au dep„∫it
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termenele de ∫edere Ón statele Ón care au c„l„torit, stabilite prin
acordurile sau conven˛iile Óncheiate cu acestea.“
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorul excep˛iei ca
fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile art. 16
alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie privitor la egalitatea Ón
drepturi, ale art. 25 referitor la libera circula˛ie, ale art. 53
privitor la restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor
libert„˛i ∫i ale art. 147 alin. (1) referitor la deciziile Cur˛ii
Constitu˛ionale. Œn opinia autorului sunt Ónc„lcate, de
asemenea, dispozi˛iile referitoare la libertatea de circula˛ie
cuprinse Ón art. 2 paragrafele 2 ∫i 3 din Protocolul nr. 4
adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„, potrivit art. 25 alin. (1) din Constitu˛ie, legiuitorul
are libertatea de a stabili condi˛iile exercit„rii dreptului la
libera circula˛ie ∫i de a institui o norm„ care prevede
posibilitatea unor restr‚ngeri, Ón limitele prev„zute de
art. 53 alin. (1) din Legea fundamental„.
Din analiza dispozi˛iilor legale criticate de autorul
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate rezult„ c„ restr‚ngerea
temporar„ a dreptului la libera circula˛ie, reclamat„ de
acesta, se Ónscrie Ón limitele prev„zute de art. 53 alin. (1)
din Constitu˛ie, fiind instituit„ Ón mod expres pentru
ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, s„n„t„˛ii ori moralei
publice, a drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor. A∫adar, nu se

3

poate primi sus˛inerea autorului excep˛iei privind Ónc„lcarea
prevederilor constitu˛ionale men˛ionate.
Nu se poate primi, de asemenea, nici sus˛inerea privind
Ónc„lcarea principiului egalit„˛ii Ón drepturi, consacrat prin
art. 16 din Constitu˛ie, dat fiind c„ dispozi˛iile art. 14
alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1997, care
formeaz„ obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, se
aplic„ Ón egal„ m„sur„ tuturor persoanelor aflate Ón una
dintre situa˛iile juridice descrise Ón textul de lege.
Referitor la dispozi˛iile art. 147 alin. (1) din Constitu˛ie,
invocate Ón sus˛inerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
Curtea constat„ c„ acestea nu au inciden˛„ Ón cauz„.
Œn sf‚r∫it, Curtea nu poate primi sus˛inerea autorului
excep˛iei privind Ónc„lcarea prevederilor art. 2 paragrafele 2
∫i 3 din Protocolul nr. 4 adi˛ional la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
deoarece dispozi˛iile legale atacate se Ónscriu Ón limitele
prev„zute de paragraful 3 din acela∫i articol al Protocolului,
Ón conformitate cu care restr‚ngerea libert„˛ii persoanei de
a p„r„si orice ˛ar„, inclusiv pe a sa, este admisibil„ atunci
c‚nd constituie o m„sur„ necesar„ îÓntr-o societate
democratic„, pentru securitatea na˛ional„, siguran˛a public„,
men˛inerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protec˛ia
s„n„t„˛ii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor ∫i
libert„˛ilor altora“.

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), precum ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 65/1997 privind regimul pa∫apoartelor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Viorica Boghean Ón Dosarul nr. 3.672/2004 al
Cur˛ii de Apel Suceava — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 7 decembrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 22
din 20 ianuarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—
22 decembrie 1989, precum ∫i a prevederilor art. 7, 11 ∫i 14 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu destina˛ia de locuin˛e
Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Aurelia Popa
Irina Loredana L„p„dat

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 13 din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6
martie 1945—22 decembrie 1989, precum ∫i a prevederilor
art. 7, 11 ∫i 14 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei
pentru spa˛iile cu destina˛ia de locuin˛e, excep˛ie ridicat„ de
Myriam Gabriela F„g„r„∫anu Ón Dosarul nr. 1.615/2004 al
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
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La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, prin avocat Luciana Preda, precum ∫i
partea Constan˛a Ana Herlea, personal. Procedura de
citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele acord„
cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
solicit„ admiterea acesteia. Œn acest sens, se sus˛ine c„
fo∫tii proprietari ai unor imobile cu destina˛ia de locuin˛e,
care au beneficiat de legi reparatorii Ón vederea restituirii
acestora, sunt supu∫i, Ón temeiul prevederilor legale
criticate, unor proceduri care au drept consecin˛„ limitarea
dreptului de proprietate. Se mai arat„ c„ se realizeaz„, Ón
fapt, restr‚ngerea exerci˛iului dreptului de proprietate, de
c„tre stat, ca urmare a lipsirii titularului acestui drept de
atributul folosin˛ei, Ón scopul protej„rii unei anumite categorii
de cet„˛eni. Aceast„ restr‚ngere a exerci˛iului unui drept
nu e justificat„ de nici una dintre cauzele limitativ
prev„zute de art. 53 din Constitu˛ie ∫i nici nu poate fi
legitimat„, Ón opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
de invocarea unui anumit context economic. De asemenea,
se mai sus˛ine Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 16 din
Constitu˛ie, deoarece protec˛ia social„ la care e obligat
statul Ói vizeaz„ numai pe chiria∫i, cu excluderea
proprietarilor de imobile cu destina˛ia de locuin˛e, ce cad
sub inciden˛a textelor de lege criticate.
Partea Constan˛a Ana Herlea solicit„ respingerea
excep˛iei ca neÓntemeiat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 2 iunie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 1.615/2004, Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 13 din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie
1989, precum ∫i a prevederilor art. 7, 11 ∫i 14 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind
protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu
destina˛ia de locuin˛e, excep˛ie ridicat„ de Myriam
Gabriela F„g„r„∫anu.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ prevederile legale criticate Óncalc„ dispozi˛iile
art. 16, 20 ∫i 44 din Constitu˛ie. Se arat„ c„ prevederile
art. 13 din Legea nr. 10/2001 Óncalc„ dreptul de proprietate
∫i creeaz„ o pozi˛ie de inegalitate juridic„ Óntre chiria∫i ∫i
proprietari. Œn ceea ce prive∫te prevederile art. 7, 11 ∫i 14
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999, se
arat„ c„ acestea reglementeaz„ un drept de loca˛iune
asupra unui imobil aflat Ón proprietatea altei persoane, f„r„
ca aceasta din urm„ s„-∫i fi dat acordul Ón acest sens,
fiind astfel Ónc„lcate reglement„rile privitoare la proprietate
cuprinse Ón primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
precum ∫i dispozi˛iile art. 20 din Constitu˛ie.
Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti consider„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Se
arat„ Ón acest sens c„ textele de lege criticate nu aduc
nici o atingere dreptului de proprietate, ci acestea stabilesc
condi˛iile Ón care devin aplicabile prevederile legale privind

contractele de Ónchiriere a imobilelor restituite fo∫tilor
proprietari.
Potrivit 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 apreciaz„ c„ textele de lege criticate nu
Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale invocate. Œn acest sens,
se arat„ c„ dispozi˛iile art. 13 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001 con˛in o reglementare justificat„ pe de o parte
de înecesitatea ocrotirii intereselor unei anumite categorii
de cet„˛eni (...) (chiria∫ii), Óntr-un anumit context socialeconomic“ ∫i pe de alt„ parte restr‚ngerea exerci˛iului
dreptului de proprietate este posibil„, cu respectarea
dispozi˛iilor art. 53 din Constitu˛ie. Pentru acelea∫i
considerente se apreciaz„ c„ nu este Ónc„lcat nici art. 20
din Constitu˛ie. Nu poate fi re˛inut„ nici Ónc„lcarea art. 16
din Constitu˛ie, deoarece proprietarii ∫i chiria∫ii se afl„ Ón
situa˛ii juridice distincte, ceea ce justific„ aplicarea unui
regim juridic diferit.
Avocatul Poporului consider„ c„ textele de lege
criticate sunt constitu˛ionale. Se arat„ c„ prevederile art. 13
din Legea nr. 10/2001 stabilesc un cadru juridic pentru
exercitarea atributelor dreptului de proprietate, astfel Ónc‚t
acesta s„ nu vin„ Ón coliziune cu interesele legitime ale
altor subiecte de drept sau cu interesele generale. Prin
urmare, aceast„ reglementare este conform„ cu dispozi˛iile
art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie, precum ∫i cu
prevederile art. 1 din primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale. De asemenea, se arat„ c„ textul de lege
criticat nu contravine art. 16 din Constitu˛ie, deoarece
proprietarii imobilelor na˛ionalizate se afl„ Óntr-o situa˛ie
diferit„ de cea a chiria∫ilor, ceea ce justific„, Ón mod
obiectiv ∫i rezonabil, aplicarea unui tratament juridic diferit.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 7, 11 ∫i 14 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 40/1999, se consider„ c„ aceasta nu poate
fi re˛inut„, Óntruc‚t îautorul excep˛iei nu a indicat
prevederile din instrumentele juridice interna˛ionale fa˛„ de
care textele de lege criticate ar fi Ón contradic˛ie“.
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, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, 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„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, 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 Ól constituie
prevederile art. 13 din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada
6 martie 1945—22 decembrie 1989, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001,
precum ∫i prevederile art. 7, 11 ∫i 14 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor
∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu destina˛ia de locuin˛e,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 148
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din 8 aprilie 1999, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 241/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001.
Prevederile legale criticate au urm„torul con˛inut:
— Art. 13 din Legea nr. 10/2001: î(1) Œn cazul imobilelor
restituite prin procedurile administrative prev„zute de prezenta
lege sau prin hot„r‚re judec„toreasc„ sunt aplicabile
prevederile privind contractele de Ónchiriere cuprinse Ón
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind
protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu
destina˛ia de locuin˛e.
(2) Contractele de Ónchiriere pentru imobilele restituite Ón
natur„, ocupate de misiunile diplomatice, oficiile consulare,
reprezentan˛ele organiza˛iilor interna˛ionale interguvernamentale
acreditate Ón Rom‚nia ∫i de personalul str„in al acestora, se
prelungesc de drept pentru o perioad„ de 5 ani, cu
renegocierea celorlalte clauze ale contractului.“
Art. 7, 11 ∫i 14 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 40/1999:
— Art. 7: îPrelungirea contractelor de Ónchiriere, realizat„
Ón baza prevederilor art. 1, r„m‚ne valabil„ ∫i Ón cazul
redob‚ndirii imobilelor respective de c„tre fo∫tii proprietari sau
de mo∫tenitorii acestora dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.“;
— Art. 11: î(1) Nerespectarea de c„tre proprietar a
dispozi˛iilor art. 10 alin. (1) atrage prelungirea de drept a
contractului de Ónchiriere anterior p‚n„ la Óncheierea unui nou
contract de Ónchiriere. Neplata chiriei p‚n„ la Óncheierea noului
contract de Ónchiriere nu poate fi invocat„ de proprietar ca
motiv de evacuare a chiria∫ului sau a fostului chiria∫.
(2) Lipsa unui r„spuns scris sau refuzul nejustificat al
chiria∫ului sau al fostului chiria∫ de a Óncheia un nou contract
de Ónchiriere Ón termen de 60 de zile de la primirea notific„rii Ól
Óndrept„˛e∫te pe proprietar s„ cear„ Ón justi˛ie evacuarea
necondi˛ionat„ a locatarilor, cu plata daunelor interese, pe
calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale.“;
— Art. 14: î(1) La expirarea termenului de Ónchiriere
stabilit conform prezentei ordonan˛e de urgen˛„ chiria∫ul are
dreptul la reÓnnoirea contractului, pentru aceea∫i perioad„,
dac„ p„r˛ile nu modific„ prin acord expres durata Ónchirierii.
(2) Proprietarul poate refuza reÓnnoirea contractului de
Ónchiriere numai pentru urm„toarele motive:
a) locuin˛a este necesar„ pentru a satisface nevoile sale de
locuit, ale so˛ului, p„rin˛ilor ori copiilor oric„ruia dintre ace∫tia,
numai dac„ sunt cet„˛eni rom‚ni cu domiciliul Ón Rom‚nia;
b) locuin˛a urmeaz„ s„ fie v‚ndut„ Ón condi˛iile prezentei
ordonan˛e de urgen˛„;
c) chiria∫ul nu a achitat chiria cel pu˛in 3 luni consecutive Ón
executarea contractului de Ónchiriere;
d) Ón cazurile prev„zute la art. 13 lit. f)—i).
(3) Proprietarul este obligat s„ Ói notifice chiria∫ului refuzul
de a reÓnnoi contractul de Ónchiriere cu cel pu˛in un an Ónainte
de expirarea acestuia, pentru situa˛iile prev„zute la alin. (2)
lit. a) ∫i b). Œn cazurile prev„zute la alin. (2) lit. d) notificarea se
face cu cel pu˛in 60 de zile Ónainte de expirarea contractului.
(4) Sunt permise mai multe reÓnnoiri succesive.
(5) Chiria∫ul este obligat s„ p„r„seasc„ locuin˛a Ón termen
de 60 de zile de la expirarea termenului contractual, dac„
loca˛iunea nu s-a reÓnnoit. Chiria∫ul este obligat s„ pl„teasc„
Óntreaga chirie, precum ∫i toate cheltuielile pentru servicii ∫i
Óntre˛inere aferente perioadei Ón care a ocupat efectiv locuin˛a.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
aceste prevederi legale contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale
cuprinse Ón art. 16 — Egalitatea Ón drepturi, Ón art. 20 —
Tratatele interna˛ionale privind drepturile omului ∫i Ón art. 44 —
Dreptul de proprietate privat„.
De asemenea, sunt invocate dispozi˛iile cuprinse Ón
art. 1 din primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia pentru
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ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
dispozi˛ii care au urm„torul con˛inut:
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale
dreptului interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor
de a adopta legile pe care le consider„ necesare pentru a
reglementa folosin˛a bunurilor conform interesului general sau
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii, sau a
amenzilor.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
I. Din motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate rezult„
c„ este criticat numai alin. (1) al art. 13 din Legea
nr. 10/2001, respectiv textul potrivit c„ruia, îŒn cazul
imobilelor restituite (...) prin hot„r‚re judec„toreasc„, sunt
aplicabile prevederile privind contractele de Ónchiriere cuprinse
Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind
protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu
destina˛ia de locuin˛e“.
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
aceste prevederi legale Óncalc„ dispozi˛iile art. 16 din
Constitu˛ie referitor la principiul egalit„˛ii Ón drepturi a
cet„˛enilor, deoarece creeaz„ o îinegalitate juridic„“ Óntre
chiria∫ii imobilelor cu destina˛ia de locuin˛e ∫i proprietarii
acestora.
Curtea constat„ Óns„ c„ finalitatea textului de lege
criticat este de a reglementa situa˛ia contractelor de
Ónchiriere a imobilelor cu destina˛ia de locuin˛e, Ón scopul
prevenirii unor st„ri litigioase Óntre chiria∫i ∫i proprietari, iar
reglementarea adoptat„ de legiuitor are caracterul unor
m„suri de protec˛ie a chiria∫ilor, cu caracter temporar.
Critica autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate privind
Ónc„lcarea, prin textul de lege criticat, a dispozi˛iilor art. 16
din Constitu˛ie nu poate fi primit„. Chiria∫ii ∫i proprietarii
imobilelor cu destina˛ia de locuin˛e fac parte din categorii
juridice diferite, astfel Ónc‚t statutul lor juridic nu poate fi
identic. Œn sensul jurispruden˛ei constante a Cur˛ii
Constitu˛ionale (de exemplu Decizia nr. 70 din
15 decembrie 1993, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993),
principiul egalit„˛ii nu este sinonim cu uniformitatea, prin
urmare situa˛ia juridic„ diferit„ a anumitor categorii de
persoane, respectiv chiria∫ii imobilelor cu destina˛ia de
locuin˛e ∫i proprietarii acestora, justific„ aplicarea unui
regim juridic diferit.
II. Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 7, 11 ∫i 14 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 40/1999, Ón opinia autorului excep˛iei aceste
texte de lege sunt contrare dispozi˛iilor referitoare la dreptul
de proprietate cuprinse Ón art. 1 din primul Protocol
adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale, ∫i implicit dispozi˛iilor art. 20 din
Constitu˛ie referitoare la tratatele interna˛ionale privind
drepturile omului.
Curtea constat„ c„ prevederile legale criticate
reglementeaz„ anumite cazuri Ón care opereaz„ prelungirea
de drept a contractului de Ónchiriere, ∫i anume Ón cazul Ón
care, dup„ intrarea Ón vigoare a acestui act normativ, fo∫tii
proprietari sau mo∫tenitorii acestora redob‚ndesc imobilele
respective pe cale administrativ„ sau prin hot„r‚re
judec„toreasc„ (art. 7 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 40/1999), precum ∫i Ón cazul Ón care
proprietarul nu-∫i Óndepline∫te obliga˛ia de notificare a
chiria∫ului, Ón vederea Óncheierii unui nou contract (art. 11).
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De asemenea, art. 14 alin. (1) din actul normativ criticat
prevede dreptul chiria∫ului la reÓnnoirea contractului pentru
aceea∫i perioad„, dac„ p„r˛ile nu modific„ prin acord
expres durata Ónchirierii, iar Ón alin. (2) sunt reglementate
motivele pentru care nu opereaz„ reÓnnoirea contractului,
respectiv dac„ locuin˛a este necesar„ pentru a satisface
nevoile de locuit ale proprietarului, ale so˛ului acestuia,
p„rin˛ilor ori copiilor oric„ruia dintre ace∫tia, dac„ locuin˛a
urmeaz„ s„ fie v‚ndut„ Ón condi˛iile Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 40/1999 sau chiria∫ul nu a achitat chiria
cel pu˛in 3 luni consecutive.
Œn consecin˛„, aceste texte de lege, prin dispozi˛iile pe
care le con˛in referitoare la prelungirea raporturilor
contractuale Ón materia contractului de Ónchiriere, nu sunt
de natur„ a aduce atingere dreptului de proprietate,
Óntruc‚t aceast„ reglementare se refer„ exclusiv la
drepturile locative ale chiria∫ilor, ∫i nu la exercitarea
dreptului de proprietate. De altfel, a∫a cum s-a statuat Ón
mod constant Ón jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale, de
exemplu prin Decizia nr. 6 din 11 noiembrie 1992,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 48

din 4 martie 1993, dispozi˛iile constitu˛ionale referitoare la
dreptul de proprietate nu sunt aplicabile Ón materia
contractului de Ónchiriere. Cele statuate Ón decizia anterior
men˛ionat„ Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„,
Óntruc‚t nu au invervenit elemente noi, de natur„ a
determina
reconsiderarea
jurispruden˛ei
Cur˛ii
Constitu˛ionale.
Curtea constat„ astfel c„ este neÓntemeiat„ critica
referitoare la Ónc„lcarea prevederilor referitoare la protec˛ia
propriet„˛ii cuprinse Ón art. 1 din primul Protocol adi˛ional
la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale. Dimpotriv„, textele de lege
criticate sunt Ón deplin„ concordan˛„ cu alin. (2) al acestui
articol, potrivit c„ruia îDispozi˛iile precedente nu aduc
atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le
consider„ necesare pentru a reglementa folosin˛a bunurilor
conform interesului general (...)“.

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

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, precum ∫i a prevederilor art. 7,
11 ∫i 14 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile
cu destina˛ia de locuin˛e, excep˛ie ridicat„ de Myriam Gabriela F„g„r„∫anu Ón Dosarul nr. 1.615/2004 al Judec„toriei
Sectorului 5 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 ianuarie 2005.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Irina Loredana L„p„dat

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz„, execut„,
verific„ ∫i exploateaz„ instala˛ii electrice din sistemul electroenergetic — Revizia 1
Œn temeiul art. 9 alin. (2), (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a) ∫i n) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul infrastructur„ ∫i autorizare,
Ón conformitate cu prevederile Procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din data de 16 februarie 2005,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul pentru autorizarea
electricienilor care proiecteaz„, execut„, verific„ ∫i
exploateaz„
instala˛ii
electrice
din
sistemul

electroenergetic — Revizia 1, prezentat Ón anexa*) care
face parte integrant„ din prezentul ordin.

*) Con˛inutul anexei este disponibil Ón format electronic pe pagina web a Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
(www.anre.ro).
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Art. 2. — Titularii de licen˛e acordate de Autoritatea
Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul Energiei ∫i
societ„˛ile comerciale care desf„∫oar„ activit„˛i Ón sectorul
energiei electrice vor respecta prevederile Regulamentului
pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz„, execut„,
verific„ ∫i exploateaz„ instala˛ii electrice din sistemul
electroenergetic — Revizia 1.
Art. 3. — Departamentul infrastructur„ ∫i autorizare din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul
Energiei va duce la Óndeplinire ∫i va urm„ri respectarea
prevederilor cuprinse Ón Regulamentul pentru autorizarea
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electricienilor care proiecteaz„, execut„, verific„ ∫i
exploateaz„ instala˛ii electrice din sistemul electroenergetic —
Revizia 1.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 5. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 2/2004 ∫i Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Energiei nr. 3/2004, publicate Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2004.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 16 februarie 2005.
Nr. 7.

MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI
™I INTERNELOR
Nr. 511 din 14 februarie 2005

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI
Nr. 41 din 14 ianuarie 2005

ORDIN
privind separarea fluxurilor de pasageri Ón porturile din Rom‚nia,
Ón conformitate cu recomand„rile ∫i cele mai bune practici cuprinse Ón catalogul Schengen
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat
a Rom‚niei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 243/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
prevederile art. 11 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 105/2001 privind
frontiera de stat a Rom‚niei, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 445/2002,
Ón temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale 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 administra˛iei ∫i internelor ∫i ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Prezentul ordin are ca scop separarea
fluxurilor de pasageri Ón porturile din Rom‚nia, Ón
conformitate cu recomand„rile ∫i cele mai bune practici
cuprinse Ón catalogul Schengen.
Art. 2. — Œn sensul prezentului ordin, termenii utiliza˛i au
urm„torul Ón˛eles:
a) port — suprafa˛„ delimitat„ din teritoriul na˛ional,
situat„ la malul m„rii sau al unei c„i navigabile, protejat„
natural sau artificial Ómpotriva valurilor, v‚nturilor, curen˛ilor
∫i ghe˛urilor, construit„ ∫i echipat„ astfel Ónc‚t s„ permit„,
Ón principal, primirea ∫i ad„postirea navelor, Ónc„rcarea,
desc„rcarea, transbordarea, depozitarea m„rfurilor, primirea
∫i expedierea acestora cu mijloace de transport, Ómbarcarea
∫i debarcarea pasagerilor;
b) frontiera de stat — linia real„ sau imaginar„ care
trece, Ón linie dreapt„, de la un semn de frontier„ la un
altul ori, acolo unde frontiera nu este marcat„ Ón teren cu
semne de frontier„, de la un punct de coordonate la altul;
la fluviul Dun„rea ∫i celelalte ape curg„toare, frontiera de
stat este cea stabilit„ prin acordurile, conven˛iile ∫i
Ón˛elegerile dintre Rom‚nia ∫i statele vecine, cu luarea Ón
considerare a faptului c„ principiul general acceptat de
dreptul interna˛ional fluvial este acela c„ frontiera trece pe
mijlocul ∫enalului navigabil principal, iar la apele curg„toare
nenavigabile, pe la mijlocul p‚nzei de ap„; la Marea
Neagr„ frontiera de stat trece pe la limita exterioar„ ∫i
limitele laterale ale m„rii teritoriale a Rom‚niei;

c) frontier„ intern„ — porturile maritime ∫i fluviale pentru
liniile regulate de pasageri ∫i de m„rfuri, care au ca punct
de plecare sau ca destina˛ie exclusiv„ alte porturi de pe
teritoriile statelor sau comunit„˛ilor de state cu care
Rom‚nia a Óncheiat acorduri, conven˛ii sau alte Ón˛elegeri
interna˛ionale privind eliminarea controalelor la frontier„,
f„r„ escale Ón porturi din afara teritoriului acestora;
d) frontier„ extern„ — porturile maritime ∫i fluviale, dac„
acestea nu reprezint„ frontiere interne;
e) regim de frontier„ intern„ Ón porturi — reglement„rile cu
privire la eliminarea controlului de frontier„ Ón porturile
deschise traficului interna˛ional de persoane, pentru
cet„˛enii rom‚ni ∫i persoanele apar˛in‚nd statelor sau
comunit„˛ilor de state cu care Rom‚nia a Óncheiat acorduri,
conven˛ii sau alte Ón˛elegeri interna˛ionale privind eliminarea
controalelor la frontier„;
f) stat contractant — statul sau comunitatea de state cu
care Rom‚nia a Óncheiat acorduri, conven˛ii sau alte
Ón˛elegeri interna˛ionale privind eliminarea controalelor la
frontier„ ∫i Rom‚nia;
g) stat ter˛ — orice alt stat dec‚t cele cu care Rom‚nia
a Óncheiat acorduri, conven˛ii sau alte Ón˛elegeri
interna˛ionale privind eliminarea controalelor la frontier„;
h) voiaj intern — orice voiaj care are ca punct de
plecare ∫i/sau ca destina˛ie teritoriul Rom‚niei, precum ∫i
orice voiaj care are ca punct de plecare sau ca destina˛ie
exclusiv„ teritoriile statelor sau comunit„˛ilor de state cu
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care Rom‚nia a Óncheiat acorduri, conven˛ii sau alte
Ón˛elegeri interna˛ionale privind eliminarea controalelor la
frontier„, f„r„ a atinge un port de pe teritoriul unui stat
ter˛.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a unui acord, a
unei conven˛ii sau Ón˛elegeri bi - sau multilaterale privind
eliminarea controalelor la frontier„, pentru introducerea
regimului de frontier„ intern„ se vor lua urm„toarele
m„suri:
1. Separarea fluxurilor de pasageri pentru voiajurile
interne de cele pentru voiajurile interna˛ionale se va face
printr-o infrastructur„ adecvat„, at‚t la Ómbarcare, c‚t ∫i la
debarcare, dup„ cum urmeaz„:
a) la Ómbarcare, Ónainte de posturile de control ale
poli˛iei de frontier„ ∫i va continua p‚n„ la urcarea la bordul
navei;
b) la debarcare, separarea va continua ∫i dup„ posturile
de control ale poli˛iei de frontier„, p‚n„ Ón zona public„ a
terminalului de pasageri.
2. Pentru voiajurile interna˛ionale, controlul persoanelor
aflate sub inciden˛a legisla˛iei privind frontiera intern„ se va
face la ghi∫eele speciale, individualizate cu:
a) Ónsemnul drapelului Rom‚niei;
b) emblema Uniunii Europene, cu Ónscrisul îUE“ Óntr-un
cerc format din stele;

c) Ónsemnele drapelelor statelor contractante, altele
dec‚t statele membre ale Uniunii Europene ∫i Rom‚nia.

p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre

3. Ghi∫eele la care se face controlul pentru cet„˛enii
oric„rui stat ter˛ vor purta inscrip˛ia îalte state“, Ón limba
rom‚n„ ∫i Ón limbi de circula˛ie interna˛ional„.
4. Œn situa˛ia Ón care trecerea frontierei se efectueaz„
temporar prin alte puncte de trecere portuare care nu sunt
deschise traficului interna˛ional de persoane ∫i de m„rfuri,
solicitantul asigur„, dup„ aprobarea deschiderii temporare a
punctului de trecere portuar, condi˛ii corespunz„toare de
efectuare a controlului pentru trecerea frontierei, respectiv:
punerea la dispozi˛ie a spa˛iilor de lucru ∫i a utilit„˛ilor,
transportul personalului, spa˛ii de cazare ∫i indemniza˛ii de
deplasare, conform legii.
5. Œn punctele de trecere portuare prev„zute la pct. 4
nu este obligatoriu s„ se ia m„suri de separare fizic„ a
fluxurilor de pasageri Ón conformitate cu prezentul ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se aplic„ Ón toate porturile din
Rom‚nia.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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