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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului contractual
din unit„˛ile sanitare publice din sectorul sanitar
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind

1. La articolul 1 alineatul (1), dup„ litera c) se introduce
litera d) cu urm„torul cuprins:

salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului contractual din

îd) integral din venituri proprii.“

unit„˛ile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat„ Ón

2. Articolul 3 se abrog„.

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.138 din

3. La articolul 6, dup„ alineatul (4) se introduce

2 decembrie 2004, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:

alineatul (5) cu urm„torul cuprins:
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î(5) Salariile de baz„ pentru func˛iile de conducere care
fac parte din comitetul director al spitalelor, cu excep˛ia
func˛iei de director general adjunct medical, se stabilesc de
c„tre consiliul de administra˛ie al spitalului, Ón limitele
minime ∫i maxime aprobate de Ministerul S„n„t„˛ii, pe
tipuri de spitale.“
4. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Personalul sanitar cu preg„tire
superioar„ care efectueaz„ g„rzi pentru asigurarea
continuit„˛ii asisten˛ei medicale Ón afara normei legale de
munc„ ∫i a programului normal de lucru de la func˛ia de
baz„ se salarizeaz„ cu tariful orar aferent salariului de
baz„, cu excep˛ia indemniza˛iei de conducere.
(2) G„rzile efectuate de personalul sanitar cu preg„tire
superioar„ pentru asigurarea continuit„˛ii asisten˛ei medicale
Ón afara normei legale de munc„ ∫i a programului de lucru
de la func˛ia de baz„ Ón zilele lucr„toare se salarizeaz„ cu
un spor de p‚n„ la 50% din tariful orar al salariului de
baz„, cu excep˛ia indemniza˛iei de conducere, dar care nu
poate fi mai mic de 25%.
(3) G„rzile efectuate de personalul sanitar cu preg„tire
superioar„, pentru asigurarea continuit„˛ii asisten˛ei
medicale Ón afara normei legale de munc„ ∫i a programului
de lucru de la func˛ia de baz„, Ón zilele de repaus
s„pt„m‚nal, de s„rb„tori legale ∫i Ón celelalte zile Ón care,
potrivit dispozi˛iilor legale, nu se lucreaz„, se salarizeaz„
cu un spor de p‚n„ la 100% din tariful orar al salariului de
baz„, cu excep˛ia indemniza˛iei de conducere, dar care nu
poate fi mai mic de 50%.
(4) Procentul concret al sporului prev„zut la alin. (2) ∫i
(3) se aprob„ trimestrial de consiliul de administra˛ie.“
5. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — (1) Œn raport cu condi˛iile Ón care se
desf„∫oar„ activitatea pot fi acordate, cu respectarea
prevederilor legale, urm„toarele categorii de sporuri:
a) pentru condi˛ii periculoase sau v„t„m„toare, un spor
de p‚n„ la 15% din salariul de baz„, corespunz„tor
timpului lucrat la locurile de munc„ respective;
b) pentru activit„˛i ce solicit„ o Óncordare psihic„ foarte
ridicat„ sau care se desf„∫oar„ Ón condi˛ii deosebite, un
spor de p‚n„ la 15% din salariul de baz„;
c) pentru activit„˛ile care se desf„∫oar„ Ón serviciile de
ambulan˛„, structurile de primire a urgen˛elor — UPU ∫i
CPU —, sec˛iile ∫i compartimentele de ATI, Anestezie ∫i
de Terapie Intensiv„ ∫i care solicit„ o Óncordare psihic„
foarte ridicat„ sau se desf„∫oar„ Ón condi˛ii deosebite, un
spor de p‚n„ la 25% din salariul de baz„;
d) pentru condi˛ii grele de munc„, un spor de p‚n„ la
15% din salariul de baz„, corespunz„tor timpului lucrat la
locurile de munc„ respective;

e) pentru condi˛ii deosebit de periculoase: leprozerii,
anatomie patologic„, TBC, SIDA, dializ„, personalul blocului
operator, psihiatrie, medicin„ legal„, epidemii deosebit de
grave ∫i altele asemenea, stabilite de Ministerul S„n„t„˛ii,
cuantumul sporului este de 50—100% din salariul de baz„;
f) pentru personalul care lucreaz„ Ón unit„˛i sanitare
aflate Ón localit„˛i cu condi˛ii deosebite de munc„ —
dispersare, altitudine, c„i de acces dificile, izolare sau unde
atragerea personalului se face cu greutate, un spor de
p‚n„ la 60% din salariul de baz„;
g) pentru personalul care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea cu
surse de radia˛ii sau generator de radia˛ii, un spor pentru
condi˛ii periculoase de p‚n„ la 30% din salariul de baz„,
diferen˛iat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la
categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a
∫i 30% la categoria a IV-a;
h) pentru unit„˛ile sanitare cu specific deosebit, stabilite
de Ministerul S„n„t„˛ii, un spor de p‚n„ la 15% din
salariul de baz„.
(2) Localit„˛ile cu condi˛ii deosebite de munc„ sau unde
atragerea personalului se face cu greutate, Ón care se afl„
unit„˛i sanitare, se stabilesc prin ordin al ministrului
s„n„t„˛ii.
(3) Locurile de munc„, categoriile de personal, m„rimea
concret„ a sporurilor prev„zute la alin. (1), precum ∫i
condi˛iile de acordare a acestora se stabilesc prin
regulament aprobat prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii, cu
consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv
de munc„ la nivel de ramur„ sanitar„. Pentru sporurile
prev„zute al alin. (1) lit. e) este necesar ∫i avizul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i al
Ministerului Finan˛elor Publice.
(4) Nev„z„torii cu handicap grav care sunt Óncadra˛i Ón
munc„ beneficiaz„ de un spor de p‚n„ la 15% din salariul
de baz„.“
6. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Personalul didactic medico-farmaceutic
desf„∫oar„ activitate integrat„ Ón unit„˛ile sanitare Ón care
func˛ioneaz„ catedra sau disciplina didactic„.
(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele
care func˛ioneaz„ Ón alte unit„˛i dec‚t cele sanitare este
integrat Ón unit„˛ile sanitare stabilite de Ministerul S„n„t„˛ii.
(3) Cadrele didactice prev„zute la alin. (1) ∫i (2), cu
excep˛ia reziden˛ilor, desf„∫oar„ activitate integrat„ prin
cumul de func˛ii Ón baza unui contract individual de munc„
cu 1/2 norm„, Ón limita posturilor normate ∫i vacante.
(4) Cadrele didactice, la Óncetarea raporturilor de munc„
cu unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt, care au fost integrate o
perioad„ mai mare de 5 ani, Ó∫i pot continua activitatea, cu
norma Óntreag„, Ón unit„˛ile sanitare Ón care au fost
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integrate, Ón baza contractului individual de munc„ pe
perioad„ nedeterminat„.“
7. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
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12. Articolul 35 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 35. — (1) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se suspend„ ocuparea prin concurs

îArt. 18. — (1) Promovarea Ón condi˛iile legii a
persoanelor Óncadrate pe func˛ia de debutant, precum ∫i a
celor care au absolvit studii de nivel superior Óntr-un
domeniu care s„ cuprind„ activitatea respectiv„ se face
prin transformarea postului pe care acestea sunt Óncadrate
Óntr-un post de nivel superior.

a posturilor vacante din statul de func˛ii, precum ∫i a celor

(2) Absolven˛ii Ónv„˛„m‚ntului superior de lung„ sau
scurt„ durat„, care la data trecerii pe func˛ia
corespunz„toare studiilor absolvite erau Óncadra˛i pe func˛ii
cu nivel de studii inferior, specifice domeniului Ón care au
absolvit studiile universitare, se Óncadreaz„ la gradul
profesional corespunz„tor studiilor absolvite, la care se
asigur„ o cre∫tere cu p‚n„ la 20% a salariului de baz„
avut.“

la aceast„ categorie de personal.

8. Articolul 23 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 23. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, personalul Óncadrat Ón
unit„˛ile sanitare publice finan˛ate din venituri proprii
realizate prin sistemul de asigur„ri sociale de s„n„tate
beneficiaz„ lunar de maximum 20 de tichete de mas„.“
9. Dup„ articolul 25 se introduce articolul 25 1 cu
urm„torul cuprins:
îArt. 251. — Pentru unit„˛ile sanitare publice finan˛ate
integral de la bugetul de stat, ordonatorii principali de
credite pot aproba o dat„ pe trimestru, p‚n„ la data de
1 septembrie, Ón limita num„rului maxim de posturi
prev„zut Ón anexele la legea bugetului de stat ∫i cu
Óncadrarea Ón nivelul aloca˛iilor bugetare aprobate pentru
cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante,
utilizarea unui num„r mai mare de posturi de nivel inferior
sau de acela∫i nivel, prin reducerea corespunz„toare a
unui num„r de posturi de nivel superior, cu avizul
Ministerului Finan˛elor Publice.“
10. La articolul 32, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 32. — (1) Œn anul 2005 salariile de baz„
individuale ale personalului din unit„˛ile sanitare publice din
sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin
aplicarea procentelor de majorare prev„zute pe func˛ii,
grade ∫i trepte profesionale Ón anexa nr. VI.“
11. La articolul 32, dup„ alineatul (2) se introduce
alineatul (3) cu urm„torul cuprins:
î(3) Salariile de baz„ individuale, calculate conform
prevederilor alin. (1) ∫i (2), vor fi rotunjite din 1.000 Ón
1.000 lei Ón favoarea salariatului.“

care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructur„rii,
externaliz„rii ∫i privatiz„rii unit„˛ilor sanitare.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic„ posturilor unice din
statul de func˛ii, precum ∫i posturilor de medici de
specialitate din unit„˛ile sanitare cu Óncadrare deficitar„ de
(3) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), ordonatorii
principali de credite pot aproba organizarea concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante, cu condi˛ia Óncadr„rii Ón
fondurile aprobate, conform legii.“
13. Articolul 40 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 40. — Salariile de baz„ pentru personalul care Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón structurile care furnizeaz„ servicii
ambulatorii de specialitate nu pot fi mai mici dec‚t salariile
de baz„ minime pe func˛ii, grade ∫i trepte profesionale
prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.“
14. Articolul 41 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 41. — (1) Salariile individuale ale personalului
contractual din cabinetele medicale individuale, organizate
conform prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 124/1998
privind organizarea ∫i func˛ionarea cabinetelor medicale,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, din
asisten˛a medical„ primar„ ∫i ambulatorie de specialitate
finan˛ate din fonduri publice se stabilesc prin negociere ∫i
nu pot fi mai mici dec‚t salariile de baz„ minime pentru
asisten˛ii medicali ∫i medicii, prev„zute Ón prezenta
ordonan˛„ de urgen˛„.
(2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din
asisten˛a medical„ primar„ ∫i ambulatorie de specialitate
care au pe lista proprie un num„r mai mic de 1.000 de
asigura˛i sau Ón cazul Ón care nivelul veniturilor realizate nu
permite Óncadrarea personalului contractual cu norm„
Óntreag„, poate dispune Óncadrarea cu frac˛iuni de norm„.“
15. Articolul 43 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 43. — Prevederile prezentei ordonan˛e de urgen˛„
intr„ Ón vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excep˛ia
prevederilor art. 6 alin. (5) ∫i ale art. 12 alin. (2), care intr„
Ón vigoare la data de 1 ianuarie 2006.“
16. Articolul 44 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 44. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, orice alte dispozi˛ii contrare se
abrog„.“
17. Anexa nr. I va avea urm„torul cuprins:
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*) Anexa nr. I este reprodus„ Ón facsimil.

îANEXA Nr, I*)
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 12 mai 2005.
Nr. 125.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea
∫i alte drepturi ale personalului contractual
din unit„˛ile sanitare publice din sectorul sanitar
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
personalului contractual din unit„˛ile sanitare publice din sectorul sanitar ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 mai 2005.
Nr. 407.

DECIZII

ALE

C U R fi I I

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. 160
din 22 martie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7
din Legea petrolului nr. 238/2004
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Maria Bratu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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 prevederilor art. 7 din Legea petrolului nr. 134/1995,

excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îConpet“ — S.A.
din Ploie∫ti Ón Dosarul nr. 3.393/2004 al Cur˛ii de Apel
Ploie∫ti — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea dispune s„ se fac„ apelul ∫i Ón Dosarul
nr. 3.377D/2004.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea, av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de
neconstitu˛ionalitate ridicate Ón cele dou„ dosare au acela∫i
autor ∫i au un obiect identic, pune Ón discu˛ie, din oficiu,
problema conex„rii cauzelor.
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Reprezentantul Ministerului Public, av‚nd Ón vedere
prevederile art. 164 din Codul de procedur„ civil„, este de
acord cu conexarea celor dou„ dosare.
Curtea, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 16 ∫i ale art. 53
alin. (5) din Legea nr. 47/1992, coroborate cu cele ale
art. 164 din Codul de procedur„ civil„, dispune conexarea
Dosarului nr. 556D/2004 la Dosarul nr. 546D/2004, care
este primul Ónregistrat.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate, deoarece textul legal criticat nu
contravine dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 septembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.393/2004, ∫i Œncheierea din 21 septembrie
2004, pronun˛at„ Ón Dosarul nr. 3.377/2004, Curtea de Apel
Ploie∫ti — Sec˛ia civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7 din
Legea petrolului nr. 134/1995, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îConpet“— S.A. din Ploie∫ti.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ art. 7 din Legea petrolului nr. 134/1995
∫i, Ón special, alin. (3) ∫i (4) ale acestui articol contravin
dispozi˛iilor art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (2) ∫i art. 44
alin. (2) ∫i (3) din Constitu˛ie, cu motivarea c„ îstatul
Óncalc„ aceste dispozi˛ii constitu˛ionale, deoarece Ón mod
abuziv s-a creat o situa˛ie privilegiat„ Ón detrimentul
societ„˛ilor comerciale titulare ale opera˛iunilor petroliere,
c‚t ∫i a persoanelor fizice ∫i juridice care de˛in ac˛iuni la
aceste societ„˛i“.
Œn opinia autorului excep˛iei, prin art. 7 din Legea
petrolului se constituie un nou drept de servitute legal„ cu
privire la conductele petroliere, de∫i aceast„ servitute exist„
de peste 30 de ani, iar proprietarilor terenurilor agricole
scoase din circuitul agricol le-au fost pl„tite desp„gubiri,
astfel c„ îs-a ajuns la crearea unor servitu˛i privilegiate Ón
favoarea actualilor proprietari de terenuri, care solicit„ din
nou desp„gubiri pentru acelea∫i terenuri“. Legiuitorul,
sus˛ine autorul excep˛iei, nu a avut Ón vedere c„ exista
deja o servitute legal„ ∫i c„ aceast„ servitute se transmite
o dat„ cu fondul principal la noii dob‚nditori, indiferent de
proprietarul de la care a dob‚ndit acel teren.
Dispozi˛iile art. 7 din Legea nr. 134/1995 Óncalc„, de
asemenea, ∫i principiul ocrotirii propriet„˛ii private Ón mod
egal, indiferent de proprietar, prev„zut de art. 44 alin. (2)
din Constitu˛ie. Œn argumentarea acestei critici, autorul
excep˛iei sus˛ine c„ îStatul Rom‚n este ∫i Ón prezent
proprietarul acestor conducte petroliere“, de aceea, av‚nd
Ón vedere c„ îdreptul de servitute este un dezmembr„m‚nt
al dreptului de proprietate, el se creeaz„ Ón favoarea
proprietarului fondului dominant ∫i nu se transmite altor ter˛i
care nu sunt proprietari ai fondului dominant“. Œn spe˛„,
statul, Ónc„lc‚nd legea ∫i principiile de drept, a Ónstr„inat
acest drept de servitute titularilor opera˛iunilor petroliere. Œn
acest fel, îprin transmiterea dreptului de servitute, statul a
dorit s„ scape de eventualele desp„gubiri ce urma s„ le
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pl„teasc„ celor care au pornit Ón prezent ac˛iuni Ón justi˛ie“,
astfel c„ îpe c„i ocolite sunt expropriate o parte din
veniturile societ„˛ilor comerciale ∫i ale persoanelor care
de˛in ac˛iuni la aceste societ„˛i“.
™i, Ón fine, se mai sus˛ine c„ prin art. 7 din Legea
nr. 134/1995 sunt Ónc„lcate ∫i principiile Ónscrise Ón art. 1
alin. (5) din Constitu˛ie, precum ∫i prevederile art. 616 ∫i
urm„toarele din Codul civil, deoarece, arat„ autorul
excep˛iei, îrespectarea Constitu˛iei ∫i a legilor ˛„rii nu este
o Óndatorire exclusiv„ numai a unor categorii, ci a tuturor,
∫i Ón principal a autorit„˛ilor statului rom‚n“.
Instan˛a de judecat„ apreciaz„ c„ prevederile legale
criticate nu contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate de
autorul excep˛iei. Se arat„ c„ îceea ce s-a dorit de c„tre
legiuitor prin adoptarea acestor prevederi a fost o
reglementare a situa˛iei raporturilor dintre proprietarii de
teren ∫i cei ce exploateaz„ conductele petroliere ce le
traverseaz„, Óncerc‚nd s„ se asigure o protec˛ie a
proprietarilor al c„ror drept de proprietate a fost Óngr„dit.
Astfel, Ón condi˛iile Ón care persoanele pe ale c„ror terenuri
sunt amplasate conducte petroliere, prin crearea acestei
servitu˛i legale, sunt afectate Óntr-o anumit„ m„sur„ Ón
exercitarea prerogativelor dreptului lor de proprietate, era
perfect legal ∫i normal s„ se prevad„ Ón favoarea acestora
o modalitate de desp„gubire prin plata unei rente anuale“.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierile de sesizare au fost comunicate 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 precizeaz„ c„ Legea petrolului nr. 134/1995 a
fost abrogat„ prin Legea petrolului nr. 238/2004,
prevederile art. 7 fiind preluate de noua lege Ón aceea∫i
numerotare. De aceea propune analizarea textului art. 7 Ón
noua redactare din Legea nr. 238/2004, av‚nd Ón vedere
c„ solu˛iile legislative criticate au fost preluate Ón mod
corespunz„tor.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Guvernul
apreciaz„ c„ aceasta este neÓntemeiat„. Astfel, consider„
c„ textul legal criticat nu contravine dispozi˛iilor art. 16
alin. (2) din Constitu˛ie, Óntruc‚t se aplic„ tuturor celor afla˛i
Ón situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza normei legale. De
asemenea, arat„ c„ prevederile criticate nu contravin nici
dispozi˛iilor art. 44 alin. (2) ∫i (3) din Constitu˛ie, care
trebuie interpretate Ón coroborare cu dispozi˛iile alin. (1) al
acestui articol, precum ∫i cu alin. (5) al art. 136. Se
precizeaz„ c„, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din
Constitu˛ie, statul a Ón˛eles s„ instituie, prin norme cu
caracter de lege, m„suri care s„ limiteze exercitarea
atributelor dreptului de proprietate asupra îterenurilor, altele
dec‚t cele declarate de utilitate public„, necesare accesului
Ón perimetrele de explorare sau exploatare ∫i asupra
terenurilor necesare oric„ror activit„˛i pe care acestea le
implic„, altele dec‚t cele declarate de utilitate public„“. Prin
aceast„ m„sur„ nu se aduce atingere dreptului de proprietate,
Ón substan˛a sa, scopul fiind desf„∫urarea Ón condi˛ii de
securitate ∫i la standarde de calitate a opera˛iunilor petroliere.
Œn acest sens, este invocat„ jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale
(de exemplu Decizia nr. 72/2004), care, Ón ceea ce prive∫te
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instituirea unei servitu˛i legale, a statuat c„ îautorul
excep˛iei pleac„ de la o premis„ gre∫it„, const‚nd Ón
absolutizarea exerci˛iului dreptului s„u de proprietate,
f„c‚nd abstrac˛ie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a
doua din Constitu˛ie, potrivit c„rora îcon˛inutul ∫i limitele
acestor drepturi sunt stabilite de lege“, ca ∫i de acelea ale
art. 136 alin. (5), care consacr„ caracterul inviolabil al
propriet„˛ii private îÓn condi˛iile legii organice“. Potrivit
acestor dispozi˛ii, îlegiuitorul este, a∫adar, competent s„
stabileasc„ cadrul juridic pentru exercitarea atributelor
dreptului de proprietate, Ón accep˛iunea principal„ conferit„
de Constitu˛ie, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ nu vin„ Ón coliziune cu
interesele generale sau cu interesele particulare ale altor
subiecte de drept, instituind astfel ni∫te limit„ri rezonabile
Ón valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat.“
Avocatul Poporului arat„, de asemenea, c„ Legea
petrolului nr. 134/1995 a fost abrogat„ expres prin Legea
nr. 238/2004, solu˛ia legislativ„ cuprins„ Ón art. 7 fiind
preluat„ Ón principiu de art. 7 din noua reglementare.
Cu privire la criticile de neconstitu˛ionalitate formulate de
autorul excep˛iei, apreciaz„ c„ legiuitorul este competent s„
stabileasc„ cadrul juridic pentru exercitarea atributelor
dreptului de proprietate, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ nu vin„ Ón
coliziune cu interesele generale sau cu interesele
particulare ale altor subiecte de drept, instituind astfel ni∫te
limit„ri rezonabile Ón valorificarea acestuia. Chiar dac„ prin
instituirea dreptului de servitute legal„ asupra terenurilor
necesare accesului Ón perimetrele de explorare sau
exploatare, titularul dreptului de proprietate sufer„ o
Óngr„dire Ón exercitarea atributelor dreptului s„u de
proprietate, av‚nd Ón vedere c„ pe aceast„ cale se asigur„
valorificarea resurselor de petrol, bun public de interes
na˛ional, reglementarea legal„ criticat„ nu contravine
dispozi˛iilor art. 44 alin. (3) din Constitu˛ie, Óntruc‚t nu
poate fi asimilat„ aceast„ situa˛ie unei exproprieri. Este
invocat„ Ón acest sens Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 72/2004. Œn concluzie, apreciaz„ textele legale criticate
ca fiind constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, prevederile
legale criticate, raportate la dispozi˛iile 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, ale art. 1 alin. (2) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
observ„ c„ Legea petrolului nr. 134/1995, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 301 din
29 decembrie 1995, a fost abrogat„ expres potrivit art. 65
din Legea petrolului nr. 238/2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004.

Prevederile art. 7 au fost preluate Óns„ de noua lege Ón
aceea∫i numerotare.
Av‚nd Ón vedere c„ solu˛ia legislativ„ criticat„, ∫i anume
instituirea unui drept de servitute legal„ asupra terenurilor
altele dec‚t cele de utilitate public„, a fost preluat„ Ón
noua reglementare, Curtea va exercita controlul de
constitu˛ionalitate asupra prevederilor art. 7 Ón redactarea
dat„ de Legea nr. 238/2004, potrivit c„rora: î(1) Asupra
terenurilor, altele dec‚t cele declarate de utilitate public„,
necesare accesului Ón perimetrele de explorare sau exploatare
∫i asupra terenurilor necesare oric„ror activit„˛i pe care
acestea le implic„, altele dec‚t cele declarate de utilitate
public„, se instituie, Ón favoarea titularului, un drept de servitute
legal„.
(2) Exercitarea dreptului de servitute legal„ stabilit potrivit
prevederilor alin. (1) se face contra pl„˛ii unei rente anuale
c„tre proprietarii terenurilor afectate de acesta, pe baza
conven˛iei Óncheiate Óntre p„r˛i cu respectarea prevederilor
legale, Ón termen de 60 de zile de la comunicarea c„tre
proprietarii de terenuri a unei notific„ri scrise din partea
titularului de acorduri ∫i/sau permise.
(3) Œn cazul Ón care p„r˛ile nu ajung la un acord de voin˛„ Ón
termenul prev„zut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se
va face de c„tre instan˛„, Ón condi˛iile legii.
(4) Durata servitu˛ii legale stabilite potrivit prevederilor
alin. (1) este cea a opera˛iunilor petroliere, iar terenurile ce
urmeaz„ a fi afectate vor fi determinate, Ón ceea ce prive∫te
suprafe˛ele ∫i proprietarii, dup„ principiul celei mai mici atingeri
aduse dreptului de proprietate.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ acest text de lege Óncalc„
dispozi˛iile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (2) ∫i art. 44
alin. (2) ∫i (3) din Constitu˛ie, care au urm„torul con˛inut:
— Art. 1 alin. (5): îŒn Rom‚nia, respectarea Constitu˛iei, a
suprema˛iei sale ∫i a legilor este obligatorie.“;
— Art. 16 alin. (2): îNimeni nu este mai presus de lege.“;
— Art. 44 alin. (2) ∫i (3): î(2) Proprietatea privat„ este
garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod egal de lege, indiferent de titular.
Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii pot dob‚ndi dreptul de proprietate
privat„ asupra terenurilor numai Ón condi˛iile rezultate din
aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i din alte tratate
interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, pe baz„ de
reciprocitate, Ón condi˛iile prev„zute prin lege organic„, precum
∫i prin mo∫tenire legal„.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de
utilitate public„, stabilit„ potrivit legii, cu dreapt„ ∫i prealabil„
desp„gubire. [...].“
Autorul excep˛iei consider„, Ón esen˛„, c„ prin plata
rentei anuale ca urmare a exercit„rii dreptului de servitute
legal„ asupra terenurilor afectate, precum ∫i a unor
desp„gubiri c„tre noii proprietari, îsunt afectate at‚t
fondurile societ„˛ii, c‚t ∫i drepturile ac˛ionarilor, deoarece
sunt pl„tite din veniturile lor, statul neav‚nd nici o
contribu˛ie“.
Analiz‚nd criticile de neconstitu˛ionalitate ∫i argumentele
aduse de autorul excep˛iei Ón sus˛inerea acestora, Curtea
constat„ c„ acestea sunt neÓntemeiate.
Textul art. 7 din Legea petrolului nr. 238/2004 instituie
un drept de servitute legal„ asupra terenurilor altele dec‚t
cele declarate de utilitate public„, necesare accesului Ón
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perimetrele de explorare sau exploatare Ón favoarea
titularului acestor opera˛iuni.
Potrivit art. 14 alin. (1) din lege, sistemul na˛ional de
transport al petrolului face parte din proprietatea public„ a
statului, fiind de importan˛„ strategic„. De asemenea,
art. 19 din lege prevede c„ transportul petrolului prin
sistemul na˛ional de transport constituie un serviciu public
de interes na˛ional ∫i importan˛„ strategic„. Acest serviciu
public are Ón vedere valorificarea unor bog„˛ii ale
subsolului, care, potrivit alin. (3) al art. 136 din Constitu˛ie,
fac obiectul exclusiv al propriet„˛ii publice.
Œn spe˛„, autorul excep˛iei desf„∫oar„ o activitate de
transport al petrolului prin sistemul na˛ional de transport,
pentru care percepe tarife de transport, stabilite de Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale.
Fiind vorba de bunuri proprietate public„, potrivit
art. 136 alin. (4) din Constitu˛ie, acestea îsunt inalienabile“.
Inalienabilitatea bunurilor proprietate public„ nu exclude,
dimpotriv„, presupune o integrare Ón circuitul economic ∫i
juridic al acestor bunuri. De aceea, acest text
constitu˛ional prevede c„ îŒn condi˛iile legii organice, ele pot fi
date Ón administrarea regiilor autonome ori institu˛iilor publice
sau pot fi concesionate ori Ónchiriate;“.
Œn acord cu prevederile constitu˛ionale, art. 27 din lege
prevede c„ opera˛iunile petroliere, inclusiv bunurile
necesare realiz„rii acestor opera˛iuni, se concesioneaz„ Ón
condi˛iile prev„zute de lege de c„tre autoritatea
competent„.
Realizarea concesion„rii presupune, prin for˛a
Ómprejur„rilor, crearea de bunuri care ˛in de domeniul
propriet„˛ii publice, precum ∫i de domeniul privat,
Ón˛eleg‚ndu-se c„, la Óncetarea concesiunii, acestea din
urm„ vor r„m‚ne Ón proprietatea fostului concesionar.
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Delimitarea se va face Óns„ Ón concret pe baza criteriilor
prev„zute de lege.
Curtea nu poate re˛ine nici critica potrivit c„reia prin
reglementarea con˛inut„ de textul art. 7 se instituie o nou„
servitute asupra acelora∫i terenuri pentru care era deja
constituit un drept de servitute ∫i c„ statul îa Ónstr„inat
acest drept de servitute titularilor opera˛iunilor petroliere,
Ónc„lc‚nd principiile de drept ∫i urm„rind de altfel s„ scape
de eventualele desp„gubiri ce ar urma s„ le pl„teasc„
celor care au formulat ac˛iuni Ón justi˛ie“.
Art. 576 din Codul civil define∫te servitutea ca fiind o
sarcin„ impus„ asupra unui imobil pentru uzul ∫i utilitatea
acestuia, av‚nd un alt proprietar, jus in re aliena. Potrivit
principiilor din dreptul comun, servitutea este un accesoriu
al fondului ∫i nu poate fi desp„r˛it„ de fond pentru a
constitui un drept de sine st„t„tor. Ea nu poate fi
Ónstr„inat„, urm„rit„, ipotecat„, independent de fondul al
c„rui accesoriu este, ∫i se transmite o dat„ cu acesta.
Astfel c„ statul, proprietar al sistemului na˛ional de
transport al petrolului, concesion‚nd acest sistem societ„˛ii
transportatoare Ón vederea realiz„rii serviciului public de
transport, o dat„ cu transferul folosin˛ei acestuia a transmis
∫i dreptul de servitute creat Ón favoarea sa asupra
terenurilor traversate de aceste conducte.
Œn ceea ce prive∫te plata unor desp„gubiri, aceast„
obliga˛ie Ói revine potrivit art. 44 alin. (5) din Constitu˛ie,
care prevede c„: îPentru lucr„ri de interes general,
autoritatea public„ poate folosi subsolul oric„rei propriet„˛i
imobiliare, cu obliga˛ia de a desp„gubi proprietarul pentru
daunele aduse solului, planta˛iilor sau construc˛iilor, precum ∫i
pentru alte daune imputabile autorit„˛ii.“
Dac„ aceste desp„gubiri au fost pl„tite sau nu, acest
aspect constituie o problem„ de aplicare a legii, care
excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.

Pentru motivele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al
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. 7 din Legea petrolului nr. 238/2004, excep˛ie ridicat„
de Societatea Comercial„ îConpet“ — S.A. din Ploie∫ti Ón dosarele nr. 3.393/2004 ∫i nr. 3.377/2004 ale Cur˛ii de Apel
Ploie∫ti — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 martie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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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
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru stabilirea unor reguli privind transportul m„rfurilor periculoase pe calea ferat„
Œn temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 49/1999 privind transportul m„rfurilor
periculoase pe calea ferat„, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 788/2001, ∫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,
av‚nd Ón vedere prevederile Directivei Comisiei 2004/110/CE care adapteaz„ pentru a ∫asea oar„ la progresul
tehnic Directiva Consiliului 96/49/CE privind armonizarea legisla˛iilor statelor membre Ón domeniul transportului m„rfurilor
periculoase pe calea ferat„,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œncep‚nd cu data de 1 iulie 2005, pentru
transportul Ón trafic intern al m„rfurilor periculoase pe calea
ferat„ se vor respecta prevederile Regulamentului privind
transportul interna˛ional feroviar al m„rfurilor periculoase
(RID), prev„zut Ón anexa nr. 1 la apendicele B al
Conven˛iei privind transporturile interna˛ionale feroviare
(COTIF), versiunea 2005.
Art. 2. — Vagoanele ∫i recipientele construite Ónainte de
1 iulie 2005, care nu respect„ prevederile RID 2005, dar
care sunt conforme cu legisla˛ia na˛ional„ Ón vigoare la
data construc˛iei lor, pot circula Ón continuare Ón trafic
intern, cu condi˛ia s„ fie men˛inute la nivelul de securitate
cerut, p‚n„ la o dat„ care va fi stabilit„ de c„tre
Comitetul interministerial pentru transportul m„rfurilor
periculoase pe calea ferat„, Ónfiin˛at conform art. 3 din

Ordonan˛a Guvernului nr. 49/1999 privind transportul
m„rfurilor periculoase pe calea ferat„, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 788/2001.
Art. 3. — Eventualele derog„ri de la prevederile
prezentului ordin pot fi stabilite numai de c„tre Comitetul
interministerial pentru transportul m„rfurilor periculoase pe
calea ferat„ ∫i aprobate prin ordin al ministrului
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului.
Art. 4. — Versiunea RID 2005 tradus„ Ón limba rom‚n„
va fi pus„ la dispozi˛ie celor interesa˛i, contra cost, de
c„tre Compania Na˛ional„ de C„i Frate îC.F.R.“ — S.A.,
Óncep‚nd cu data de 1 iulie 2005.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 3 mai 2005.
Nr. 644.
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