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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 250 ∫i ale art. 257 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Petru Sporer,
Drago∫-Petru Mihai ∫i Marius Mihai Ón Dosarul
nr. 8.111/2004 al Judec„toriei Timi∫oara.
La apelul nominal r„spunde pentru autorul excep˛iei
Drago∫-Petru Mihai, avocat Marin Dinc„, lipsind celelalte
p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare este legal
Óndeplinit„.
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Av‚nd cuv‚ntul pe fond, reprezentantul autorului
excep˛iei solicit„ admiterea acesteia a∫a cum a fost
formulat„. Arat„ c„ art. 250 din Codul de procedur„ penal„
ar trebui s„ prevad„ ca prezentarea materialului de
urm„rire penal„ s„ se realizeze Ón integralitate, actuala
redactare a textelor de lege criticate fiind de natur„ îs„
lase loc de interpretare“.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei, ar„t‚nd c„ Óns„∫i redactarea
dispozi˛iilor legale criticate, interpretarea logic„ ∫i literal„ a
acestora demonstreaz„ c„ se are Ón vedere o prezentare
integral„ a materialului de urm„rire penal„, iar nu o
prezentare par˛ial„ a acestuia.

penal„, ar fi prev„zut aceasta Ón mod expres Ón cuprinsul
art. 250 din Codul de procedur„ penal„.“
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Se arat„ c„ art. 250
∫i 257 din Codul de procedur„ penal„ nu contravin sub
nici un aspect dreptului Ónvinuitului sau inculpatului la
ap„rare ∫i, de asemenea, acestea nu Óncalc„ dreptul la un
proces echitabil, Óntruc‚t nu opresc p„r˛ile interesate de a
se adresa justi˛iei ∫i de a beneficia de toate garan˛iile care
condi˛ioneaz„, Óntr-o societate democratic„, procesul
echitabil.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.

C U R T E A,
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 22 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 8.111/2004, Judec„toria Timi∫oara a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 250 ∫i ale art. 257 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Petru Sporer,
Drago∫-Petru Mihai ∫i Marius Mihai Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ art. 250 ∫i 257 din Codul de
procedur„ penal„ sunt neconstitu˛ionale, Óntruc‚t îÓn
cuprinsul acestora nu se men˛ioneaz„ obligativitatea
prezent„rii integrale a materialului de urm„rire penal„ de
c„tre procuror, l„s‚ndu-se astfel la discre˛ia acestuia o
prezentare incomplet„ ∫i par˛ial„ a actelor de urm„rire
penal„ aflate Ón dosarul cauzei“. Se Óncalc„ Ón acest mod
dreptul la un proces echitabil, c‚t„ vreme procurorul
îp„streaz„ pentru sine atuuri injuste, concretizate Ón
elemente probatorii pe care le escamoteaz„ fa˛„ de
Ónvinuit“, precum ∫i dreptul la ap„rare, prin aceea c„
inculpatului nu Ói este asigurat„ posibilitatea cunoa∫terii
ansamblului probelor administrate Ón faza de urm„rire
penal„, pentru a formula ap„r„ri pertinente Ón cauz„.
Judec„toria Timi∫oara apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile
legale criticate nu numai c„ nu contravin normelor
constitu˛ionale invocate, ci constituie o garan˛ie a dreptului
la ap„rare. Faptul c„ art. 250 din Codul de procedur„
penal„ nu prevede expres men˛iunea îÓn Óntregime“, Ón
ceea ce prive∫te prezentarea materialului de urm„rire
penal„, nu constituie un argument Ón sensul
neconstitu˛ionalit„˛ii acestui text, fiind, de altfel, evident„
inten˛ia legiuitorului de a reglementa obliga˛ia prezent„rii Ón
Óntregime a materialului de urm„rire penal„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile 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„, Óntruc‚t dispozi˛iile legale criticate
reprezint„ o garan˛ie a exercit„rii dreptului la ap„rare ∫i a
desf„∫ur„rii unui proces echitabil. Se arat„ c„, îpotrivit
prevederilor art. 250 din Codul de procedur„ penal„,
materialul de urm„rire penal„ se prezint„ Ónvinuitului sau
inculpatului Ón Óntregime, Óntruc‚t legiuitorul se refer„ la
materialul de urm„rire penal„, iar nu la anumite p„r˛i ale
dosarului. [...] Dac„ legiuitorul ar fi inten˛ionat s„ disting„
Óntre elementele componente ale materialului de urm„rire

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 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. 250 ∫i ale art. 257 din Codul de procedur„
penal„, av‚nd urm„torul cuprins:
— Art. 250: îDup„ punerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale,
dac„ au fost efectuate toate actele de urm„rire necesare,
organul de cercetare penal„ cheam„ pe inculpat Ón fa˛a sa ∫i:
a) Ói pune Ón vedere c„ are dreptul de a lua cuno∫tin˛„ de
materialul de urm„rire penal„, ar„t‚ndu-i ∫i Óncadrarea juridic„
a faptei s„v‚r∫ite;
b) Ói asigur„ posibilitatea de a lua de Óndat„ cuno∫tin˛„ de
material. Dac„ inculpatul nu poate s„ citeasc„, organul de
cercetare penal„ Ói cite∫te materialul;
c) Ól Óntreab„, dup„ ce a luat cuno∫tin˛„ de materialul de
urm„rire penal„, dac„ are de formulat cereri noi sau dac„
voie∫te s„ fac„ declara˛ii suplimentare.“;
— Art. 257: îProcurorul, primind dosarul, Ól cheam„ pe
Ónvinuit ∫i Ói prezint„ materialul de urm„rire penal„ potrivit
dispozi˛iilor art. 250 ∫i urm„toarele, care se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.“
Prevederile legale criticate Óncalc„, Ón opinia autorilor
excep˛iei, dreptul la un proces echitabil prev„zut de
dispozi˛iile art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie, respectiv de cele
ale art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale, precum ∫i prevederile art. 24
din Constitu˛ie, privind dreptul la ap„rare, Óntruc‚t nu
prev„d expres c„ prezentarea materialului de urm„rire
penal„ se realizeaz„ îÓn Óntregime“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate formulat„,
Curtea constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i urmeaz„
s„ fie respins„.
Curtea re˛ine c„ cele dou„ texte de lege criticate
constituie veritabile garan˛ii ale dreptului la ap„rare, prin
aceea c„ reglementeaz„ obliga˛ia organului de cercetare
penal„ ca, dup„ punerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale, s„ Ól
cheme pe inculpat ∫i s„ Ói prezinte materialul de urm„rire
penal„, precum ∫i, Ón cazul urm„ririi f„r„ punerea Ón
mi∫care a ac˛iunii penale, obliga˛ia procurorului ca,
reprimind dosarul, s„ Ól cheme pe Ónvinuit ∫i s„ Ói prezinte
materialul de urm„rire penal„.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 942/21.X.2005
Contrar sus˛inerilor autorilor excep˛iei, reglementarea
modului de prezentare a materialului de urm„rire penal„ Ón
cele dou„ situa˛ii men˛ionate asigur„ posibilitatea
Ónvinuitului sau inculpatului, dup„ caz, de a lua cuno∫tin˛„
de materialul de urm„rire penal„ Ón integralitatea sa, Ón
vederea exercit„rii drepturilor procesuale Ón condi˛iile
egalit„˛ii de arme, ca exigen˛„ a dreptului la un proces
echitabil.
Curtea observ„ c„, Ón realitate, autorii excep˛iei sunt
nemul˛umi˛i de modul Ón care organele de urm„rire penal„
au aplicat Ón cauz„ dispozi˛iile legale criticate, respectiv de
faptul c„ acestea ar fi realizat o prezentare incomplet„ a
materialului de urm„rire penal„. Acesta este motivul pentru
care se sus˛ine c„ art. 250 ∫i 257 din Codul de procedur„
penal„ ar trebui s„ prevad„ expres men˛iunea
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îÓn Óntregime“, Ón ceea ce prive∫te prezentarea materialului
de urm„rire penal„. O asemenea critic„ excedeaz„ Óns„
competen˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale care, potrivit dispozi˛iilor
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, î[...] se pronun˛„
numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la care a fost
sesizat„ [...]“, stabilirea faptului dac„, Ón spe˛„, organele de
urm„rire penal„ au realizat o aplicare corect„ a
prevederilor art. 250 ∫i 257 din Codul de procedur„ penal„
fiind de competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti. De altfel,
autorii excep˛iei s-au adresat Ón acest sens instan˛ei de
judecat„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate fiind ridicat„ Ón
cadrul cererii de restituire a cauzei la Parchetul de pe
l‚ng„ Curtea de Apel Timi∫oara, Ón vederea refacerii
procedurii de prezentare a materialului de urm„rire penal„.

Pentru considerentele ar„tate, 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 alin. (1) 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. 250 ∫i ale art. 257 din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„ de Petru Sporer, Drago∫-Petru Mihai ∫i Marius Mihai Ón Dosarul nr. 8.111/2004 al Judec„toriei Timi∫oara.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 531
din 13 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 140 alin. 2
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Marilena Minc„
Florentina Geangu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 140 alin. 2 din Codul de procedur„
penal„, excep˛ie ridicat„ de Mircea Hadade Ón Dosarul
nr. 1.542/P/2005 al Tribunalului Bihor — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipse∫te autorul excep˛iei, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul
reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca

neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textul de lege criticat nu Óncalc„
prevederile constitu˛ionale invocate de autorul excep˛iei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 15 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.542/P/2005, Tribunalul Bihor — Sec˛ia penal„
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 140 alin. 2 din
Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de inculpatul
Mircea Hadade Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea
cererii acestuia de revocare a m„surii arest„rii preventive.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, astfel cum rezult„ din Óncheierea de
sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale, c„ prevederile art. 140
alin. 2 din Codul de procedur„ penal„ referitoare la
Óncetarea de drept a m„surilor preventive, Óncalc„ termenul
rezonabil instituit de dispozi˛iile art. 23 alin. (5) din
Constitu˛ie, deoarece, îdac„ durata maxim„ a arest„rii
preventive Ón cursul urm„ririi penale este de 180 de zile,
perioad„ Ón care se adun„ probe ∫i se administreaz„,
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atunci, potrivit principiului egalit„˛ii de tratament juridic, se
poate afirma c„ Ón cursul judec„˛ii cauzei durata maxim„
nu poate dep„∫i 180 de zile, iar Ón ceea ce-l prive∫te
aceast„ durat„ se Óntinde la 2 ani“.
Tribunalul Bihor — Sec˛ia penal„ arat„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t instituirea
limitei maxime a duratei arestului preventiv, care, potrivit
art. 142 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„, nu poate
dep„∫i Ón faza primei instan˛e jum„tatea maximului
pedepsei prev„zute de lege pentru infrac˛iunea ce
constituie obiectul judec„˛ii, nu Óncalc„ principiul
constitu˛ional al termenului rezonabil, instan˛a nefiind ˛inut„
s„ men˛in„ starea de arest p‚n„ la atingerea acestei
durate.
Œn conformitate cu dispozi˛iile 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 este neÓntemeiat„,
deoarece stabilirea unei durate mai mari p‚n„ la care
poate fi men˛inut„ privarea de libertate Ón cursul judec„˛ii
este necesar„ tocmai pentru a asigura buna desf„∫urare a
procesului penal, av‚nd Ón vedere normele procedurale
care particularizeaz„ cercetarea judec„toreasc„ Ón raport de
activitatea de urm„rire penal„. Prin urmare, textul de lege
criticat nu Óncalc„ prevederile constitu˛ionale, neexist‚nd
nici o dispozi˛ie constitu˛ional„ care s„ impun„ o
echivalen˛„ sub aspectul duratei Óntre m„surile preventive
luate Ón cele dou„ faze ale procesului penal.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textul de lege criticat
este constitu˛ional. Œn acest sens arat„ c„ instituirea unor
limite diferite, Ón raport cu fazele procesului penal, la care
arestarea preventiv„ Ónceteaz„ de drept corespunde
situa˛iilor specifice ∫i este realizat„ pentru Óndeplinirea
scopului m„surilor preventive prev„zute Ón art. 136 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„, ∫i anume buna
desf„∫urare a procesului penal. Stabilirea unei durate mai
mari de men˛inere a priv„rii de libertate Ón cursul judec„˛ii
este necesar„ tocmai pentru asigurarea bunei desf„∫ur„ri
a procesului penal, av‚nd Ón vedere normele procedurale
care particularizeaz„ cercetarea judec„toreasc„ Ón raport cu
activitatea de urm„rire penal„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i 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. 140 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„,
conform c„rora îM„sura arest„rii preventive Ónceteaz„ de
drept ∫i atunci c‚nd, Ónainte de pronun˛area unei hot„r‚ri de
condamnare Ón prim„ instan˛„, durata arest„rii a atins
jum„tatea maximului pedepsei prev„zute de lege pentru
infrac˛iunea ce face obiectul Ónvinuirii, f„r„ a se putea dep„∫i,

Ón cursul urm„ririi penale, maximele prev„zute Ón art. 159
alin. 13, precum ∫i Ón alte cazuri anume prev„zute de lege“.
Aceste prevederi legale Óncalc„, Ón opinia autorului
excep˛iei, dispozi˛iile art. 23 alin. (5) din Constitu˛ie,
conform c„rora îŒn cursul urm„ririi penale arestarea
preventiv„ se poate dispune pentru cel mult 30 de zile ∫i se
poate prelungi cu c‚te cel mult 30 de zile, f„r„ ca durata total„
s„ dep„∫easc„ un termen rezonabil, ∫i nu mai mult de 180 de
zile“. De asemenea, autorul excep˛iei sus˛ine neconstitu˛ionalitatea prevederilor art. 140 alin. 2 din Codul de
procedur„ penal„ ∫i din perspectiva faptului c„ instituie o
inegalitate Óntre durata arestului preventiv Ón faza de
urm„rire penal„, unde nu poate dep„∫i 180 de zile, ∫i
durata arestului Ón faza de judecat„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ pentru urm„toarele
considerente:
M„surile preventive sunt institu˛ii de drept procesual cu
caracter de constr‚ngere, av‚nd drept scop asigurarea unei
bune desf„∫ur„ri a procesului penal. Ele vizeaz„ starea de
libertate a Ónvinuitului sau inculpatului ∫i au drept efect fie
privarea de libertate, fie restr‚ngerea libert„˛ii de mi∫care,
reglementarea lor reflect‚nd principiile Ónscrise Ón art. 23
din Constitu˛ie, privind garantarea libert„˛ii individuale.
Instituirea unor limite diferite Ón raport cu fazele procesului
penal, respectiv urm„rire penal„ sau cauz„ Ón curs de
judecat„, la care arestarea preventiv„ Ónceteaz„ de drept,
nu reprezint„ o Ónc„lcare a principiului libert„˛ii individuale,
ci, dimpotriv„, acestea sunt stabilite pentru Óndeplinirea
scopului m„surilor preventive prev„zute de art. 136 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„, ∫i anume asigurarea bunei
desf„∫ur„ri a procesului penal. Caracterul rezonabil al
m„surii arest„rii preventive este apreciat prin raportare la
gravitatea infrac˛iunii s„v‚r∫ite, complexitatea ∫i specificul
cauzei, astfel Ónc‚t prin durata sa s„ permit„ realizarea
scopului pentru care a fost instituit„, respectiv garantarea
bunei desf„∫ur„ri a procesului penal Ón toate fazele sale.
Potrivit art. 289 din Codul de procedur„ penal„, Ón faza
cercet„rii judec„tore∫ti, îjudecata cauzei se face Ón fa˛a
instan˛ei constituite potrivit legii ∫i se desf„∫oar„ Ón ∫edin˛„,
oral, nemijlocit ∫i contradictoriu“. Principiul nemijlocirii
presupune readministrarea de c„tre instan˛a de judecat„ a
tuturor probelor pe baza c„rora s-a dispus trimiterea
inculpatului Ón judecat„, la termenele stabilite Ón acest scop,
Ón ∫edin˛„ public„. Imposibilitatea de a asigura prezen˛a
inculpatului arestat la termenul de judecat„ conduce Ón
mod obligatoriu la am‚narea judec„rii cauzei (art. 314 din
Codul de procedur„ penal„). De asemenea, Ómprejur„ri ca
lipsa de ap„rare, neprezentarea unor martori sau chiar a
unor p„r˛i, av‚nd Ón vedere necesitatea administr„rii
probelor Ón condi˛ii care s„ asigure respectarea principiului
contradictorialit„˛ii, pot conduce la am‚narea judec„rii
cauzei. Totodat„, cercetarea judec„toreasc„ poate fi
Óngreunat„ de o serie de incidente procedurale, cum ar fi,
spre exemplu, neÓndeplinirea legal„ a procedurii de citare,
recuzarea ori cereri de str„mutare.
Astfel, reglementarea unei durate mai mari p‚n„ la care
poate fi men˛inut„ privarea de libertate Ón cursul judec„˛ii
este necesar„ pentru a asigura buna desf„∫urare a
procesului penal, ˛in‚nd seama de normele procedurale
care particularizeaz„ cercetarea judec„toreasc„ Ón raport de
activitatea de urm„rire penal„. Drept urmare, dispozi˛iile
art. 140 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„ nu Óncalc„
prevederile Legii fundamentale, neexist‚nd nici o dispozi˛ie
constitu˛ional„ care s„ impun„ o echivalen˛„ sub aspectul
duratei Óntre m„surile preventive luate Ón cele dou„ faze
ale procesului penal.
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Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, se mai
arat„ c„ textul de lege criticat instituie o inegalitate,
deoarece prevede termene diferite pentru Óncetarea de
drept a m„surii arest„rii preventive, ∫i anume de maximum
180 de zile Ón cursul urm„ririi penale ∫i de jum„tatea
maximului special al pedepsei Ón cursul judec„˛ii, stabilinduse astfel regimuri de tratament diferen˛iat. Critica este
neÓntemeiat„, deoarece principiul egalit„˛ii de tratament
juridic const„ Ón aplicarea echitabil„ a unei norme de drept
subiectelor aflate Ón cazuri identice sau similare. Inculpatul
se afl„ Ón situa˛ii diferite Ón cursul urm„ririi penale ∫i Ón
faza judec„˛ii, ∫i de aceea stabilirea unor termene diferite
pentru Óncetarea de drept a m„surii arest„rii preventive
corespunde situa˛iilor specifice ∫i asigur„ o mai bun„
desf„∫urare a actului de justi˛ie.

5

De altfel, dispozi˛iile normative criticate au mai fost
supuse controlului de constitu˛ionalitate, concretizat Ón
Decizia nr. 367 din 30 septembrie 2003, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 787 din
7 noiembrie 2003, precum ∫i Ón Decizia nr. 13 din
20 ianuarie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004. Chiar
dac„ Ón solu˛ionarea acestor excep˛ii Curtea a examinat
constitu˛ionalitatea art. 140 alin. 2 din Codul de procedur„
penal„, Ón raport cu alte prevederi din Legea fundamental„
dec‚t cele invocate de autorul excep˛iei de fa˛„, instan˛a
de contencios constitu˛ional a analizat textul criticat ∫i din
perspectiva Ónc„lc„rii principiului egalit„˛ii Ón drepturi,
stabilind c„ acesta nu este nesocotit.

Fa˛„ de cele ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) 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. 140 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie
ridicat„ de inculpatul Mircea Hadade Ón Dosarul nr. 1.542/P/2005 al Tribunalului Bihor — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Œn˛elegerii privind aplicarea Acordului din 8 aprilie 2005
dintre Rom‚nia ∫i Republica Federal„ Germania privind securitatea social„,
semnat„ la Bucure∫ti la 8 aprilie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Œn˛elegerea privind aplicarea
Acordului din 8 aprilie 2005 dintre Rom‚nia ∫i Republica

Federal„ Germania privind securitatea social„, semnat„ la
Bucure∫ti la 8 aprilie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.214.
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ŒNﬁELEGERE
privind aplicarea Acordului din 8 aprilie 2005 dintre Rom‚nia ∫i Republica Federal„ Germania
privind securitatea social„

Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Federale Germania,
Ón baza art. 24 alin. 1 al Acordului din 8 aprilie 2005 dintre Rom‚nia ∫i Republica Federal„ Germania privind
securitatea social„, denumit Ón continuare Acord,
au convenit dup„ cum urmeaz„:
PARTEA I
Dispozi˛ii generale
ARTICOLUL 1
Defini˛ii

Œn prezenta Ón˛elegere, termenii defini˛i Ón Acord se
folosesc cu semnifica˛ia atribuit„ de acesta.
ARTICOLUL 2
Obliga˛ii de informare

Organismele de leg„tur„ desemnate Ón conformitate cu
art. 24 alin. 2 din Acord ∫i organismele desemnate de
autorit„˛ile competente Ón conformitate cu art. 11 din Acord
sunt obligate, Ón cadrul atribu˛iilor lor, s„ asigure informarea
general„ a persoanelor interesate privind drepturile ∫i
obliga˛iile acestora conform Acordului.
ARTICOLUL 3

Acord, iar Ón celelalte cazuri, de Asigurarea German„
pentru Pensii — Federa˛ie, Berlin. Œn cazurile men˛ionate la
art. 11 din Acord, adeverin˛a va fi eliberat„ de Organismul
German de Leg„tur„ pentru Asigur„ri de S„n„tate Ón
Str„in„tate (DVKA), Bonn.
(3) Œn cazul Ón care legisla˛ia rom‚n„ urmeaz„ a fi
aplicat„, aceast„ adeverin˛„ va fi eliberat„ de Casa
Na˛ional„ de Pensii ∫i Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale
(CNPAS) cu sediul Ón Bucure∫ti.
(4) Œn cazul Ón care exist„ Óndoieli cu privire la
adeverin˛a eliberat„, organismul emitent o va reexamina, la
cerere.
ARTICOLUL 5
Modalit„˛ile de plat„

Presta˛iile Ón bani acordate beneficiarilor afla˛i pe
teritoriul celuilalt stat contractant pot fi pl„tite Ón mod direct
sau prin intermediul organismelor de leg„tur„.

Obliga˛ii de comunicare

(1) Organismele men˛ionate la art. 24 alin. 2 ∫i 5 ∫i la
art. 17 din Acord, Ón cadrul atribu˛iilor lor, Ó∫i vor comunica
reciproc, precum ∫i persoanelor interesate situa˛iile de fapt
∫i vor pune la dispozi˛ie mijloacele de prob„ necesare
pentru p„strarea drepturilor ∫i obliga˛iilor care rezult„ din
legisla˛ia men˛ionat„ la art. 2 alin. 1 din Acord, precum ∫i
din Acord ∫i din prezenta Ón˛elegere.
(2) Dac„, Ón conformitate cu legisla˛ia men˛ionat„ la
art. 2 alin. 1 din Acord, cu Acordul sau cu prezenta
Ón˛elegere, o persoan„ este obligat„ s„ comunice institu˛iei
sau altui organism anumite situa˛ii de fapt, aceast„
obliga˛ie exist„ ∫i Ón privin˛a unor situa˛ii de fapt
corespunz„toare, existente pe teritoriul celuilalt stat
contractant sau Ón conformitate cu legisla˛ia acestuia. Acest
lucru este valabil ∫i Ón cazul Ón care o persoan„ este
obligat„ s„ pun„ la dispozi˛ie anumite mijloace de prob„.
ARTICOLUL 4

PARTEA a II-a
Dispozi˛ii speciale
SECﬁIUNEA 1
Asigurarea contra accidentelor
ARTICOLUL 6
Raportarea unui accident de munc„

(1) Œn vederea raport„rii accidentului de munc„ sau a
bolii profesionale va fi aplicat„ legisla˛ia statului contractant
Ón baza c„reia persoana este asigurat„.
(2) Raportul va fi prezentat institu˛iei competente. Œn
cazul Ón care institu˛ia locului de re∫edin˛„ prime∫te un
raport, aceasta Ól va transmite neÓnt‚rziat institu˛iei
competente.

Adeverin˛a privind legisla˛ia aplicabil„

SECﬁIUNEA a 2-a

(1) Œn cazurile art. 7, 10 ∫i 11 din Acord, organismul
competent al statului contractant a c„rui legisla˛ie urmeaz„
a fi aplicat„ va elibera la cerere, Ón privin˛a respectivei
activit„˛i, o adeverin˛„ care atest„ c„ persoana angajat„ ∫i
angajatorul sau persoana men˛ionat„ la art. 9 din Acord
sunt supuse acestei legisla˛ii. Œn cazurile art. 7 ∫i 11 din
Acord, aceast„ adeverin˛„ trebuie s„ poarte men˛iunea unei
perioade determinate de valabilitate.
(2) Œn cazul Ón care legisla˛ia german„ urmeaz„ a fi
aplicat„, aceast„ adeverin˛„ va fi eliberat„ de institu˛ia de
asigur„ri de s„n„tate c„tre care sunt virate contribu˛iile
pentru asigurarea pentru pensii Ón cazurile art. 7 ∫i 10 din

Diverse
ARTICOLUL 7
Statistici

Organismele de leg„tur„ desemnate Ón conformitate cu
art. 24 alin. 2 din Acord vor elabora anual, data de
referin˛„ fiind 31 decembrie, statistici privind pl„˛ile de
pensii efectuate Ónspre teritoriul celuilalt stat contractant.
Datele urmeaz„ s„ cuprind„, Ón m„sura posibilului, num„rul
∫i suma total„ a pensiilor ∫i indemniza˛iilor Ómp„r˛ite dup„
categorii de pensii. Se va efectua schimbul de statistici.
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PARTEA a III-a
Dispozi˛ii finale
ARTICOLUL 8
Intrarea Ón vigoare ∫i valabilitatea prezentei Ón˛elegeri
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acesteia. Decisiv„ Ón acest sens este ziua primirii ultimei
notific„ri.
(2) Prezenta Ón˛elegere va fi aplicat„ din ziua intr„rii Ón
vigoare a Acordului ∫i va fi valabil„ pentru aceea∫i
perioad„ de timp.

(1) Prezenta Ón˛elegere va intra Ón vigoare Ón ziua Ón
care cele dou„ guverne Ó∫i vor comunica Óndeplinirea
procedurilor legale interne pentru intrarea Ón vigoare a

Semnat„ la Bucure∫ti la 8 aprilie 2005, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„ ∫i german„,
ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Gheorghe Barbu,
ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania,
Norman Walter,
Óns„rcinat cu afaceri,
Ambasada Republicii Federale Germania la Bucure∫ti
Klaus Theo Schröder,
secretar de stat la Ministerul Federal
pentru S„n„tate ∫i Securitate Social„

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului a unor mijloace fixe
concesionate Companiei Na˛ionale de Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ — S.A.,
Sucursala de Transport Cluj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a
activelor corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al statului a activelor corporale
de natura mijloacelor fixe aflate Ón concesiunea Companiei
Na˛ionale de Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ —
S.A., Sucursala de Transport Cluj, amplasate Ón sta˛ia
electric„ de sistem 400/220 kV Ro∫iori, av‚nd datele de

identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului se face
Ón vederea scoaterii din func˛iune ∫i a valorific„rii, Ón
condi˛iile legii, a mijloacelor fixe prev„zute la art. 1.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.238.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului,
aflate Ón concesiunea Companiei Na˛ionale de Transport al Energiei Electrice îTranselectrica“ — S.A.,
Sucursala de Transport Cluj
Num„rul de
identificare atribuit
de M.F.P.

Codul
de
clasificare

Denumirea mijlocului fix

Num„rul
de
inventar

Valoarea de
inventar
— lei —

An PIF

Adresa
unde se afl„
mijloacele fixe

0

1

2

3

4

5

6

62.200

8.14

37061

3.796.735.320

1977

37062

8.990.956.753

1977

38211

5.835.748.411

1977

38210

21.002.874.985

1977

Sta˛ia electric„
de sistem
400/220 kV
Ro∫iori

Celula 220 kV Ro∫iori
(din LEA DC Ro∫ioriBaia Mare 3)
Celula 400 kV Ro∫iori
(din LEA Gadalin-Ro∫iori)
Celula 220 kV Ro∫iori
(din LEA Ro∫iori-Veti∫)
Celula 400 kV Ro∫iori
(din LEA Ro∫ioriMukacevo)

Total al mijloacelor fixe din domeniul public al statului aflate Ón sta˛ia Ro∫iori:

Comuna Valea
Vinului, satul
Ro∫iori, jude˛ul
Satu Mare

39.626.315.469

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR
™I DEZVOLT√RII RURALE
Nr. 1.063 din 19 octombrie 2005

MINISTERUL MEDIULUI ™I
GOSPOD√RIRII APELOR
Nr. 1.004/S.B. din 19 octombrie 2005

ORDIN
privind interzicerea pescuitului recreativ-sportiv
Av‚nd Ón vedere situa˛ia epidemiologic„ interna˛ional„ a influen˛ei aviare ∫i Ón scopul diminu„rii riscului contactului
direct al omului cu sursele de infec˛ie ale influen˛ei aviare pe teritoriul Rom‚niei,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 140/2005 privind m„surile ce se
aplic„ ca urmare a suspiciunii influen˛ei aviare,
v„z‚nd Referatul de aprobare comun nr. 2.407 din 14 octombrie 2005, Óntocmit de Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Pescuit ∫i Acvacultur„ ∫i de Direc˛ia conservarea naturii, biodiversitate, biosecuritate,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se interzice pescuitul recreativ-sportiv pe
teritoriul Rezerva˛iei Biosferei îDelta Dun„rii“ ∫i pe teritoriul
administrativ al jude˛ului Tulcea.
Art. 2. — Interdic˛ia prev„zut„ la art. 1 se revoc„ prin
ordin comun al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i

dezvolt„rii rurale ∫i al ministrului mediului ∫i gospod„ririi

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu

apelor.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Na˛ional„ de Autostr„zi
∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
Œn temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a), ale art. 47 alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 19/1997 privind transporturile, republicat„, 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 transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprob„ tarifele suplimentare de utilizare
a drumurilor de interes na˛ional, aplicabile transporturilor a
c„ror mas„ total„ maxim„ admis„, mas„ maxim„ admis„
pe axe ∫i/sau ale c„ror dimensiuni maxime admise de
gabarit dep„∫esc limitele prev„zute Ón anexa nr. 2 la
Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, prev„zute Ón anexa nr. 1a).
(2) Se aprob„ tarifele de utilizare complementare,
aplicabile vehiculelor Ónmatriculate Ón alte state, prev„zute
Ón anexa nr. 1b).
(3) Se aprob„ tarifele de utilizare pentru trecerea
podului peste Dun„re Ón sensul Giurgiu—Ruse, aplicabile
vehiculelor Ónmatriculate Ón Rom‚nia ∫i Ón alte state,
prev„zute Ón anexa nr. 2.
(4) Se aprob„ tarifele de utilizare pentru trecerea
podului peste Dun„re de la Giurgeni—Vadu Oii, aplicabile
vehiculelor Ónmatriculate Ón Rom‚nia ∫i Ón alte state,
prev„zute Ón anexa nr. 3.
(5) Se aprob„ tarifele de utilizare a zonei autostr„zilor
∫i drumurilor na˛ionale ∫i modul de aplicare a acestora,
prev„zute Ón anexa nr. 4.
Art. 2. — Tarifele prev„zute Ón anexele nr. 1a), 2 ∫i 3
se aplic„ nediscriminatoriu, la acela∫i nivel, pentru
vehiculele Ónmatriculate Ón Rom‚nia ∫i Ón alte state.
Art. 3. — Tarifele prev„zute Ón anexa nr. 1b) se aplic„
pentru vehiculele Ónmatriculate Ón alte state.
Art. 4. — Tarifele prev„zute Ón anexa nr. 4 se aplic„
nediscriminatoriu, la acela∫i nivel, pentru persoanele
rom‚ne ∫i str„ine.
Art. 5. — Tarifele prev„zute Ón anexele nr. 1—4 nu
con˛in ∫i nu li se aplic„ taxa pe valoarea ad„ugat„.
Art. 6. — Tarifele prev„zute Ón anexele nr. 1—4 se
aplic„ Ón lei pentru persoanele fizice ∫i juridice rom‚ne ∫i

Ón valut„ liber convertibil„ sau Ón lei pentru persoanele
fizice ∫i juridice str„ine.
Art. 7. — Persoanele fizice ∫i juridice rom‚ne vor achita
tariful Ón lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, valabil pentru ultima zi din
luna anterioar„ datei achit„rii tarifului.
Art. 8. — Persoanele fizice ∫i juridice str„ine vor achita
tariful Ón valut„ liber convertibil„, la echivalentul tarifului
exprimat Ón euro, sau Ón lei, la cursul de schimb al zilei
comunicat de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, valabil pentru
ultima zi din luna anterioar„ datei achit„rii tarifului.
Art. 9. — Tarifele achitate Ónainte de data intr„rii Ón
vigoare a prezentului ordin nu se recalculeaz„.
Art. 10. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 11. — Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri
Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. va duce la Óndeplinire
prezentul ordin.
Art. 12. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului lucr„rilor publice,
transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 827/2003 pentru aprobarea
tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor na˛ionale,
aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule Ónmatriculate
Ón Rom‚nia ∫i Ón alte state, care dep„∫esc masa total„
maxim„ admis„, masa maxim„ admis„ pe osie ∫i/sau
dimensiunile maxime de gabarit admise Ón circula˛ie pe
drumurile na˛ionale din Rom‚nia, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 419 din 16 iunie 2003, cu
modific„rile ulterioare.
Art. 13. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón
termen de 60 de zile de la data public„rii.

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

Bucure∫ti, 12 octombrie 2005.
Nr. 1.702.
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ANEXA Nr. 1a)
T A R I F E1)

SUPLIMENTARE

de utilizare a drumurilor na˛ionale din Rom‚nia

1)

Tarifele sunt reproduse Ón facsimil.
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N O T √:

Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare prev„zute Ón prezenta anex„ este urm„torul:
Prin vehicul se Ón˛elege orice autovehicul rutier av‚nd cel pu˛in dou„ axe sau un ansamblu de vehicule format
dintr-un autovehicul ∫i semiremorca ori remorca/remorcile tractat„/tractate de acesta, cu sau f„r„ Ónc„rc„tur„.
Masele ∫i dimensiunile maxime admise sunt prev„zute Ón anexa nr. 2 la Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
La dep„∫irea maselor sau dimensiunilor maxime admise se aplic„ tarifele suplimentare de utilizare prev„zute Ón
prezenta anex„.
Tarifele se aplic„ la acela∫i nivel pentru vehiculele Ónmatriculate Ón Rom‚nia ∫i Ón alte state.
Tarifele prev„zute la nr. crt. 3 ∫i 5, precum ∫i cele de la nr. crt. 4 marcate cu “*)“ se majoreaz„ cu 100%
pentru vehiculele la care se constat„ lipsa avizului prealabil sau autoriza˛iei speciale de transport, prev„zute la nr. crt. 1
∫i 2. Constatarea se efectueaz„ pe re˛eaua intern„ sau pe sensul de ie∫ire din Rom‚nia Ón agen˛iile Companiei Na˛ionale
de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
Emiterea avizului prealabil
Avizul prealabil se emite la cerere, prealabil efectu„rii unui transport, ∫i con˛ine traseul de parcurs, tarifarea ∫i
condi˛iile de parcurs.
Avizul prealabil se elibereaz„ numai pentru transporturile Ón trafic interna˛ional. Transportul se poate efectua Ón
baza avizului prealabil p‚n„ la ob˛inerea autoriza˛iei speciale de transport.
Emiterea autoriza˛iilor speciale de transport
Tarifarea pentru emiterea autoriza˛iilor speciale de transport se efectueaz„ pentru fiecare document eliberat.
Eliberarea autoriza˛iilor speciale de transport
Pentru autoriza˛iile speciale de transport eliberate la cerere pentru o perioad„ de 6 luni consecutive, tarifele
prev„zute la nr. crt. 3, 4 ∫i 5 se aplic„ la 90% din valoarea total„, achitat„ anticipat.
Pentru autoriza˛iile speciale de transport eliberate la cerere pentru o perioad„ de 12 luni consecutive, tarifele
prev„zute la nr. crt. 3, 4 ∫i 5 se aplic„ la 75% din valoarea total„, achitat„ anticipat.
Pentru celelalte perioade de valabilitate pentru care se elibereaz„ autoriza˛ii speciale de transport nu se aplic„
reduceri ale tarifelor.
Autoriza˛ia special„ de transport se elibereaz„ pentru fiecare transport sau pentru mai multe transporturi efectuate
cu acela∫i vehicul, cu valori identice ale maselor ∫i dimensiunilor, pe traseele autorizate.
Tarifare pentru dep„∫irea masei (total„ sau pe axe)
Tarifarea pentru dep„∫irea masei se efectueaz„ prin compararea rezultatului ob˛inut pentru tarifarea masei totale
cu rezultatul ob˛inut pentru tarifarea maselor pe axe ale aceluia∫i vehicul, lu‚ndu-se Ón considerare valoarea rezultat„ cea
mai mare. Cele dou„ tarif„ri nu se aplic„ cumulativ.
Tarifarea pentru dep„∫irea masei totale se calculeaz„ prin aplicarea tarifului unitar corespunz„tor masei reale a
vehiculului.
Œn situa˛ia Ón care cel pu˛in dou„ vehicule sunt cuplate lateral pentru efectuarea aceluia∫i transport, clasificarea
axelor din punctul de vedere al distan˛ei dintre axe se efectueaz„ pentru fiecare vehicul, indiferent de num„rul de osii
sau de ro˛i ale fiec„rui vehicul.
Tarifarea pentru dep„∫irea masei maxime admise pe axe se calculeaz„ prin aplicarea tarifului unitar
corespunz„tor valorii cu care este dep„∫it„ masa maxim„ admis„ pe axe, Ón func˛ie de categoria drumului pe care
se circul„.
Tarifarea pentru dep„∫irea masei maxime admise pe axa dubl„ sau tripl„ se calculeaz„ ∫i pentru fiecare
categorie de axe, simpl„ sau dubl„, Ón func˛ie de distan˛a dintre ele.
Pentru axe multiple constituite din cel pu˛in dou„ axe consecutive ale aceluia∫i vehicul, tarifarea pentru dep„∫irea
masei maxime admise pe axe se calculeaz„ pentru fiecare categorie de axe (simpl„, dubl„, tripl„), Ón func˛ie de distan˛a
dintre axe.
Œn cazul dep„∫irii masei maxime admise pe mai multe axe sau configura˛ii de axe ale aceluia∫i vehicul, tarifarea
se cumuleaz„.
La c‚nt„rirea ax„ cu ax„ a vehiculelor rutiere nu se tarifeaz„ dep„∫irea masei maxime admise pe ax„ ∫i total„,
dac„ dep„∫irea se Óncadreaz„ Ón urm„toarele valori:
— pentru masa pe axa simpl„: maximul dintre 3% din masa c‚nt„rit„ ∫i 300 kg;
— pentru masa pe axa dubl„: maximul dintre 2% din masa c‚nt„rit„ ∫i 500 kg;
— pentru masa pe axa tripl„: maximul dintre 2% din masa c‚nt„rit„ ∫i 800 kg;
— pentru masa total„: 2,0% pentru instala˛iile fixe de c‚nt„rire
suma valorilor par˛iale de la configura˛iile de axe pentru instala˛iile portabile de c‚nt„rire.
Masele pe axe se rotunjesc la 100 kg, astfel:
— valorile cuprinse Óntre 0 kg ∫i 49 kg se rotunjesc la valoarea 0 (zero);
— valorile cuprinse Óntre 50 kg ∫i 100 kg se rotunjesc la valoarea 100.
Tarifarea pentru dep„∫irea masei totale sau pe axe nu se aplic„ pentru vehiculele de transport de persoane
(autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
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Masa maxim„ pe axe care poate fi autorizat„ peste masa maxim„ admis„, p‚n„ la care este posibil„ emiterea
autoriza˛iei speciale de transport, ∫i circula˛ia vehiculelor, indiferent de categoria de drum:
— 3,5 tone pentru axa simpl„;
— 6,0 tone pentru axa dubl„;
— 7,0 tone pentru axa tripl„.
Potrivit prevederilor legale Ón vigoare, circula˛ia vehiculelor cu mase care dep„∫esc masa maxim„ pe axe ce
poate fi autorizat„ este interzis„, cu excep˛ia cazurilor Ón care nu exist„ posibilitatea tehnic„ de diminuare a masei pe
axe prin divizarea Ónc„rc„turii ∫i/sau a Ónlocuirii mijlocului de transport Ón vederea reducerii maselor pe axe.
Tarifele prev„zute la pct. 3 se aplic„ pentru toate vehiculele p‚n„ la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.
Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007, tarifele prev„zute la pct. 3 nu se aplic„ vehiculelor care sunt prev„zute Ón
anexa nr. 2 la Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Tarifare pentru dep„∫irea dimensiunilor maxime admise
Tarifarea pentru dep„∫irea dimensiunilor maxime admise se calculeaz„ prin aplicarea tarifului unitar corespunz„tor
valorii cu care este dep„∫it„ dimensiunea maxim„ admis„.
Œn situa˛ia Ón care sunt dep„∫ite cel pu˛in dou„ dintre dimensiunile maxime admise, se cumuleaz„ tarifarea pentru
dimensiunile care sunt dep„∫ite.
Tarifare pentru eliberarea autoriza˛iilor speciale de transport
Valoarea total„ a tarif„rii Ón vederea eliber„rii autoriza˛iei speciale de transport se aplic„ prin cumularea tarifelor
pentru emiterea autoriza˛iei speciale de transport, pentru dep„∫irea masei totale sau pe axe ∫i pentru dep„∫irea
dimensiunilor.
Rec‚nt„rire sau rem„surare
Rec‚nt„rirea sau rem„surarea se admite o singur„ dat„ pentru un vehicul, numai pe sensul de intrare Ón
Rom‚nia prin punctele de control ∫i trecere a frontierei, la solicitarea organelor vamale, ale poli˛iei de frontier„ sau altor
organe de control ∫i cercetare, precum ∫i Ón cazul transferului par˛ial sau total de marf„. Transferul de marf„ se
dovede∫te prin documentele de transport.
Pe re˛eaua intern„ ∫i Ón punctele de trecere a frontierei pe sensul de ie∫ire din Rom‚nia nu se efectueaz„
rec‚nt„rire sau rem„surare.
Estimare pentru tarifarea masei totale sau pe axe ∫i/sau a dimensiunilor maxime admise
Estimarea se efectueaz„ la solicitarea scris„, pentru un transport la care se cunosc masa total„ ∫i pe axe,
dimensiunile ∫i punctele de origine ∫i de destina˛ie ale transportului, declarate de solicitant pe propria r„spundere.
Tariful se aplic„ individual pentru fiecare transport, prealabil efectu„rii acestuia, dup„ achitarea tarifului prev„zut.
Tarifare pentru c‚nt„rirea la cerere
Tarifarea pentru c‚nt„rirea la cerere se efectueaz„ pentru fiecare opera˛iune dup„ achitarea tarifului, la solicitarea
scris„ ∫i numai la punctul de origine a transportului, justificat„ cu documente.
Œn situa˛ia Ón care se constat„ dep„∫iri ale limitelor maxime admise, se elibereaz„, la cerere, autoriza˛ie special„
de transport sau aviz prealabil.
ANEXA Nr. 1b)
TARIFE DE UTILIZARE COMPLEMENTARE
Nr.
crt.

1.
2.

Denumirea
tarifului

Autorizare acces la re˛eaua rutier„, numai pe sensul de ie∫ire
din Rom‚nia
Complementar la autoriza˛iile îcu plat„“, stabilite prin protocol
de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului

Unitatea
de calcul

tarif/curs„ dus-Óntors
tarif/tone x km

Tarif unitar
[euro]

1.000,0
0,02

N O T √:

Modul de aplicare a tarifelor prev„zute Ón prezenta anex„ este urm„torul:
Tarifele prev„zute Ón prezenta anex„ se aplic„ numai pentru vehiculele Ónmatriculate Ón alte state.
Tarifare pentru autorizare acces la re˛eaua rutier„
Tariful se aplic„ numai pe sensul de ie∫ire din Rom‚nia.
Tariful pentru autorizarea accesului la re˛eaua rutier„ se aplic„ Ón punctele de trecere a frontierei pe sensul de
ie∫ire din Rom‚nia, pentru vehiculele de transport marf„ sau persoane, Ónmatriculate Ón alte state, care sunt supuse
autoriz„rii potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor interna˛ionale
la care Rom‚nia este parte ∫i nu prezint„ documentul de acces la re˛eaua rutier„, corespunz„tor categoriei de transport
efectuat„.
Pe sensul de intrare Ón Rom‚nia nu se permite intrarea Ón Rom‚nia f„r„ documentul de acces la re˛eaua rutier„
din Rom‚nia dac„ transportul nu se Óncadreaz„ Ón una dintre gratuit„˛ile prev„zute prin acordurile rutiere
interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile interna˛ionale la care Rom‚nia este parte.
Tariful este valabil pentru fiecare curs„, av‚nd o singur„ ie∫ire din Rom‚nia.
Tariful nu se aplic„ pentru vehiculele achizi˛ionate din afara Rom‚niei ∫i se afl„ la prima curs„ din ˛ara
v‚nz„torului spre ˛ara cump„r„torului.
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Tarif complementar
Tariful complementar se aplic„ la autoriza˛iile de transport rutier interna˛ional de marf„ îcu plat„“, stabilite prin
protocol de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului cu ministerele de resort din alte state.
Tariful se aplic„ Ón lipsa autoriza˛iei de transport rutier interna˛ional de marf„ îcu scutire de plat„“, stabilite prin
protocol de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, pentru vehiculele achizi˛ionate din afara Rom‚niei de
c„tre persoane fizice sau juridice str„ine ∫i se afl„ la prima curs„ din ˛ara v‚nz„torului spre ˛ara cump„r„torului.

ANEXA Nr. 2
TARIFE

de utilizare pentru trecerea podului peste Dun„re Ón sensul Giurgiu—Ruse
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

5.

Tipul vehiculului

Motociclete, inclusiv cele cu ata∫
Autoturisme, inclusiv cele de teren
Microbuze, vehicule cu masa total„ maxim„ autorizat„
sub 12,0 tone
Autobuze, autocare, vehicule cu masa total„ maxim„
autorizat„ mai mare sau egal„ cu 12,0 tone ∫i cu
maximum 3 axe
Vehicule cu masa total„ maxim„ autorizat„ mai mare
sau egal„ cu 12,0 tone ∫i cu minimum 4 axe

Unitatea
de
calcul

euro/vehicul

Tariful unitar
pentru o
trecere

Tariful
Tariful
abonamentului abonamentului
pe 6 luni
pe 12 luni

2,0
6,0

234
702

390
1.170

12,0

1.404

2.340

28,0

3.276

5.460

43,0

5.031

8.385

N O T √:

1. Prin vehicul se Ón˛elege orice autovehicul rutier av‚nd cel pu˛in dou„ axe sau un ansamblu format dintr-un
autovehicul ∫i semiremorca ori remorca tractat„ de acesta.
2. Num„rul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consider„ Ón cuplajul (combina˛ia) de vehicule.
3. Tarifele se aplic„ pentru fiecare trecere Ón sensul Giurgiu—Ruse.
4. Pentru perioade de 6 luni ∫i de 12 luni consecutive se pot elibera abonamente personalizate, indiferent de
num„rul de treceri, cu: num„rul ∫i ˛ara de Ónmatriculare a vehiculului motor, denumirea persoanei fizice sau juridice, tipul
vehiculului, tarif, valabilitate, precum ∫i alte men˛iuni pe care emitentul le consider„ necesare.
5. Tariful cu abonament este valabil numai pentru plata integral„ anticipat„.
6. Abonamentul nu poate fi comercializat cu anticipa˛ie mai mare de 30 de zile.
7. Sunt exceptate de la plata tarifului:
— vehiculele de˛inute de unit„˛ile Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale;
— vehiculele de˛inute de unit„˛ile subordonate Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor;
— vehiculele de˛inute de Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. ∫i de
subunit„˛ile acesteia;
— vehiculele specializate utilizate Ón exclusivitate pentru servicii de ambulan˛„;
— vehiculele de˛inute de serviciile de urgen˛„, astfel cum sunt reglementate Ón Ordonan˛a Guvernului nr. 88/2001
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice comunitare pentru situa˛ii de urgen˛„, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 447/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— vehiculele care efectueaz„ transporturi Ón interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, a∫a cum sunt
definite Ón Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele p„r˛i la Tratatul Atlanticului de Nord ∫i celelalte
state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul for˛elor lor ∫i a protocolului adi˛ional, Óncheiate la
Bruxelles la 19 iunie 1995;
— vehiculele de˛inute de institu˛ii ale statului cu atribu˛ii Ón securitatea ∫i siguran˛a na˛ional„;
— vehiculele care efectueaz„ transporturi funerare;
— vehiculele care efectueaz„ transporturi de echipamente de prim ajutor ∫i ajutoare umanitare Ón cazul unor
calamit„˛i sau dezastre naturale;
— vehiculele escortate de poli˛ie ori de jandarmerie, care nu se supun controlului Ón interes de stat sau
securitate na˛ional„;
— vehiculele de˛inute de persoanele cu handicap locomotor ∫i care sunt adaptate handicapului.
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ANEXA Nr. 3

TARIFE

de utilizare pentru trecerea podului peste Dun„re la Giurgeni—Vadu Oii
Nr.
Tipul vehiculului

crt.

1.

Motociclete, inclusiv cele cu ata∫

2.

Autoturisme, inclusiv cele de teren

3.

Microbuze, vehicule cu masa total„ maxim„ autorizat„

Unitatea

Tariful unitar

de

pentru o

calcul

trecere

pe 6 luni

2,50

585,00

975,00

5,00

1.170,00

1.950,00

12,00

2.808,00

4.680,00

20,00

4.680,00

7.800,00

30,00

7.020,00

11.700,00

RON/vehicul

sub 12,0 tone
4.

Tariful

Tariful

abonamentului abonamentului
pe 12 luni

Autobuze, autocare, vehicule cu masa total„ maxim„
autorizat„ mai mare sau egal„ cu 12,0 tone ∫i cu
maximum 3 axe

5.

Vehicule cu masa total„ maxim„ autorizat„ mai mare
sau egal„ cu 12,0 tone ∫i cu minimum 4 axe

N O T √:

1. Prin vehicul se Ón˛elege orice autovehicul rutier av‚nd cel pu˛in dou„ axe sau un ansamblu format dintr-un
autovehicul ∫i semiremorca ori remorca tractat„ de acesta.
2. Num„rul de axe (maximum 3 sau minimum 4) se consider„ Ón cuplajul (combina˛ia) de vehicule.
3. Tarifele de aplic„ pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs.
4. Pentru perioade de 6 luni ∫i de 12 luni consecutive se pot elibera abonamente personalizate, indiferent de
num„rul de treceri, cu: num„rul ∫i ˛ara de Ónmatriculare a vehiculului motor, denumirea persoanei fizice sau juridice, tipul
vehiculului, tarif, valabilitate, precum ∫i alte men˛iuni pe care emitentul le consider„ necesare.
5. Tariful cu abonament este valabil numai pentru plata integral„ anticipat„.
6. Abonamentul nu poate fi comercializat cu anticipa˛ie mai mare de 30 de zile.
7. Sunt exceptate de la plata tarifului:
— vehiculele de˛inute de unit„˛ile Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale;
— vehiculele de˛inute de unit„˛ile subordonate Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor;
— vehiculele de˛inute de Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. ∫i de
subunit„˛ile acesteia;
— vehiculele specializate utilizate Ón exclusivitate pentru servicii de ambulan˛„;
— vehiculele de˛inute de serviciile de urgen˛„, astfel cum sunt reglementate Ón Ordonan˛a Guvernului nr. 88/2001
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice comunitare pentru situa˛ii de urgen˛„, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 447/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— vehiculele care efectueaz„ transporturi Ón interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, a∫a cum sunt
definite Ón Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele p„r˛i la Tratatul Atlanticului de Nord ∫i celelalte
state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul for˛elor lor ∫i a protocolului adi˛ional, Óncheiate la
Bruxelles la 19 iunie 1995;
— vehiculele de˛inute de institu˛ii ale statului cu atribu˛ii Ón securitatea ∫i siguran˛a na˛ional„;
— vehiculele care efectueaz„ transporturi funerare;
— vehiculele care efectueaz„ transporturi de echipamente de prim ajutor ∫i ajutoare umanitare Ón cazul unor
calamit„˛i sau dezastre naturale;
— vehiculele escortate de poli˛ie ori de jandarmerie, care nu se supun controlului Ón interes de stat sau
securitate na˛ional„;
— vehiculele de˛inute de persoanele cu handicap locomotor ∫i care sunt adaptate handicapului.
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ANEXA Nr. 4

T A R I F E1)

de utilizare a zonei autostr„zilor ∫i drumurilor na˛ionale din Rom‚nia

1)

Tarifele sunt reproduse Ón facsimil.
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N O T √:

Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei autostr„zilor ∫i drumurilor na˛ionale prev„zute Ón prezenta anex„
este urm„torul:
1. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construc˛ii sau instala˛ii Ón zona drumului, cu condi˛ia
ca acestea s„ nu aduc„ prejudicii drumului ∫i siguran˛ei traficului rutier.
2. Realizarea sau amplasarea Ón zona drumurilor a construc˛iilor, instala˛iilor, acceselor, refugiilor auto,
platformelor carosabile ∫i panourilor publicitare se face cu respectarea condi˛iilor impuse prin autoriza˛ia de amplasare ∫i
acces la drum ∫i prin Óncheierea, dac„ este cazul, a contractului aferent utiliz„rii suprafe˛ei ocupate din ampriza ∫i zona
de siguran˛„.
Œn cazul Ón care nu sunt respectate condi˛iile impuse Ón acordul prealabil, respectiv Ón autoriza˛ia de amplasare ∫i
acces la drumul na˛ional, precum ∫i Ón cazul Ón care nu se achit„ tariful aferent ocup„rii amprizei ∫i zonei de siguran˛„,
proprietarul este obligat s„ desfiin˛eze sau s„ mute pe cheltuiala sa obiectivul avizat, Ón termenul stabilit de
administratorul drumului.
Œn cazul nerespect„rii termenului fixat de administratorul drumului, acesta va proceda la
dezafectarea/mutarea/demolarea obiectivului pe cheltuiala proprietarului.
3. Acordul ∫i autoriza˛ia de amplasare ∫i acces la drum se emit pentru o anumit„ func˛iune a obiectivului. La
schimbarea func˛iei sau a destina˛iei, beneficiarul este obligat s„ ob˛in„ aprobarea administratorului drumului pentru
noua situa˛ie.
4. Tarifele se percep persoanelor fizice ∫i juridice care au obliga˛ia de a solicita autoriza˛ie.
5. Tarifele se aplic„ ∫i Ón cazul Ón care obiectivele nu func˛ioneaz„ sau Ón cazurile Ón care lucr„rile la acestea au
fost sistate sau nu au fost finalizate.
6. Tarifele se aplic„ ∫i Ón cazul Ón care obiectivele se vor amplasa Ón afara zonei de protec˛ie a drumurilor
na˛ionale, Óns„ numai dac„ se realizeaz„ ∫i drum de acces la drumurile na˛ionale sau alte lucr„ri Ón ampriza ∫i Ón zona
de siguran˛„.
7. Tarifele prev„zute la lit. A) din tabelul de mai sus se percep ∫i Ón cazul Ón care se solicit„ prelungirea
acordului sau autoriza˛iei.
8. Persoanelor fizice care solicit„ avizul administratorului drumului pentru construc˛ii de locuin˛e, garaje, racorduri
la instala˛iile de gaze, ap„, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se Óncaseaz„ o singur„ dat„ suma de 21 euro,
respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autoriza˛iei.
9. Pentru panourile publicitare, suprafa˛a minim„ supus„ tarif„rii va fi suprafa˛a rezultat„ din Óncadrarea proiec˛iei
orizontale a panoului, la care se adaug„ 1,00 m de jur Ómprejur.
10. Pentru spa˛iile prev„zute la lit. B) pozi˛ia 5, suprafa˛a minim„ tarifat„ va fi suprafa˛a obiectivului amplasat,
plus 1,00 m de jur Ómprejur, la care se adaug„ suprafa˛a aferent„ sta˛ion„rii autovehiculelor Ón afara p„r˛ii carosabile.
11. Pentru accesele la diferite obiective prev„zute la lit. B) pozi˛ia 8, suprafa˛a supus„ tarif„rii reprezint„ terenul
ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza ∫i zona de siguran˛„, prin realizarea accesului cu racordare simpl„ (dac„
amplasamentul este situat Ón localitate), a benzilor de accelerare ∫i decelerare (dac„ amplasamentul este Ón afara
localit„˛ii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la st‚nga. Œn afara localit„˛ii, amenajarea accesului la drumul na˛ional
se realizeaz„ conform Normativului C 173/1986 privind amenajarea la acela∫i nivel a intersec˛iilor drumurilor publice din
afara localit„˛ilor.
Amplasamentul este Ón localitate atunci c‚nd este situat Óntre indicatoarele rutiere de intrare ∫i ie∫ire
Ón/din localitate.
12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aerian„.
13. Persoanele fizice ∫i juridice care monteaz„ pe st‚lpi electrici cabluri telefonice, televiziune sau altele
asemenea av‚nd alt„ destina˛ie dec‚t transportul energiei electrice sunt obligate s„ urmeze procedura legal„ de
avizare/autorizare, urmat„ de Óncheierea contractului de utilizare a zonei drumului, dup„ caz.
• Tariful de utilizare a zonei drumului conform lit. B) ∫i C) nu se aplic„ persoanelor fizice care realizeaz„ accese
la locuin˛e, case de vacan˛„ sau garaje, precum ∫i pentru instala˛iile care asigur„ utilit„˛ile necesare consumului casnic
(ap„, gaze, energie electric„, canalizare). Aceast„ scutire nu este valabil„ Óns„ Ón cazul Ón care se schimb„ destina˛ia
locuin˛ei sau a garajului (de exemplu, transformarea Ón spa˛iu comercial etc.) sau se amplaseaz„ Ón incint„ construc˛ii cu
caracter comercial.
• Tariful de utilizare a zonei drumurilor na˛ionale nu se aplic„ pentru unit„˛ile bugetare de asisten˛„ social„ ∫i de
educa˛ie (spitale, cre∫e, aziluri de b„tr‚ni, ∫coli, gr„dini˛e).
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