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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 —
Codul muncii, excep˛ie ridicat„ de Mugurel Cenu∫„ Ón
Dosarul nr. 8.243/2004 al Tribunalului Suceava — Sec˛ia
civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele Cur˛ii Constitu˛ionale dispune s„ se fac„
apelul ∫i Ón Dosarul nr. 647D/2005, care are ca obiect
aceea∫i excep˛ie de neconstitu˛ionalitate, ridicat„ Ón fa˛a
Tribunalului Suceava — Sec˛ia civil„ de Constantin
Catargiu Ón Dosarul nr. 2.546/C/2005.
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La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin
avocat Silvia Tudor, cu Ómputernicire la dosar. Lipse∫te
partea Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva — Direc˛ia
Silvic„ Suceava, fa˛„ de care procedura de citare este
legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele Cur˛ii Constitu˛ionale dispune s„ se fac„
apelul ∫i Ón Dosarul nr. 648D/2005, care are ca obiect
aceea∫i excep˛ie de neconstitu˛ionalitate, ridicat„ Ón fa˛a
Tribunalului Suceava — Sec˛ia civil„ de Alior Cimpoe∫u Ón
Dosarul nr. 2.668/C/2005.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin
avocat Silvia Tudor, cu Ómputernicire la dosar. Lipse∫te
partea Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva — Direc˛ia
Silvic„ Suceava, fa˛„ de care procedura de citare este
legal Óndeplinit„.
Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea dosarelor,
av‚nd Ón vedere obiectul identic al excep˛iilor de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
Reprezentantul autorilor excep˛iei Constantin Catargiu ∫i
Alior Cimpoe∫u nu se opune conex„rii dosarelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea cauzelor.
Œn temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992,
Curtea dispune conexarea Dosarelor nr. 647D/2005 ∫i
nr. 648D/2005 la Dosarul nr. 571D/2005, care este primul
Ónregistrat.
Av‚nd cuv‚ntul, reprezentantul autorilor excep˛iei
Constantin Catargiu ∫i Alior Cimpoe∫u sus˛ine excep˛ia
astfel cum aceasta a fost formulat„ Ón fa˛a instan˛ei de
judecat„. Mai arat„ c„ dispozi˛iile de lege criticate ofer„
angajatorului posibilitatea de a Ónl„tura persoane incomode
pe criterii arbitrare. Consider„ c„ desp„gubirile ce s-ar
putea acorda Ón cazul anul„rii deciziei de concediere nu se
pot realiza Ón practic„, datorit„ ratei de infla˛ie, ∫i nu pot
acoperi traumele psihice suferite de angajat. Apreciaz„ c„
nici un angajator nu angajeaz„ o persoan„ Ómpotriva c„reia
a fost formulat„ o pl‚ngere penal„, precum ∫i faptul c„, pe
perioada suspend„rii contractului de munc„, angajatul se
afl„ Ón imposibilitatea de a fi promovat, deci de a beneficia
de o m„rire de salariu.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca fiind neÓntemeiat„. Œn acest sens
arat„ c„ instan˛a de contencios constitu˛ional s-a mai
pronun˛at cu privire la constitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. 52
alin. (1) lit. c) din Codul muncii, Ón cadrul controlului a
priori, prin Decizia nr. 24/2003, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 72 din 2 februarie 2003,
prilej cu care aceasta a constatat constitu˛ionalitatea
prevederilor criticate. Arat„ c„ nu au intervenit elemente
noi, de natur„ s„ justifice schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii,
precum ∫i c„, Óntruc‚t art. 52 alin. (1) se aplic„ Ón mod
egal tuturor cet„˛enilor afla˛i Ón situa˛ii juridice similare,
acesta nu contravine dispozi˛iilor art. 16 din Constitu˛ie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 20 mai 2005, 27 iunie 2005 ∫i
11 iulie 2005, pronun˛ate Ón dosarele nr. 8.243/2004,
nr. 2.546/C/2005 ∫i nr. 2.668/C/2005, Tribunalul Suceava —
Sec˛ia civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 52 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, excep˛ie ridicat„ de
Mugurel Cenu∫„, Constantin Catargiu ∫i Alior Cimpoe∫u Ón
cauze ce au ca obiect contesta˛ii la deciziile de
suspendare a contractului individual de munc„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile art. 52 alin. (1) lit. c) din
Codul muncii Óncalc„ prevederile art. 16 alin. (1), art. 24,
art. 41 alin. (1) ∫i art. 53 din Constitu˛ie, îinstituind o
inegalitate Ón fa˛a legii a persoanelor Óncadrate Ón munc„ ∫i

Óngr„dind dreptul la munc„ al acestora, drept ce poate fi,
astfel, restr‚ns Ón mod abuziv de c„tre angajator pe baza
unei aprecieri exclusive, bazate pe bunul s„u plac“.
Consider„ c„ aceste dispozi˛ii legale au caracter
discriminatoriu ∫i Ón raport cu prevederile art. 74 alin. (2)
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor
publici, care permit suspendarea contractului individual al
func˛ionarului public numai dac„ s-a pus Ón mi∫care
ac˛iunea penal„ pentru faptele reclamate.
Tribunalul Suceava — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia ridicat„ nu este Óntemeiat„, iar dispozi˛iile legale
criticate nu contravin prevederilor constitu˛ionale invocate,
deoarece salariatul al c„rui contract individual de munc„ a
fost suspendat se poate Óncadra pe perioada suspend„rii la
o alt„ unitate sau Ón orice alt„ func˛ie care nu este
incompatibil„ cu fapta pentru care angajatorul a formulat
pl‚ngere penal„ Ómpotriva sa, ∫i nimic nu Óngr„de∫te
exerci˛iul dreptului la ap„rare. Arat„ c„ textul de lege
criticat prevede o m„sur„ de protec˛ie a salariatului,
Óntruc‚t angajatorul, dispun‚nd suspendarea, nu poate
concomitent s„ desfac„ contractul de munc„.
Potrivit prevederilor 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 apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii este
nefondat„, Óntruc‚t aceste dispozi˛ii legale nu contravin
prevederilor art. 41 alin. (1) din Constitu˛ie. Arat„ c„
m„sura suspend„rii contractului individual de munc„ are
caracter preventiv ∫i temporar, put‚nd fi dispus„ de
angajator numai Ómpotriva salariatului b„nuit c„ a s„v‚r∫it
o fapt„ incompatibil„ cu func˛ia de˛inut„, iar pe perioada
suspend„rii salariatul respectiv nu este Ómpiedicat s„ se
Óncadreze la alt„ unitate ori Ón alt„ func˛ie. De asemenea,
pentru situa˛ia Ón care se va constata inexisten˛a faptei ori
nevinov„˛ia salariatului, alin. (2) al aceluia∫i articol prevede
m„suri reparatorii corespunz„toare. Invoc„ jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie, respectiv Decizia
nr. 24/2003. Apreciaz„ c„, Óntruc‚t textul de lege criticat se
aplic„ deopotriv„ tuturor celor afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ Ón
ipoteza normei legale, f„r„ nici o discriminare pe
considerente arbitrare, critica sus˛inut„ de autorul excep˛iei
cu privire la Ónc„lcarea prevederilor art. 16 alin. (1) ∫i (2)
din Constitu˛ie este neÓntemeiat„. Arat„ c„ dispozi˛iile
legale criticate nu Óncalc„ dispozi˛iile art. 24 ∫i 53 din
Legea fundamental„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, Óntruc‚t acestea nu contravin
sub nici un aspect dreptului la ap„rare, salariatul al c„rui
contract de munc„ s-a suspendat put‚nd s„ se adreseze
instan˛elor judec„tore∫ti cu cereri, opozi˛ii ∫i Ónt‚mpin„ri,
precum ∫i s„ exercite c„ile legale de atac. Salariatul
respectiv nu este Ómpiedicat s„ se Óncadreze la alt„ unitate
ori Ón alt„ func˛ie dec‚t cea cu care este incompatibil„
fapta ce constituie obiectul acuz„rii. Invoc„ jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale, respectiv Decizia nr. 24/2003 ∫i
Decizia nr. 200/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002. Arat„ c„
dispozi˛iile legale criticate sunt constitu˛ionale, Óntruc‚t
acestea nu instituie privilegii sau discrimin„ri Óntre cet„˛enii
afla˛i Ón situa˛ii identice, precum ∫i c„ suspendarea nu
reprezint„ o sanc˛iune, ci o m„sur„ cu caracter preventiv.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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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, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile
procurorului, dispozi˛iile de lege 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) ∫i 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. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 —
Codul muncii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, care au urm„torul
cuprins: î(1) Contractul individual de munc„ poate fi suspendat
din ini˛iativa angajatorului Ón urm„toarele situa˛ii: [...]
c) Ón cazul Ón care angajatorul a formulat pl‚ngere penal„
Ómpotriva salariatului sau acesta a fost trimis Ón judecat„ pentru
fapte penale incompatibile cu func˛ia de˛inut„, p‚n„ la
r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii judec„tore∫ti.“
Autorii excep˛iei sus˛in c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile art. 16 alin. (1), art. 24, art. 41 alin. (1)
∫i art. 53 din Constitu˛ie, care au urm„torul cuprins:
— Art. 16 alin. (1): îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“;
— Art. 24: î(1) Dreptul la ap„rare este garantat.
(2) Œn tot cursul procesului, p„r˛ile au dreptul s„ fie asistate
de un avocat, ales sau numit din oficiu.“;
— Art. 41 alin. (1): îDreptul la munc„ nu poate fi Óngr„dit.
Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupa˛iei, precum ∫i a
locului de munc„ este liber„.“;
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,
dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i, Ón
consecin˛„, urmeaz„ a fi respins„ pentru urm„toarele
considerente:
Constitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. 52 alin. (1) lit. c) a
fost examinat„ de Curtea Constitu˛ional„ Ón cadrul
controlului prealabil exercitat asupra Codului muncii. Cu
acel prilej, Curtea a constatat, prin Decizia nr. 24 din
22 ianuarie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
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Rom‚niei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, c„ aceste
dispozi˛ii legale nu Óncalc„ prevederile Constitu˛iei. Œn
motivarea acestei solu˛ii s-a re˛inut c„ suspendarea
contractului individual de munc„ constituie o m„sur„
temporar„, put‚nd fi dispus„ de angajator fa˛„ de salariatul
Ómpotriva c„ruia s-a formulat pl‚ngerea penal„ ori s-a
Ónceput urm„rirea penal„ pentru s„v‚r∫irea de infrac˛iuni
incompatibile cu func˛ia de˛inut„. Pe perioada suspend„rii
salariatul nu poate de˛ine doar func˛ia cu care este
incompatibil„ fapta pentru care s-a formulat pl‚ngerea
penal„, nefiind Ómpiedicat s„ se Óncadreze la alt„ unitate
ori Ón alt„ func˛ie chiar la aceea∫i unitate. Astfel, dreptul
s„u la munc„ nu este atins. M„sura suspend„rii nu este
contrar„ nici principiului prezum˛iei de nevinov„˛ie, care se
aplic„ numai Ón cadrul r„spunderii penale. Pl‚ngerea
penal„ se Óntemeiaz„ pe date ∫i pe indicii cu privire la
s„v‚r∫irea de salariat a unei infrac˛iuni incompatibile cu
func˛ia de˛inut„, iar existen˛a ori inexisten˛a vinov„˛iei se
stabile∫te prin hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„. Fapta
salariatului, chiar dac„ nu va atrage r„spunderea penal„ a
acestuia, poate constitui abatere disciplinar„, ce poate fi
sanc˛ionat„ inclusiv cu Óncetarea contractului de munc„. Œn
situa˛ii Ón care se va constata nevinov„˛ia salariatului ∫i
dispunerea nejustificat„ a suspend„rii contractului individual
de munc„, salariatul are dreptul la m„suri reparatorii
corespunz„toare Ón temeiul dispozi˛iilor art. 52 alin. (2) din
Codul muncii, potrivit c„rora: î(2) Œn cazurile prev„zute la
alin. (1) lit. c), dac„ se constat„ nevinov„˛ia celui Ón cauz„,
salariatul Ó∫i reia activitatea avut„ anterior ∫i i se va pl„ti o
desp„gubire egal„ cu salariul ∫i celelalte drepturi de care a fost
lipsit pe perioada suspend„rii contractului.“
Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natur„ s„
justifice schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, cele
statuate Ón decizia men˛ionat„ Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón
prezenta cauz„, astfel Ónc‚t excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
invocat„ urmeaz„ s„ fie respins„ ca neÓntemeiat„.
Curtea observ„ c„ dispozi˛iile legale criticate se aplic„
Ón mod egal fa˛„ de to˛i salaria˛ii care se afl„ Ón situa˛ii
identice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri. Prevederile
art. 52 alin. (2) din Codul muncii, pe l‚ng„ repara˛iile
acordate salariatului al c„rui contract de munc„ s-a
suspendat, reprezint„ ∫i garan˛ii Ón prevenirea
comportamentului abuziv al angajatorului. Œntruc‚t dispozi˛iile
legale examinate nu restr‚ng exerci˛iul nici unui drept
fundamental, prevederile art. 53 din Constitu˛ie nu au
inciden˛„ Ón cauz„.
Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea autorului excep˛iei
referitoare la caracterul discriminatoriu al art. 52 alin. (1)
lit. c) din Codul muncii, prin raportare la prevederile art. 74
alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func˛ionarilor publici, Curtea constat„ c„ neconcordan˛a
dintre legile Ón vigoare Ón aceea∫i materie nu constituie o
problem„ de constitu˛ionalitate, ci numai neconcordan˛a cu
principiile ∫i normele constitu˛ionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, 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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul
muncii, excep˛ie ridicat„ Ón fa˛a Tribunalului Suceava — Sec˛ia civil„ de Mugurel Cenu∫„ Ón Dosarul nr. 8.243/2004, de
Constantin Catargiu Ón Dosarul nr. 2.546/C/2005 ∫i de Alior Cimpoe∫u Ón Dosarul nr. 2.668/C/2005.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 11 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 223/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modific„rile ulterioare, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Structura organizatoric„ a Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii este prev„zut„ Ón anexa nr. 1. Œn cadrul acesteia,
prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii, pot fi
organizate servicii, birouri ∫i colective temporare de lucru,
cu Óncadrarea Ón num„rul maxim de 372 de posturi
aprobate.“

2. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 12. — (1) Num„rul maxim de posturi pentru
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii este 372, exclusiv
demnitarii ∫i posturile aferente cabinetului ministrului.“
3. La anexa nr. 1 îStructura organizatoric„ a
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii“, num„rul maxim de
posturi este egal cu 372, exclusiv demnitarii ∫i posturile
aferente cabinetului ministrului.
4. Punctul 1 din nota de subsol de la anexa nr. 5 va
avea urm„torul cuprins:
î1. Num„rul maxim de posturi pentru unit„˛ile ∫i
activit„˛ile din subordinea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
finan˛ate integral de la bugetul de stat, este 10.445.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 18 octombrie 2005.
Nr. 1.274.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului apelor ∫i protec˛iei mediului nr. 860/2002
pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
∫i de emitere a acordului de mediu
Œn temeiul prevederilor Legii protec˛iei mediului nr. 137/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 18 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de
evaluare a impactului asupra mediului ∫i pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,
cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile 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,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. I. — Procedura de evaluare a impactului asupra
mediului ∫i de emitere a acordului de mediu, aprobat„ prin
Ordinul ministrului apelor ∫i protec˛iei mediului nr. 860/2002,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 52
din 30 ianuarie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

1. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — (1) Autorit„˛ile competente pentru emiterea
acordurilor/acordurilor integrate de mediu sunt Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului, la nivel central, ∫i
autorit„˛ile regionale ∫i locale pentru protec˛ia mediului,
conform competen˛elor prev„zute Ón anexele nr. I.1 ∫i I.2.
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(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), competen˛a
de emitere a acordurilor/acordurilor integrate de mediu
aprobate prin hot„r‚re a Guvernului, conform legisla˛iei Ón
vigoare, apar˛ine Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor.
(3) Pentru proiectele, activit„˛ile ∫i/sau instala˛iile aflate
Ón competen˛a de reglementare a autorit„˛ii publice centrale
pentru protec˛ia mediului ∫i a Agen˛iei Na˛ionale pentru
Protec˛ia Mediului acestea pot solicita sau delega
autoritatea public„ teritorial„ pentru protec˛ia mediului pe a
c„rei raz„ se afl„ amplasamentul, dup„ caz, s„ participe
sau s„ preia rezolvarea anumitor etape din procedur„.“
2. La articolul 9, partea introductiv„ a alineatului (2) ∫i
alineatul (3) vor avea urm„torul cuprins:
î(2) Solicit„rile de acord de mediu pentru proiecte care
pot avea un efect semnificativ asupra mediului altui stat,
depuse la autorit„˛ile publice teritoriale pentru protec˛ia
mediului, sunt aduse de acestea, Ón termen de 10 zile
lucr„toare de la primire, la cuno∫tin˛a Ministerului Mediului
∫i Gospod„ririi Apelor, care Óndrum„ ∫i coordoneaz„
procedura de emitere a acordului de mediu pentru aceste
proiecte. Aceast„ prevedere se aplic„:
..........................................................................................
(3) Solicit„rile de acord de mediu pentru proiecte aflate
Ón competen˛a Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului
sau a Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, Ónso˛ite
de procesul-verbal de verificare a amplasamentului,
formulat de autoritatea public„ teritorial„ pentru protec˛ia
mediului la care au fost depuse, se Ónainteaz„ Agen˛iei
Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului sau Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, dup„ caz, Ón termen de
15 zile lucr„toare de la primirea acestora.“
3. La articolul 13, literele c) ∫i d) vor avea urm„torul
cuprins:
îc) Óntocme∫te anun˛ul public, conform modelului
prezentat Ón anexa nr. II.4, pentru toate proiectele supuse
evalu„rii impactului asupra mediului ∫i Ól public„ Ón presa
na˛ional„ sau local„;
d) comunic„ Ón scris solicitantului: decizia privind
continuarea procedurii cu una dintre variantele descrise la
lit. a), necesitatea furniz„rii, dup„ caz, a unor informa˛ii
suplimentare, precum ∫i anun˛ul public Óntocmit Ón vederea
afi∫„rii de c„tre titular, conform art. 35 alin. (2).“
4. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Informarea publicului asupra deciziei
privind etapa de Óncadrare a proiectului se realizeaz„ Ón
termen de 10 zile lucr„toare de la emiterea acesteia de
c„tre autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului ∫i de
c„tre titularul proiectului Ón termen de 10 zile lucr„toare de
la primirea acesteia, conform prevederilor cap. III.
(2) Œn termen de 5 zile lucr„toare de la publicarea
deciziei privind etapa de Óncadrare de c„tre autoritatea
competent„ pentru protec˛ia mediului, publicul are dreptul
s„ prezinte autorit„˛ii publice competente pentru protec˛ia
mediului propuneri justificate pentru a reconsidera decizia
luat„ ca urmare a parcurgerii etapei de Óncadrare.“
5. La articolul 17, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Dac„ decizia final„ a etapei de Óncadrare nu
concord„ cu decizia anterioar„, autoritatea competent„
pentru protec˛ia mediului ∫i titularul proiectului informeaz„
publicul conform prevederilor cap. III.“
6. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22. — Pentru toate proiectele care fie sunt
prev„zute Ón anexa nr. I.1, fie sunt situate Ón una dintre
ariile re˛elei ecologice NATURA 2000 sau care, Ón urma
parcurgerii etapei de Óncadrare, necesit„ evaluarea
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impactului asupra mediului, titularul de proiect furnizeaz„,
dup„ caz, autorit„˛ii publice pentru protec˛ia mediului toate
informa˛iile solicitate.“
7. La articolul 27, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 27. — (1) Œn termen de 5 zile lucr„toare de la
primirea raportului privind studiul de evaluare a impactului
asupra mediului ∫i, dup„ caz, a raportului de securitate,
autorit„˛ile publice pentru protec˛ia mediului stabilesc, de
comun acord cu titularul proiectului, oportunit„˛ile de
participare a publicului la luarea deciziilor legate de proiect,
pe care le anun˛„ prin mass-media.“
8. Articolul 28 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 28. — Œn baza rezultatelor dezbaterii publice:
a) autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului
evalueaz„ propunerile/comentariile motivate ale publicului ∫i
solicit„ titularului completarea raportului la studiul de
evaluare a impactului asupra mediului cu o anex„ care
con˛ine solu˛ii de rezolvare a problemelor semnalate,
folosind formularul prezentat Ón anexa nr. IV.2;
b) anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului
asupra mediului, care con˛ine solu˛iile de rezolvare a
propunerilor/comentariilor publicului, primit„ de la titular,
este prezentat„ de autoritatea public„ competent„ pentru
protec˛ia mediului, Ómpreun„ cu raportul la studiul de
evaluare a impactului asupra mediului, colectivului de
analiz„ tehnic„ Ón etapa de analiz„ a calit„˛ii raportului la
studiul de evaluare a impactului asupra mediului.“
9. La articolul 29, alineatele (1), (2) ∫i (5) vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 29. — (1) Œn termen de 40 de zile lucr„toare de la
primirea de la titularul proiectului a anexei la raportul la
studiul de evaluare a impactului asupra mediului, care
con˛ine solu˛ii de rezolvare a propunerilor/comentariilor
publicului, autoritatea public„ competent„ pentru protec˛ia
mediului:
a) analizeaz„ raportul la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului, anexa con˛in‚nd solu˛iile de
rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului, precum ∫i
informa˛iile ∫i documentele primite de la titular, inclusiv
raportul de securitate, dup„ caz;
b) convoac„ colectivul de analiz„ tehnic„;
c) prezint„ colectivului de analiz„ tehnic„ concluziile
privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra
mediului, raportul de securitate (dup„ caz), solu˛iile de
rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului ∫i
propunerea privind continuarea procedurii.
(2) Autorit„˛ile implicate Ón colectivul de analiz„ tehnic„
analizeaz„ Ón cadrul ∫edin˛ei raportul la studiul de evaluare
a impactului asupra mediului ∫i anexa la acesta cu solu˛iile
de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului.
Autorit„˛ile publice competente pentru protec˛ia mediului
invit„ titularul sau Ómputernicitul acestuia s„ participe la
∫edin˛a colectivului de analiz„ tehnic„.
...........................................................................................
(5) Ca urmare a examin„rii raportului final la studiul de
evaluare a impactului asupra mediului, a anexei la acesta
cu solu˛iile de rezolvare a propunerilor/comentariilor
publicului ∫i a concluziilor autorit„˛ilor implicate Ón
autorizarea acestei lucr„ri, autoritatea public„ competent„
pentru protec˛ia mediului consemneaz„ opiniile colectivului
de analiz„ tehnic„ privind realizarea proiectului analizat pe
amplasamentul respectiv ∫i stabile∫te, prin consultarea
colectivului de analiz„ tehnic„, emiterea sau respingerea
motivat„ a acordului de mediu/acordului integrat de mediu.“
10. Articolul 35 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 35. — (1) Autorit„˛ile competente pentru protec˛ia
mediului public„ Ón mass-media anun˛urile privind proiectele
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supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
∫i p„streaz„ o copie de pe acestea la dosarul proiectului.
(2) Œn derularea procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului titularul proiectului are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ afi∫eze la consiliul local, cu acceptul acestuia,
precum ∫i la sediul s„u, Ón locuri de afi∫are public„ ∫i/sau
pe propria pagin„ de Internet, anun˛urile Óntocmite de
autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului;
b) s„ suporte cheltuielile ocazionate de participarea
publicului.
(3) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale asigur„
afi∫area anun˛urilor prev„zute la alin. (2) lit. a) ∫i
colaboreaz„ cu titularul proiectului la organizarea dezbaterii
publice.
(4) Autoritatea public„ pentru protec˛ia mediului identific„
publicul interesat ∫i angajeaz„ un dialog direct cu acesta
pe durata procesului decizional reglementat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 918/2002, cu modific„rile ulterioare, ∫i prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2002, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 645/2002.
(5) Autoritatea public„ pentru protec˛ia mediului pune la
dispozi˛ie publicului, la cerere, documentele relevante
pentru proiectul considerat, altele dec‚t cele furnizate de
titularul proiectului, dup„ caz.“
11. La articolul 37, partea introductiv„ a alineatului (1)
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 37. — (1) La prezentarea deciziei privind etapa de
Óncadrare titularul proiectului informeaz„ publicul, conform
art. 35 alin. (2) lit. a) despre:“
12. La articolul 38, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Dac„ aceast„ decizie final„ intr„ Ón conflict cu
decizia ini˛ial„, autoritatea competent„ pentru protec˛ia
mediului ∫i titularul proiectului informeaz„ publicul Ón
conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) ∫i (2).“
13. Articolul 39 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 39. — (1) Dup„ efectuarea evalu„rii impactului
asupra mediului ∫i realizarea raportului la studiul de
evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea
competent„ pentru protec˛ia mediului ∫i titularul proiectului
aduc la cuno∫tin˛„ publicului, conform art. 35 alin. (1) ∫i
(2), cu cel pu˛in 30 de zile lucr„toare Ónainte de data
prev„zut„ pentru ∫edin˛a de dezbatere public„, urm„toarele
informa˛ii:
a) locul ∫i data dezbaterii publice;

b) locul ∫i data la care este disponibil spre consultare
raportul la studiul de evaluare a impactului asupra
mediului;
c) adresa autorit„˛ii publice pentru protec˛ia mediului la
care se transmit propunerile justificate ale publicului privind
raportul la studiul de evaluare a impactului asupra
mediului.
(2) Anun˛ul privind dezbaterea public„ se afi∫eaz„ ∫i pe
pagina de Internet a autorit„˛ii competente pentru protec˛ia
mediului ∫i a autorit„˛ilor pentru protec˛ia mediului Ón a
c„ror competen˛„ teritorial„ exist„ public interesat, conform
prevederilor alin. (1).“
14. Articolul 44 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 44. — (1) Œn timpul ∫edin˛ei de dezbatere public„
titularul proiectului descrie proiectul propus ∫i evaluarea
f„cut„ Ón studiul de impact asupra mediului, r„spunde
Óntreb„rilor publicului ∫i r„spunde argumentat la propunerile
justificate ale publicului, pe care le-a primit Ón form„ scris„
Ónaintea respectivei ∫edin˛e de audiere.
(2) Autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului
Ónregistreaz„ propunerile bine justificate ale publicului,
exprimate Ón cadrul acestei ∫edin˛e, pe formularul prev„zut
Ón anexa nr. IV.1, pe care a consemnat ∫i propunerile bine
justificate primite Ónainte de data dezbaterii publice.
(3) Œn baza rezultatelor dezbaterii publice, autoritatea
competent„ pentru protec˛ia mediului evalueaz„
propunerile/comentariile motivate ale publicului ∫i solicit„
titularului completarea raportului la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului cu o anex„ care con˛ine solu˛ii
de rezolvare a problemelor semnalate, conform formularului
prezentat Ón anexa nr. IV.2.“
15. Articolul 45 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 45. — Dup„ examinarea raportului la studiul de
evaluare a impactului asupra mediului, a concluziilor p„r˛ilor
implicate Ón evaluare, a posibilit„˛ilor de a pune Ón aplicare
proiectul ∫i a r„spunsurilor titularului la propunerile/
comentariile motivate ale publicului, autoritatea competent„
pentru protec˛ia mediului ia decizia privind emiterea
acordului de mediu/acordului integrat de mediu sau
respingerea motivat„ a proiectului pe amplasamentul
respectiv.“
16. Articolul 47 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 47. — Œn termen de 10 zile lucr„toare de la
primirea deciziei finale referitoare la proiect, titularul
proiectului anun˛„ decizia primit„ conform art. 35 alin. (2).“

17. Anexa nr. II.4 la procedur„ îANUNﬁUL PUBLIC“ va avea urm„torul cuprins:
îAnexa Nr. II. 4
la procedur„
ANUNﬁUL PUBLIC

a) Efectuat de autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului:
APM/ARPM/ANPM/MMGA .............................. anun˛„ publicul interesat asupra ..............................................................
(1/2/3/4, dup„ caz)

privind proiectul ......................................, necesar„ pentru ob˛inerea acordului/acordului integrat de mediu.
Informa˛iile privind poten˛ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul
APM/ARPM/ANPM/MMGA ....................................................................................................................................
(adresa)

∫i la sediul .................................................................................................................................................................................,
(denumirea titularului)

(adresa)

Ón zilele de .......................... , Óntre orele .............................................. .
Observa˛iile publicului se primesc zilnic la sediul APM/ARPM/ANPM/MMGA ............................................................. ,
p‚n„ la ................................................................................... .
(ziua limit„ de primire a observa˛iilor)

1. Depunerea solicit„rii de ob˛inere a acordului/acordului integrat de mediu
2. Decizia etapei de Óncadrare a proiectului
3. Dezbaterea public„ a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (cu precizarea datei, orei,
locului desf„∫ur„rii — adresa complet„)
4. Decizia etapei de analiz„ a calit„˛ii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.
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b) Efectuat de titularul proiectului:

........................................................................................., titular al proiectului ............................................................,
(denumirea titularului)

anun˛„ publicul interesat asupra ................................................................................................. necesar„ pentru ob˛inerea
(1/2/3/4, dup„ caz)

acordului/acordului integrat de mediu. Informa˛iile privind poten˛ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM/ARPM/ANPM/MMGA ........................................... ∫i la sediul ........................................................
(adresa)

(denumirea titularului)

..............................................................................................., Ón zilele de ............................., Óntre orele ................................ .
(adresa)

Observa˛iile publicului se primesc zilnic la sediul APM/ARPM/ANPM/MMGA ..............................................................,
p‚n„ la ......................................................................................... .
(ziua limit„ de primire a observa˛iilor)

1. Depunerea solicit„rii de ob˛inere a acordului/acordului integrat de mediu
2. Decizia etapei de Óncadrare a proiectului
3. Dezbaterea public„ a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (cu precizarea datei, orei,
locului desf„∫ur„rii — adresa complet„)
4. Decizia etapei de analiz„ a calit„˛ii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.“
18. La anexa nr. IV.2 la procedur„, titlul ∫i partea introductiv„ vor avea urm„torul cuprins:
îANEXA Nr. IV. 2
la procedur„
FORMULAR

pentru prezentarea solu˛iilor de rezolvare a problemelor semnalate de public
Titularul proiectului prezint„ solu˛ii de rezolvare a problemelor semnalate de public, folosind formularul
prezentat mai jos.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 25 octombrie 2005.
Nr. 1.037.
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind dreptul de pescuit Ón bazine piscicole naturale
Œn baza:
— Referatului de aprobare nr. 2.529 din 20 octombrie 2005;
— prevederilor art. 73 lit. e), art. 13, art. 132 alin. (1), (3) ∫i (4) ∫i ale art. 15 din Legea nr. 192/2001 privind
resursele acvatice vii, pescuitul ∫i acvacultura, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
— prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 865/2005 privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru
Pescuit ∫i Acvacultur„;
— prevederilor 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,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Dreptul de pescuit Ón bazinele piscicole
naturale apar˛ine statului, este dat de autoriza˛ia de pescuit
∫i se exercit„ prin permisul de pescuit.
Art. 2. — Autoriza˛ia de pescuit este un document cu
regim special, emis ∫i eliberat anual de Agen˛ia Na˛ional„
pentru Pescuit ∫i Acvacultur„ ∫i con˛ine date referitoare la:
zona de pescuit, gestionarul resurselor acvatice vii,
popula˛ia de pescari, nave ∫i ambarca˛iuni, beneficiarii
resurselor acvatice vii ∫i cotele alocate.
Art. 3. — Autoriza˛ia de pescuit poate fi:
a) autoriza˛ie de pescuit comercial; modelul ∫i con˛inutul
autoriza˛iei sunt prezentate Ón anexa nr. 1;
b) autoriza˛ie de pescuit recreativ/sportiv; modelul ∫i
con˛inutul autoriza˛iei sunt prezentate Ón anexa nr. 2;
c) autoriza˛ie de pescuit Ón scop ∫tiin˛ific; modelul ∫i
con˛inutul autoriza˛iei sunt prezentate Ón anexa nr. 3;
d) autoriza˛ie special„ pentru capturarea reproduc„torilor;
modelul ∫i con˛inutul autoriza˛iei sunt prezentate Ón anexa nr. 4.
Art. 4. — Zonele de pescuit se stabilesc de c„tre
gestionarii resurselor acvatice vii ∫i se comunic„ anual
Agen˛iei Na˛ionale pentru Pescuit ∫i Acvacultur„ p‚n„ la
data de 31 noiembrie pentru anul urm„tor, pentru a fi
Ónscrise Ón autoriza˛ie.
Art. 5. — (1) Gestionarul resurselor acvatice vii poate
delega, dup„ caz, o parte din atribu˛iile sale, pe baz„ de

contract, c„tre pescari — persoane fizice autorizate,
organiza˛ii de pescari sau persoane juridice legal
constituite, denumite Ón continuare gestionari delega˛i.
(2) Gestionarul are obliga˛ia de a solicita Agen˛iei
Na˛ionale pentru Pescuit ∫i Acvacultur„ Ónscrierea
gestionarului delegat Ón autoriza˛ia de pescuit.
Art. 6. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i
Acvacultur„ nominalizeaz„, la propunerea gestionarului
resursei acvatice vii, centrele de prim„ v‚nzare cu punctele
de desc„rcare arondate.
(2) Gestionarul resursei acvatice vii are obliga˛ia de a
propune cel pu˛in un centru de prim„ v‚nzare cu punctele
de desc„rcare arondate pentru fiecare zon„ de pescuit.
Art. 7. — (1) Gestionarul/gestionarul delegat este
furnizorul resursei acvatice vii capturate ∫i are obliga˛ia de
a Óntocmi avizul de Ónso˛ire a m„rfii ∫i factura fiscal„, pe
specii ∫i cantit„˛i, la punctul de desc„rcare, acestea fiind ∫i
documente legale Ón vederea monitoriz„rii capturilor.
(2) Gestionarul/gestionarul delegat are obliga˛ia de a
completa fi∫a de captur„ pentru sturioni, al c„rei model
este prezentat Ón anexa nr. 5.
(3) Gestionarul are obliga˛ia de a transmite periodic
Agen˛iei Na˛ionale pentru Pescuit ∫i Acvacultur„ rezultatele
monitoriz„rii.
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Art. 8. — (1) Gestionarul resurselor acvatice vii are
obliga˛ia de a aronda de˛in„torii de permis de pescuit, Ón
baza solicit„rii acestora, unei zone de pescuit ∫i de a
transmite arondarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Pescuit ∫i
Acvacultur„, Ón vederea Ónscrierii acestora Ón autoriza˛ia de
pescuit.
(2) De˛in„torii de permis trebuie s„ solicite arondarea la
cel pu˛in o zon„ de pescuit, Ón vederea exercit„rii dreptului
de pescuit prin permis.
Art. 9. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i
Acvacultur„ va Ónscrie Ón autoriza˛ia de pescuit comercial
num„rul de identificare al navelor/ambarca˛iunilor care Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea de pescuit comercial Ón zona
respectiv„.
Art. 10. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i
Acvacultur„ Ónscrie Ón autoriza˛iile de pescuit comercial
cota de pescuit, pe specii, alocat„ fiec„rei zone de pescuit.
Art. 11. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i
Acvacultur„ transmite autoriza˛ia gestionarului, Ón termen de
15 zile de la solicitarea acestuia.
(2) Gestionarul elibereaz„ autoriza˛ia de pescuit emis„
de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i Acvacultur„
gestionarului delegat desemnat conform art. 5.
Art. 12. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i
Acvacultur„, la propunerea personalului propriu cu drept de

Bucure∫ti
Nr. 1.133.

control, a gestionarilor sau a institu˛iilor abilitate cu drept
de control, decide, dup„ caz, retragerea, suspendarea
pentru o perioad„ de maximum 90 de zile sau anularea
autoriza˛iei de pescuit.
Art. 13. — Autoriza˛iile de pescuit eliberate anterior
intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin Ó∫i p„streaz„
valabilitatea.
Art. 14. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„:
— Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale nr. 430/2005 privind acordarea dreptului de pescuit
Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele piscicole naturale,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 506
din 15 iunie 2005;
— Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 350/2001 pentru aprobarea con˛inutului ∫i modelelor
autoriza˛iilor de pescuit Ón scop comercial, recreativ/sportiv
∫i ∫tiin˛ific, precum ∫i a permiselor de pescuit individuale,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 617
din 1 octombrie 2001, precum ∫i orice alte prevederi
contrare prezentului ordin.
Art. 15. — Anexele nr. 1—5*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 16. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
28 octombrie 2005.

*) Anexele nr. 1—5 sunt reproduse Ón facsimil.
ANEXA Nr. 1

– fa˛„ –
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind accesul la resursele acvatice vii Ón vederea practic„rii pescuitului
Œn baza:
— Referatului de aprobare nr. 2.259 din 20 octombrie 2005;
— prevederilor art. 73 lit. e), art. 8 alin. (1), art. 121, art. 14, art. 16 alin. (1), (2), (4) ∫i (5), ale art. 21 alin. (1)
∫i (2) din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ∫i acvacultura, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
— prevederilor 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,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Accesul la resursele acvatice vii Ón vederea
practic„rii pescuitului se face Ón baza permisului de pescuit
Ón zona solicitat„.
Art. 2. — Permisul de pescuit este un document cu
regim special, tip„rit de Compania Na˛ional„ de
Administrare a Fondului Piscicol ∫i eliberat de gestionarii
resurselor acvatice vii.
Art. 3. — Permisul de pescuit este nominal ∫i
netransmisibil.
Art. 4. — (1) Permisul de pescuit poate fi:
a) permis de pescuit comercial pentru pescar
profesionist — valabil 10 ani;
b) permis de pescuit recreativ/sportiv pentru pescar
sportiv — valabil un an.
(2) Modelul ∫i con˛inutul permiselor de pescuit sunt
prezentate Ón anexa nr. 1.
Art. 5. — Pentru dob‚ndirea permisului de pescuit
comercial sunt necesare urm„toarele documente:
— cerere-tip, conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 2;
— copie de pe actul de identitate;
— cazier judiciar/declara˛ie pe propria r„spundere din
care s„ rezulte c„ solicitantul nu a fost condamnat pentru
infrac˛iuni prev„zute Ón Legea nr. 192/2001, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare;
— certificatul de Ónregistrare/dovada de membru al
asocia˛iei/organiza˛iei/documentul de atestare profesional„.
Art. 6. — (1) Pentru dob‚ndirea permisului de pescuit
recreativ/sportiv este necesar„ dovada calit„˛ii de membru
al unei asocia˛ii de pescari sportivi legal constituite.
(2) Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se
face de c„tre asocia˛ia de pescari sportivi, Ón baza
contractului Óncheiat cu gestionarii resurselor acvatice vii.
Art. 7. — (1) De˛in„torii de permis de pescuit pot pescui
Ón scop recreativ/sportiv Ón orice bazin piscicol natural de
pe teritoriul Rom‚niei Ón baza unei viniete speciale emise

de Compania Na˛ional„ de Administrare a Fondului Piscicol,
aplicat„ pe permis.
(2) Modelul ∫i con˛inutul vinietei sunt prezentate Ón
anexa nr. 3.
Art. 8. — (1) Gestionarul resursei acvatice vii poate
suspenda permisul de pescuit pe o perioad„ de 30 de zile
Ón cazul Ón care exist„ un litigiu declarat.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i Acvacultur„
poate anula permisul de pescuit la propunerea personalului
propriu cu drept de control, a gestionarilor, precum ∫i a
altor institu˛ii abilitate cu drept de control.
Art. 9. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„:
— anexele nr. 6 ∫i 7 la Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 350/2001 pentru aprobarea
con˛inutului ∫i modelelor autoriza˛iilor de pescuit Ón scop
comercial, recreativ/sportiv ∫i ∫tiin˛ific, precum ∫i a
permiselor de pescuit individuale, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 617 din 1 octombrie 2001;
— art. 6 ∫i anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 430/2005 privind acordarea
dreptului de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón bazinele
piscicole naturale, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 506 din 15 iunie 2005, precum ∫i orice alte
prevederi contrare prezentului ordin.
Art. 10. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 11. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

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

Bucure∫ti, 28 octombrie 2005.
Nr. 1.134.
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ANEXA Nr. 1*)

MODELUL ™I CONﬁINUTUL PERMISELOR DE PESCUIT

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2
CERERE

privind dob‚ndirea permisului de pescuit
C„tre ..............................................................................................................................................
(gestionar, asocia˛ie)

Subsemnatul .................................................., CNP ..........................., BI/CI .................., fiul lui ............................. ∫i
al ........................................, domiciliat Ón comuna/ora∫ul/municipiul .........................................., jude˛ul ................................,
str. ................................................. nr. ............., bl. .........., ap. .............., cod ............................., posesor al carnetului de
membru asociat seria .......... nr. ...................., cotiza˛ia ..................................,
solicit/de˛in permisul de pescuit:
— recreativ/sportiv
— comercial
— zona
Anexez la prezenta cerere:
— copie de pe actul de identitate

da o/nu o

— cazier judiciar/declara˛ie pe propria r„spundere din care s„ rezulte c„ solicitantul nu a fost
condamnat pentru infrac˛iuni prev„zute Ón Legea nr. 192/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare

da o/nu o

— certificatul de Ónregistrare/dovada de membru al asocia˛iei/organiza˛iei/documentul
de atestare profesional„

da o/nu o

Semn„tura
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ANEXA Nr. 3*)
MODELUL ™I CONﬁINUTUL VINIETELOR

*) Anexa nr. 3 este reprodus„ Ón facsimil.
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