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D E C I Z I A Nr. 662
din 8 decembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 173 alin. 2 ∫i 3
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancar„
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 88 din Legea nr. 58/1998 privind
activitatea bancar„, excep˛ie ridicat„ de Maricel Dobrincu Ón
Dosarul nr. 5.402/2005 al Judec„toriei Boto∫ani.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin avocat,
Societatea Comercial„ îRomexterra Bank“ — S.A. T‚rgu
Mure∫, prin consilier juridic, ∫i Sorin Alexandru Trandafirescu,
personal ∫i asistat de avocat, constat‚ndu-se lipsa celorlalte
p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul autorului excep˛iei solicit„ un nou termen
de judecat„ pentru ca Ón Dosarul Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 708D/2005 s„ se fixeze acela∫i termen de judecat„ Ón

vederea conex„rii acestuia la prezentul dosar, av‚nd Ón
vedere c„ au acela∫i obiect.
Reprezentan˛ii p„r˛ilor prezente ∫i cel al Ministerului
Public se opun acord„rii unui nou termen de judecat„.
Curtea respinge cererea autorului excep˛iei, Óntruc‚t
m„sura conex„rii se impune doar Ón situa˛ia Ón care Ón
dosarele cu obiect identic s-a fixat acela∫i termen de
judecat„.
Cauza este Ón stare de judecat„.
Reprezentantul autorului excep˛iei solicit„ admiterea
acesteia astfel cum a fost formulat„. Totodat„ sus˛ine c„,
Ón temeiul textului legal criticat, Ministerul Justi˛iei a emis
un ordin care reglementeaz„ Ón domeniul legii organice.
Reprezentan˛ii p„r˛ilor prezente solicit„ respingerea
excep˛iei.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, invoc‚nd Ón
acest sens jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 29 august 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 5.402/2005, Judec„toria Boto∫ani a sesizat
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Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 88 din Legea nr. 58/1998 privind
activitatea bancar„, excep˛ie ridicat„ de Maricel Dobrincu
Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei contesta˛ii
la executare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se sus˛ine
c„ prevederile legale criticate contravin dispozi˛iilor
constitu˛ionale ale art. 1 alin. (4) ∫i ale art. 44 alin. (2). Œn
acest sens, Ón esen˛„, se arat„ c„ executorii bancari a c„ror
activitate este reglementat„ prin ordin al ministrului justi˛iei
nu fac parte din corpul executorilor judec„tore∫ti ∫i nu se pot
substitui acestora prin efectuarea transmiterii dreptului de
proprietate asupra unui imobil atunci c‚nd execut„ titluri
executorii emise de b„ncile ai c„ror angaja˛i sunt.
Judec„toria Boto∫ani apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit prevederilor 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, Ón punctul de vedere prezentat, consider„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile
procurorului, notele scrise depuse, dispozi˛iile legale
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, ∫i Legea
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum a
fost formulat, Ól constituie dispozi˛iile art. 88 din Legea
nr. 58/1998 privind activitatea bancar„, care Óns„, Ón urma
republic„rii legii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 78 din 24 ianuarie 2005, a devenit art. 173. Curtea
observ„ c„, de∫i autorul excep˛iei critic„ Ón mod formal
Óntreg textul art. 173 din lege, Ón realitate, astfel cum
rezult„ din motivarea excep˛iei, critica sa se refer„ numai
la alin. 2 ∫i 3 ale art. 173, care au urm„torul cuprins:
îSeparat sau Ón cadrul asocia˛iei profesionale, b„ncile vor
putea s„-∫i organizeze un corp propriu de executori, a c„rui
activitate va fi strict legat„ de punerea Ón executare a titlurilor
executorii apar˛in‚nd b„ncilor.

Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al
ministrului justi˛iei.“
Textele constitu˛ionale invocate ca fiind Ónc„lcate sunt
cele ale art. 1 alin. (4) privind principiul separa˛iei ∫i
echilibrului puterilor ∫i ale art. 44 alin. (2) privind ocrotirea
∫i garantarea Ón mod egal de lege a propriet„˛ii private.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine c„ textul de lege criticat nu Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale Ón cauz„.
De altfel, dispozi˛ia legal„ criticat„ a mai format obiect
al controlului exercitat de Curtea Constitu˛ional„. Prin
Decizia nr. 267 din 24 iunie 2003, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 542 din 29 iulie 2003, a
respins excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 88 alin. 2 ∫i 3 din Legea nr. 58/1998, devenit art. 173
alin. 2 ∫i 3, ca urmare a republic„rii legii Ón ianuarie 2005.
Prin aceast„ decizie Curtea a re˛inut c„ textul de lege
criticat apar˛ine unei legi organice, iar aprobarea de c„tre
ministrul justi˛iei a statutului Corpului executorilor bancari
este legitimat„ prin delegarea dat„ de aceast„ lege.
De asemenea, prin aceea∫i decizie Curtea a stabilit,
referitor la critica de neconstitu˛ionalitate viz‚nd lipsa de
obiectivitate sau independen˛„ a executorilor bancari, c„
este neÓntemeiat„, av‚nd Ón vedere c„ prin statut se
impune executorilor bancari, ca ∫i executorilor judec„tore∫ti,
obliga˛ia de a-∫i executa atribu˛iile cu respectarea Codului
de procedur„ civil„ ∫i a celorlalte reglement„ri Ón materie.
Œn acela∫i timp, Curtea a re˛inut c„ actele de executare
Óndeplinite de executorii bancari sunt supuse, ca ∫i actele
executorilor judec„tore∫ti, acelora∫i c„i de atac prev„zute
de lege, debitorii fiind ap„ra˛i astfel Ómpotriva eventualelor
abuzuri care ar decurge din pozi˛ia executorilor bancari
subordona˛i unit„˛ii creditoare.
Totodat„, Ón leg„tur„ cu sus˛inerea potrivit c„reia se
Óncalc„ principiul separa˛iei puterilor prin aprobarea de
c„tre un reprezentant al executivului a statutului corpului
executorilor bancari, a∫a cum se invoc„ Ón cauza de fa˛„,
Curtea re˛ine c„ executarea titlurilor executorii nu reprezint„
un act de Ónf„ptuire a justi˛iei, Ón sensul prev„zut de
art. 126 alin. (1) din Constitu˛ie. Nici executorii bancari ∫i
nici executorii judec„tore∫ti nu fac parte din puterea
judec„toreasc„, astfel c„ nu exist„ nici o contrarietate Óntre
dispozi˛iile legale criticate ∫i cele ale art. 1 alin. (4) din
Constitu˛ie, care consacr„ principiul separa˛iei ∫i echilibrului
puterilor.
Curtea constat„ c„ dispozi˛iile legale criticate nu Óncalc„
art. 44 alin. (2) din Constitu˛ie, Ón realitate se critic„ o
situa˛ie de fapt, ∫i anume actele de executare silit„
efectuate de executorul bancar, prin care consider„ c„ i
s-a Ónc„lcat dreptul de proprietate. Av‚nd Ón vedere c„ Ón
realitate critica autorului excep˛iei, din prisma Ónc„lc„rii
dreptului de proprietate, nu vizeaz„ textul supus controlului
de constitu˛ionalitate, ci actele efectuate de executorul
bancar Ón dosarul de fond, Curtea re˛ine c„ textul
constitu˛ional al art. 44 alin. (2) nu are inciden˛„ Ón cauz„.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 173 alin. 2 ∫i 3 din Legea nr. 58/1998 privind
activitatea bancar„, excep˛ie ridicat„ de Maricel Dobrincu Ón Dosarul nr. 5.402/2005 al Judec„toriei Boto∫ani.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 8 decembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Benke Károly
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI
Nr. 2.183 din 15 decembrie 2005

MINISTERUL
EDUCAﬁIEI ™I CERCET√RII
Nr. 5.692 din 15 decembrie 2005

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului ∫i al ministrului educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului nr. 972/5.572/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Œn conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor
pentru transportul local Ón comun, de suprafa˛„ ∫i subteran, precum ∫i pentru transportul intern auto, feroviar ∫i naval, de
care beneficiaz„ elevii ∫i studen˛ii din Ónv„˛„m‚ntul de stat ∫i din Ónv„˛„m‚ntul particular acreditat, cu modific„rile
ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. I alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea
unor m„suri financiare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 364/2002, cu modific„rile ulterioare, ale art. III
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.468/2005 pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 309/1996 privind
acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local Ón comun, de suprafa˛„ ∫i subteran, precum ∫i pentru
transportul intern auto, feroviar ∫i naval, de care beneficiaz„ elevii ∫i studen˛ii din Ónv„˛„m‚ntul de stat ∫i din Ónv„˛„m‚ntul
particular acreditat, cu modific„rile ulterioare, ale art. 11 din Ordonan˛a Guvernului nr. 112/1999 privind c„l„toriile gratuite
Ón interes de serviciu ∫i Ón interes personal pe c„ile ferate rom‚ne, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, 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, ∫i ale art. 10 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului ∫i ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emit urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului ∫i al ministrului
educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului nr. 972/5.572/2003 pentru
aprobarea normelor metodologice privind acordarea
facilit„˛ilor de transport pe calea ferat„ ∫i cu metroul pentru
elevii ∫i studen˛ii din Ónv„˛„m‚ntul universitar de stat ∫i
particular acreditat, cursuri de zi, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie
2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 2. — (1) Studen˛ii din Ónv„˛„m‚ntul universitar de
stat ∫i particular acreditat, cursuri de zi, beneficiaz„ ∫i de
24 de c„l„torii simple pe an calendaristic, cu reducere de
50% din tariful trenurilor accelerate ∫i rapide, clasa a II-a.“
2. Dup„ alineatul (1) al articolului 2 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (11) ∫i (12), cu urm„torul cuprins:
î(1 1 ) De prevederile alin. (1), Ón mod similar cu
prevederile art. 11 din Ordonan˛a Guvernului nr. 112/1999,
republicat„, beneficiaz„ studen˛ii Ón v‚rst„ de p‚n„ la
26 de ani, Ómplini˛i Ón anul calendaristic pentru care se
distribuie carnetele cu cupoane. Studen˛ii primesc drepturile
complete pentru Óntregul an calendaristic, indiferent de data
Ómplinirii acestei v‚rste, carnetele cu cupoane ∫i legitima˛iile
de c„l„torie cu reducere 50% fiind valabile Ón tot cursul
anului respectiv.
(12) Legitima˛iile de student cu reducere 50% pentru
transport nu se emit ∫i nu se vizeaz„ dup„ Ómplinirea
v‚rstei de 26 de ani.“

3. Alineatul (6) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(6) Studen˛ii care din cauze imputabile lor repet„ anul
universitar nu vor beneficia de facilit„˛ile prev„zute de
prezentul articol. Universit„˛ile au obliga˛ia de a nu le
elibera acestor studen˛i carnetul cu cupoane pentru
c„l„toria studen˛ilor pe calea ferat„ cu reducere de 50% la
tren accelerat-rapid.“
4. Litera d) a alineatului (1) al articolului 3 va avea
urm„torul cuprins:
îd) supliment de tren accelerat cu 50% reducere —
pentru c„l„toria cu tarif redus pe calea ferat„ la trenurile
accelerate, clasa a II-a, a studen˛ilor din Ónv„˛„m‚ntul
universitar de stat ∫i particular acreditat, cursuri de zi;“.
5. Litera e) a alineatului (1) al articolului 3 va avea
urm„torul cuprins:
îe) supliment de tren rapid cu 50% reducere — pentru
c„l„toria cu tarif redus pe calea ferat„ la trenurile rapide,
clasa a II-a, a studen˛ilor din Ónv„˛„m‚ntul universitar de
stat ∫i particular acreditat, cursuri de zi;“.
6. Dup„ litera e) a alineatului (1) al articolului 3 se
introduc dou„ noi litere, literele f) ∫i g), cu urm„torul
cuprins:
îf) bilet de c„l„torie electronic pentru elevi/studen˛i cu
reducere 50% — pentru c„l„toria cu tarif redus a elevilor ∫i
studen˛ilor cu trenuri personale, clasa a II-a, sau pentru
c„l„toria cu tarif redus a studen˛ilor din Ónv„˛„m‚ntul
universitar de stat ∫i particular acreditat, cursuri de zi, cu
trenuri personale, accelerate sau rapide, dup„ caz, clasa
a II-a; acest tip de bilet se emite numai Ón sta˛iile ∫i la
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agen˛iile de voiaj c„i ferate cu sistem electronic de emitere
a legitima˛iilor de c„l„torie;
g) bilet 50% reducere pentru elevi/studen˛i ∫i abonament
lunar pentru elevi/studen˛i, tren de persoane — pentru
c„l„toria cu trenurile apar˛in‚nd operatorilor de transport
feroviar de c„l„tori, al˛ii dec‚t Societatea de Transport
Feroviar de C„l„tori «CFR C„l„tori» — S.A.“
7. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Biletul carton 50% reducere elevi/studen˛i,
abonamentul lunar pentru elevi ∫i studen˛i tren de
persoane, biletul de c„l„torie Ón grup ∫i biletul de c„l„torie
electronic pentru elevi/studen˛i cu reducere 50% la c„l„toria
cu trenurile de persoane, clasa a II-a, vor fi denumite
legitima˛ii de c„l„torie cu 50% reducere la tren de persoane.“
8. Alineatul (3) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Suplimentul de tren accelerat cu 50% reducere,
suplimentul de tren rapid cu 50% reducere ∫i biletul de
c„l„torie electronic pentru studen˛i, cu reducere 50% la
c„l„toria cu trenurile accelerate sau rapide, clasa a II-a,
vor fi denumite legitima˛ii de c„l„torie cu 50% reducere la tren
accelerat-rapid.“
9. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — (1) Legitima˛iile de c„l„torie cu 50% reducere
la tren de persoane se elibereaz„ la casele de bilete ale
sta˛iilor ∫i agen˛iilor de cale ferat„ de c„tre casierul de
serviciu, pe baza carnetului de elev, respectiv a legitima˛iei
de student pentru reducere transport.
(2) Legitima˛iile de c„l„torie cu 50% reducere la tren
accelerat-rapid se elibereaz„ la casele de bilete ale sta˛iilor
∫i agen˛iilor de cale ferat„ de c„tre casierul de serviciu, pe
baza legitima˛iei de student pentru reducere transport ∫i a
carnetului cu cupoane pentru c„l„toria studen˛ilor pe calea
ferat„ cu 50% reducere la tren accelerat-rapid.
(3) Pentru emiterea legitima˛iilor de c„l„torie cu 50%
reducere la tren accelerat-rapid studentul va prezenta la
casa de bilete carnetul cu cupoane pentru c„l„toria
studen˛ilor pe calea ferat„ cu 50% reducere la tren
accelerat-rapid, av‚nd completate pe cupon sta˛ia de
plecare ∫i sta˛ia de destina˛ie. Casierul de serviciu va
completa via, km ∫i va re˛ine cuponul statistic pentru
c„l„toria studen˛ilor pe calea ferat„ cu 50% reducere la
tren accelerat-rapid, aplic‚nd pe versoul cuponului ce
r„m‚ne la carnet anexa de control ∫i ∫tampila sta˛iei. Dup„
aplicarea ∫tampilei casierul va Ónscrie pe cupon num„rul trenului
∫i data efectu„rii c„l„toriei. La emiterea biletului de
c„l„torie electronic, casierul nu va aplica anexa de control.“
10. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 5. — (1) Legitima˛iile de c„l„torie cu 50% reducere
la tren de persoane pentru elevi ∫i studen˛i sunt valabile
numai Ónso˛ite de carnetul de elev, pentru elevi, respectiv
de legitima˛ia de student pentru reducere transport, pentru
studen˛i, vizate la zi pentru anul ∫colar/universitar Ón curs,
prin aplicarea Ón clar a ∫tampilei rotunde a unit„˛ii/institu˛iei
de Ónv„˛„m‚nt. Astfel, la controlul legitima˛iilor de c„l„torie
Ón tren, utilizatorul trebuie s„ prezinte at‚t legitima˛ia de
c„l„torie cu 50% reducere, c‚t ∫i actele prev„zute mai
sus.“

11. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Legitima˛iile de c„l„torie cu 50% reducere la tren
accelerat-rapid sunt valabile numai cu carnetul cu cupoane
pentru c„l„toria studen˛ilor pe calea ferat„ cu 50%
reducere la tren accelerat-rapid, prezentat Ómpreun„ cu
legitima˛ia de student pentru reducere transport, vizat„ la
zi pentru anul ∫colar/universitar Ón curs, prin aplicarea Ón
clar a ∫tampilei rotunde a unit„˛ii/institu˛iei de Ónv„˛„m‚nt.“
12. Alineatul (5) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(5) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii Ónainteaz„
comanda de carnete cu cupoane la Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului cel mai t‚rziu
p‚n„ la data de 15 octombrie a anului Ón curs, pentru anul
calendaristic viitor. Carnetele cu cupoane pentru c„l„toria
studen˛ilor pe calea ferat„ cu reducere de 50% la tren
accelerat-rapid, pe baza c„rora studen˛ii din Ónv„˛„m‚ntul
universitar de stat ∫i particular acreditat, cursuri de zi, vor
primi legitima˛ii de c„l„torie cu 50% reducere la tren
accelerat-rapid, se tip„resc de Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului prin Societatea Comercial„
Tipografic„ «FILARET» — S.A., dup„ care se transmit
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii p‚n„ la data de
1 decembrie a anului curent, pentru anul urm„tor. Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii repartizeaz„ carnetele cu cupoane
institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior de stat ∫i particular
acreditate care, prin secretariatele acestora, se distribuie
c„tre studen˛ii beneficiari, prev„zu˛i de prezentul ordin.
Secretariatele institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior de stat ∫i
particular acreditate au obliga˛ia de a completa carnetele cu
cupoane pentru c„l„toria studen˛ilor pe calea ferat„ cu
reducere 50% la tren accelerat-rapid cu datele
corespunz„toare, confirmate prin semn„tura decanului ∫i
∫tampila facult„˛ii. Distribu˛ia carnetelor cu cupoane c„tre
studen˛i se face p‚n„ la intrarea acestora Ón vacan˛a de
iarn„.“
13. Alineatul (6) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(6) Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat ∫i
particular acreditate poart„ responsabilitatea asupra
distribuirii legitima˛iilor de student pentru reducere transport
c„tre studen˛ii din Ónv„˛„m‚ntul universitar de stat ∫i
particular acreditat, cursuri de zi.“
14. Alineatul (7) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(7) Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat poart„
responsabilitatea ∫i pentru distribuirea carnetelor cu
cupoane pentru c„l„toria studen˛ilor pe calea ferat„ cu
reducere 50% la tren accelerat-rapid, destinate studen˛ilor
din Ónv„˛„m‚ntul universitar de stat ∫i particular acreditat,
cursuri de zi.“
15. Alineatul (9) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(9) Formatul carnetelor cu cupoane pentru c„l„toria
studen˛ilor pe calea ferat„ cu reducere de 50% la tren
accelerat-rapid este cel prev„zut Ón modelul nr. 4.“
16. Alineatul (10) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(10) Carnetele de elev, legitima˛iile de student pentru
reducere transport ∫i cupoanele pentru c„l„toria studen˛ilor
pe calea ferat„ cu reducere de 50% la tren accelerat-rapid
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sunt netransmisibile. C„l„toria pe baz„ de documente
apar˛in‚nd altor beneficiari determin„ re˛inerea acestor
documente, restituirea c„tre unit„˛ile/institu˛iile de
Ónv„˛„m‚nt, anularea lor ∫i pierderea pentru un an a
dreptului de a beneficia de facilit„˛i de transport.“
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î(2) Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat ∫i
particular acreditat vor elibera carnete cu cupoane pentru
c„l„toria studen˛ilor pe calea ferat„ cu reducere de 50% la
tren accelerat-rapid numai pentru studen˛ii din Ónv„˛„m‚ntul
universitar, cursuri de zi, cuprin∫i Ón cifra de ∫colarizare
aprobat„ de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i/sau de
Comisia Na˛ional„ de Evaluare ∫i Acreditare Academic„.“

21. Dup„ alineatul (2) al articolului 8 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (3) ∫i (4), cu urm„torul cuprins:
î(3) Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat ∫i
particular acreditate care au distribuit legitima˛ii de student
pentru reducere transport ∫i carnete cu cupoane pentru
c„l„toria studen˛ilor pe calea ferat„ cu reducere de 50% la
tren accelerat-rapid la al˛i beneficiari dec‚t cei prev„zu˛i de
prezentul ordin vor suporta integral costul facilit„˛ilor de
transport, calculat pe baza documentelor distribuite ∫i Ón
conformitate cu reglement„rile proprii ale Societ„˛ii
Na˛ionale de Transport Feroviar de C„l„tori «CFR C„l„tori» —
S.A., inclusiv penalit„˛ile aferente.
(4) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
∫i Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii pot verifica modul de
distribuire a legitima˛iilor de student pentru reducere
transport ∫i a carnetelor cu cupoane pentru c„l„toria
studen˛ilor pe calea ferat„ cu reducere de 50% la tren
accelerat-rapid de c„tre institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior
de stat ∫i particular acreditate.“
22. Alineatul (4) al articolului 9 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Cheltuielile aferente facilit„˛ilor acordate elevilor ∫i
studen˛ilor prev„zu˛i la art. 1 ∫i 2, pentru transportul pe
calea ferat„, inclusiv cele legate de tip„rirea de c„tre
Societatea Na˛ional„ de Transport Feroviar de C„l„tori
«CFR C„l„tori» — S.A. a abonamentelor pentru elevi ∫i
studen˛i ∫i a carnetelor cu cupoane pentru c„l„toria
studen˛ilor pe calea ferat„ cu reducere de 50% la tren
accelerat-rapid, se finan˛eaz„ din bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, de la capitolul
60.01 «Asisten˛„ social„, aloca˛ii, pensii, ajutoare ∫i
indemniza˛ii», titlul «Cheltuieli materiale ∫i servicii», conform
prevederilor legii bugetului de stat. Modelul formularului de
centralizare a deconturilor este prezentat Ón tabelul nr. 3,
respectiv Ón tabelul nr. 4.“
23. Tabelul nr. 1, tabelul nr. 2 ∫i modelul nr. 4 se
Ónlocuiesc cu tabelul nr. 1, tabelul nr. 2 ∫i modelul nr. 4,
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. II. — Œn cursul anului 2006, pentru c„l„toria
studen˛ilor cu 50% reducere din tariful trenului accelerat ∫i
rapid se vor folosi carnetele cu cupoane pentru c„l„toria
studen˛ilor pe calea ferat„ cu reducere de 50% la tren
accelerat-rapid, valabile pentru anul 2006, ∫i carnetele cu
cupoane pentru c„l„toria studen˛ilor pe calea ferat„ cu
reducere de 50% la tren accelerat, valabile pentru anul
2006.
Art. III. — Œn perioada 17 decembrie 2005 —
31 decembrie 2005, pentru c„l„toria studen˛ilor cu 50%
reducere din tariful trenului accelerat ∫i rapid se vor folosi
carnetele cu cupoane pentru c„l„toria studen˛ilor pe calea
ferat„ cu reducere de 50% la tren accelerat, valabile
pentru anul 2006, ∫i carnetele cu cupoane pentru c„l„toria
studen˛ilor pe calea ferat„ cu reducere de 50% la tren
accelerat, valabile pentru anul 2005.
Art. IV. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

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

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u

17. Alineatul (11) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(11) Œn cazul pierderii/distrugerii/furtului carnetului de
cupoane pentru c„l„toria studen˛ilor pe calea ferat„ cu
reducere de 50% la tren accelerat-rapid, nu se elibereaz„
alt carnet.“
18. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) C„l„toria elevilor pe baz„ de legitima˛ii
de c„l„torie cu 50% reducere la tren de persoane se
poate efectua ∫i la trenurile accelerate, rapide ∫i intercity,
clasa a II-a sau clasa I, dar numai cu plata de c„tre
utilizator a suplimentelor de tren corespunz„toare, a
diferen˛ei de clas„ ∫i, dup„ caz, a tichetelor de rezervare.
(2) C„l„toria studen˛ilor pe baz„ de legitima˛ii de
c„l„torie cu 50% reducere la tren de persoane se poate
efectua ∫i la trenurile accelerate, rapide ∫i intercity, clasa
a II-a sau clasa I, dar numai cu plata de c„tre utilizator a
suplimentelor de tren corespunz„toare, a diferen˛ei de
clas„ ∫i, dup„ caz, a tichetului de rezervare. Pentru
c„l„toria la tren intercity, clasa a II-a sau clasa I, pe baza
legitima˛iilor de c„l„torie cu 50% reducere la tren acceleratrapid, utilizatorul va pl„ti diferen˛a de tarif dintre tren
intercity ∫i tren rapid sau diferen˛a de clas„.
(3) C„l„toria studen˛ilor pe baz„ de bilete Ón grup
pentru studen˛i se poate efectua la tren accelerat sau
rapid, clasa a II-a, cu 50% reducere, prin re˛inerea c‚te
unui cupon statistic pentru c„l„toria studen˛ilor pe calea
ferat„ cu 50% reducere la tren accelerat-rapid, pentru
fiecare membru din grup, dac„ to˛i membrii grupului
beneficiaz„ de carnet cu cupoane pentru c„l„toria
studen˛ilor pe calea ferat„ cu reducere de 50% la tren
accelerat-rapid.“
19. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 8. — (1) Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat
∫i particular acreditate vor elibera legitima˛ii de student
pentru reducere transport numai pentru studen˛ii din
Ónv„˛„m‚ntul universitar, cursuri de zi, cuprin∫i Ón cifra de
∫colarizare aprobat„ de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
∫i/sau de Comisia Na˛ional„ de Evaluare ∫i Acreditare
Academic„.“
20. Alineatul (2) a articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
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ANEX√*)

RECAPITULAﬁIE FACILIT√ﬁI

SITUAﬁIA DECONTURILOR
rezultate din aplicarea Ordinului ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
∫i al ministrului educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului nr. 972/5.572/2003
Ón transportul pe calea ferat„ Ón luna ............ anul 200...

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

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 100/2.II.2006

7

FORMATUL CARNETELOR CUPOANE

MODEL Nr. 4
— fa˛a copert„ —

— verso copert„ —
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— fa˛„ cupon —

CUPON pentru c„l„toria studen˛ilor
pe calea ferat„ cu reducere 50% tren accelerat-rapid
Seria A

Clasa 2

Sta˛ia de plecare ............................................................................
Sta˛ia de destina˛ie ................................................. km ...............
Via ...................................................................................................
.........................................................................................................
CUPON STATISTIC pentru c„l„toria studen˛ilor
pe calea ferat„ cu reducere 50% tren accelerat-rapid
Seria A

Clasa 2

Sta˛ia de plecare ............................................................................
Sta˛ia de destina˛ie ................................................... km .............
Via ...................................................................................................

— verso cupon —

™TAMPILA STAﬁIEI CU DATA

VIZA DE PLECARE

VIZA LA ŒNTRERUPERE
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