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D E C I Z I I  A L E  C U R Ț I I  C O N S T I T U Ț I O N A L E

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 836

din 12 decembrie 2019

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene
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Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Patricia Marilena Ionea — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Liviu Drăgănescu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea

unor termene. Excepția a fost ridicată de Ciprian Andrei în

Dosarul nr. 22.485/3/2017 al Curții de Apel București — Secția

a VIII-a contencios administrativ și fiscal și constituie obiectul

Dosarului Curții Constituționale nr. 559D/2018.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este

legal îndeplinită.

3. Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele Curții

Constituționale nr. 900D/2018, nr. 1.043D/2018, nr. 1.239D/2018,

nr. 1.390D/2018, nr. 1.392D/2018, nr. 1.434D/2018, nr. 1.435D/2018,

nr. 1.436D/2018, nr. 2.083D/2018 și nr. 271D/2019, având ca

obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017. Excepția a fost

ridicată de Gheorghe Panciuc în Dosarul nr. 1.381/99/2018 al

Tribunalului Iași — Secția a II-a civilă — contencios administrativ

și fiscal, de Radu Anton și alții în Dosarul nr. 1.873/40/2017 al

Curții de Apel Suceava — Secția I civilă, de Cristian Buga în

Dosarul nr. 1.008/118/2018 al Tribunalului Constanța — Secția

de contencios administrativ și fiscal, de Ioan Nicușor Todiruț, de

Dragoș Bolohan și alții, de Costel Paiu, de Marcel Ceobanu,

precum ș i  de Vas i le  Agavr i loae ș i  a l ț i i  în  dosare le

nr.  842/39/2017, nr. 5.007/86/2017, nr. 2.747/40/2017,

nr. 2.311/40/2017 și nr. 2.222/40/2017 ale Curții de Apel

Suceava — Secția I civilă, de Viorel Doru Rodniciuc și Dumitru

Simion în Dosarul nr. 744/86/2018* al Curții de Apel Suceava —

Secția de contencios administrativ și fiscal, respectiv de Claudiu

Ștefan Ionescu în Dosarul nr. 759/97/2018 al Curții de Apel Alba

Iulia — Secția de contencios administrativ și fiscal.

4. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este

legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent referă asupra înscrisului depus la

Dosarul Curții Constituționale nr. 1.434D/2018 de partea

Administrația Națională a Penitenciarelor, prin care solicită

respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

6. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de

neconstituționalitate, pune în discuție, din oficiu, problema

conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de

acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5)

din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții

Constituționale, dispune conexarea dosarelor nr. 900D/2018,

nr. 1.043D/2018, nr. 1.239D/2018, nr. 1.390D/2018, nr. 1.392D/2018,

nr.  1.434D/2018, nr.  1.435D/2018, nr.  1.436D/2018,

nr.  2.083D/2018 și nr. 271D/2019 la Dosarul nr. 559D/2018,

care este primul înregistrat.

7. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată. În acest

sens, invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată

următoarele:

8. Prin Decizia civilă nr. 1.771 din 23 martie 2018, pronunțată

în Dosarul nr. 22.485/3/2017, Curtea de Apel București —

Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat

Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,

modificarea și completarea unor acte normative și

prorogarea unor termene. Excepția a fost ridicată de Ciprian

Andrei cu prilejul soluționării recursului formulat împotriva

Sentinței civile nr. 5.779 din 10 octombrie 2017, pronunțată de

Tribunalul București — Secția a II-a contencios administrativ și

fiscal în Dosarul nr. 22.485/3/2017, în care s-a soluționat cererea

referitoare la acordarea ajutoarelor prevăzute de art. 20 alin. (1)

și (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secțiunea a 3-a din Legea-

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

9. Prin Încheierea din 5 iunie 2018, pronunțată în Dosarul

nr. 1.381/99/2018, Tribunalul Iași — Secția a II-a civilă —

Contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea

Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a

dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 90/2017. Excepția a fost ridicată de Gheorghe Panciuc

într-o cauză având ca obiect drepturi bănești prevăzute de

Legea-cadru nr. 284/2010.

10. Prin Încheierea din 28 iunie 2018, pronunțată în Dosarul

nr. 1.873/40/2017, încheierile din 20 septembrie 2018,

pronunțate în dosarele nr. 842/39/2017 și nr. 5.007/86/2017, și

încheierile din 27 septembrie 2018, pronunțate în dosarele

nr. 2.311/40/2017 și nr. 2.222/40/2017, Curtea de Apel



Suceava — Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională

cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017. Excepția

a fost ridicată de Radu Anton și alții, Ioan-Nicușor Todiruț,

Dragoș Bolohan și alții, Marcel Ceobanu și Vasile Agavriloae și

alții cu prilejul soluționării unor cauze privind acordarea

ajutoarelor prevăzute de art. 20 alin. (1) și (2) din anexa nr. VII,

capitolul II, secțiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010.

11. Prin Încheierea din 13 iulie 2018, pronunțată în Dosarul

nr. 1.008/118/2018, Tribunalul Constanța — Secția de

contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea

Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a

dispozițiilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 90/2017. Excepția a fost ridicată de Cristian Buga cu prilejul

soluționării unei acțiuni prin care a solicitat acordarea ajutoarelor

bănești stabilite în raport cu solda funcției de bază, conform

art. 20 alin. (1) și (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secțiunea a 3-a

din Legea-cadru nr. 284/2010.

12. Prin Încheierea din 27 septembrie 2018, pronunțată în

Dosarul nr. 2.747/40/2017, Curtea de Apel Suceava — Secția I

civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017. Excepția a

fost ridicată de Costel Paiu cu prilejul soluționării apelului

declarat împotriva Sentinței civile nr. 1.039 din 13 octombrie

2017, pronunțată de Tribunalul Botoșani — Secția I civilă în

Dosarul nr. 2.747/40/2017, referitor la acordarea ajutoarelor

salariale prevăzute de art. 20 alin. (1) și (2) din anexa nr. VII,

capitolul II, secțiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010.

13. Prin Încheierea din 19 noiembrie 2018, pronunțată în

Dosarul nr. 744/86/2018*, Curtea de Apel Suceava — Secția

de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea

Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a

dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 90/2017. Excepția a fost ridicată de Viorel Doru

Rodniciuc și Dumitru Simion cu prilejul soluționării recursului

formulat împotriva Sentinței nr. 688 din 7 iunie 2018, pronunțată

de Tribunalul Suceava — Secția de contencios administrativ și

fiscal în Dosarul nr. 744/86/2018* având ca obiect o acțiune

referitoare la acordarea ajutoarelor salariale prevăzute de

art. 20 alin. (1) și (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secțiunea a

3-a din Legea-cadru nr. 284/2010.

14. Prin Încheierea din 14 ianuarie 2019, pronunțată în

Dosarul nr. 759/97/2018, Curtea de Apel Alba Iulia — Secția

de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea

Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a

dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 90/2017. Excepția a fost ridicată de Claudiu

Ștefan Ionescu cu prilejul soluționării recursului formulat

împotriva Sentinței nr. 699/CA/2018, pronunțată de Tribunalul

Hunedoara — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și

fiscal în Dosarul nr. 759/97/2018, în care a solicitat acordarea

ajutoarelor salariale prevăzute de art. 20 alin. (1) și (2) din anexa

nr. VII, capitolul II, secțiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010.

15. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii

acesteia arată că prin art. 20 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului

plătit din fonduri publice s-a prevăzut că, la trecerea în rezervă

sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de

serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, polițiștii și

funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației

penitenciare beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda

funcției de bază. De asemenea, prin alin. (2) al aceluiași articol

de lege, s-a prevăzut că aceleași categorii de personal, trecute

în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror raporturi de

serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de

împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzute de lege, mai

beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de

vârstă de pensionare sau, în situația în care pot desfășura

activitate peste această limită, până la limitele de vârstă în grad

la care pot fi menținute în activitate categoriile respective de

personal, de un ajutor egal cu două solde ale funcției de bază,

respectiv cu două salarii ale funcției de bază.

16. Prin mai multe acte normative succesive adoptate în

perioada 2010—2018 s-a prevăzut că drepturile bănești mai sus

arătate nu se acordă. Aceste acte normative nu au prevăzut însă

abrogarea art. 20 alin. (1) și (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru

nr. 284/2010, astfel că, așa cum a reținut și Înalta Curte de

Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor

chestiuni de drept prin Decizia nr. 16 din 8 iunie 2015, aceste

măsuri au reprezentat, în fapt, o suspendare a exercițiului

dreptului la acordarea ajutoarelor și indemnizațiilor prevăzute

de acest articol de lege.

17. Prin urmare, autorii excepției consideră că art. 11 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017, care prevede

că nici în anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, după caz,

indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea

raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, extinde excesiv

măsura suspendării exercițiului dreptului la acordarea acestor

drepturi bănești, ceea ce echivalează cu negarea acestui drept

în substanța lui. Astfel, sunt încălcate prevederile art. 47 și

art. 53 din Constituție.

18. Un alt aspect de neconstituționalitate invocat de autorii

excepției se referă la lipsa de claritate și previzibilitate a

dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 90/2017. În acest sens, arată că dispozițiile art. 20

alin. (1) și (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 au

fost abrogate, împreună cu întregul act normativ, prin art. 44 din

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit

din fonduri publice. De asemenea, au fost abrogate actele

normative anuale de suspendare a drepturilor prevăzute de art. 20

alin. (1) și (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010.

Excepție au făcut Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 99/2016 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017,

care prevedeau suspendarea în anul 2017, dar efectele juridice

ale acestor acte nu se mai pot produce, ca urmare a abrogării

actului normativ care prevedea norma suspendată. Legea-cadru

nr. 153/2017 nu mai prevede vreun drept de natura celor din

art. 20 alin. (1) și (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru

nr. 284/2010, astfel că suspendarea reglementată de art. 11 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 se referă la

drepturi care nu mai sunt consacrate de legislația actuală. De

asemenea, articolul de lege criticat nu cuprinde vreo mențiune

că se referă la ajutoarele prevăzute de art. 20 din anexa nr. VII

la Legea-cadru nr. 284/2010.

19. Art. 58 alin. (1) și art. 66 alin. (2) din Legea nr. 24/2000

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative prevăd că suspendarea dispozițiilor unui act normativ

poate interveni numai pe durata existenței acestuia, dar nu

poate supraviețui normei pe care o suspendă. Art. 66 din

aceeași lege recunoaște abrogarea și în cazul normelor
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suspendate, dar din momentul abrogării actului încetează

suspendarea efectelor acestuia.

20. Prin Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, Curtea

Constituțională a statuat că prin adoptarea unei norme care face

trimitere la o dispoziție legală care nu mai este în vigoare se

încalcă art. 1 alin. (5) din Constituție.

21. Autorii excepției consideră că, deși ajutoarele suplimentare

nu fac parte din categoria drepturilor fundamentale, atât timp cât

prin nicio dispoziție legală nu le-a fost înlăturată existența,

suspendarea exercițiului dreptului nu echivalează cu însăși

înlăturarea lui.

22. Totodată, arată că o consecință a adoptării art. 11 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 este soluția

pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul

competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia

nr. 5 din 5 martie 2018 paragrafele 95, 96 și 97, în care a

constatat prelungirea suspendării exercițiului drepturilor și

pentru anul 2018, cât și motivarea că, prin suspendarea

repetată, titularii au pierdut însăși speranța legitimă de

valorificare a lor.

23. Autorii excepției susțin că respectarea principiului privind

încrederea în statul de drept, care implică asigurarea aplicării

legilor adoptate în spiritul și litera lor, face necesar ca titularii

drepturilor recunoscute să se poată bucura efectiv de acestea

pentru perioada în care au fost prevăzute de lege.

24. În consecință, consideră că a prelungi valabilitatea

dispoziției de suspendare a unui text de lege și după abrogarea

acestuia este de neconceput și inadmisibil.

25. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios

administrativ și fiscal și Tribunalul Constanța — Secția de

contencios administrativ și fiscal apreciază că excepția de

neconstituționalitate este întemeiată, deoarece măsura

restrângerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 20 alin. (1) și

(2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 pentru o

perioadă de peste 7 ani aduce atingere înseși existenței

dreptului, încălcând art. 53 alin. (1) și (2) din Constituție. De

asemenea, apreciază că dispozițiile de lege criticate creează

incertitudine cu privire la siguranța raporturilor juridice prin faptul

că statul determină amânarea exercițiului unui drept pe care l-a

instituit prin lege. Chiar dacă nu are natura unui drept

fundamental, acest drept, odată instituit, trebuie asigurat și

respectat ca atare, altfel chiar fundamentul statului de drept

devine iluzoriu.

26. Curtea de Apel Suceava — Secția I civilă, Curtea de

Apel Suceava — Secția de contencios administrativ și

fiscal, Tribunalul Iași — Secția a II-a civilă — contencios

administrativ și fiscal și Curtea de Apel Alba Iulia — Secția

de contencios administrativ și fiscal apreciază că dispozițiile

de lege criticate nu contravin prevederilor din Constituție

invocate de autorii excepției.

27. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea

nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate președinților

celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și

Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere cu

privire la excepția de neconstituționalitate.

28. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de

vedere solicitate.

C U R T E A,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege

criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

29. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

30. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie

dispozițiile art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din

7 decembrie 2017, dispoziții potrivit cărora „(1) În anul 2018 nu
se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la
pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la
trecerea în rezervă.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația încetării
raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului
angajatului.”

31. Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că aceste

dispoziții de lege contravin următoarelor texte din Constituție:

art. 1 alin. (3) și (5) privind statul român și obligația respectării

Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 47 referitor la

nivelul de trai și dreptul la pensie și art. 53 privind restrângerea

exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți fundamentale.

32. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

constată că dispozițiile de lege criticate au mai fost supuse

analizei de constituționalitate. Astfel, analizând constituți -

onalitatea art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 90/2017 în raport cu prevederile art. 1 alin. (3) și (5) din

Constituție, Curtea, prin Decizia nr. 403 din 6 iunie 2019,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din

9 octombrie 2019, paragrafele 100 și 101, a reținut, în esență,

că textul de lege analizat se referă la norma de drept

substanțială reglementată de art. 20 alin. (1) și (2) din anexa

nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 a cărei aplicabilitate în timp

este reglementată de dispozițiile criticate. De asemenea, Curtea

a apreciat că nu este întemeiată susținerea potrivit căreia prin

adoptarea unei norme care face trimitere la o dispoziție legală

care nu mai este în vigoare se încalcă art. 1 alin. (5) din

Constituție, întrucât este greșit înțeleasă semnificația abrogării,

prin Legea-cadru nr. 153/2017, a dispozițiilor art. 20 alin. (1) și

(2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, începând cu

data de 1 iulie 2017. Astfel, consecința acestei abrogări este

previzibilă și clară, respectiv dacă personalul militar, polițiștii și

funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației

penitenciare au trecut în rezervă sau direct în retragere,

respectiv raporturile de serviciu au încetat, cu drept la pensie,

după 1 iulie 2017, aceștia nu mai beneficiază de ajutoarele și

indemnizațiile prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010.

33. Tot prin Decizia nr. 403 din 6 iunie 2019, precitată,

paragraful 94, Curtea, făcând trimitere la jurisprudența sa

anterioară, a amintit că ajutoarele și indemnizațiile reprezintă

beneficii acordate anumitor categorii socioprofesionale în

virtutea statutului special al acestora. Aceste drepturi nu au un

temei constituțional, iar legiuitorul este liber să dispună

diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora, fără a fi

necesară întrunirea condițiilor stabilite de art. 53 din Legea

fundamentală.

34. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să

justifice reconsiderarea jurisprudenței în materie a Curții

Constituționale, considerentele și soluția deciziei precitate își

păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.
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35. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Ciprian Andrei în Dosarul nr. 22.485/3/2017 al Curții

de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, de Gheorghe Panciuc în Dosarul nr. 1.381/99/2018 al

Tribunalului Iași — Secția a II-a civilă — contencios administrativ și fiscal, de Radu Anton și alții în Dosarul nr. 1.873/40/2017 al

Curții de Apel Suceava — Secția I civilă, de Cristian Buga în Dosarul nr. 1.008/118/2018 al Tribunalului Constanța — Secția de

contencios administrativ și fiscal, de Ioan Nicușor Todiruț, de Dragoș Bolohan și alții, de Costel Paiu, de Marcel Ceobanu, precum

și de Vasile Agavriloae și alții în dosarele nr. 842/39/2017, nr. 5.007/86/2017, nr. 2.747/40/2017, nr. 2.311/40/2017 și

nr. 2.222/40/2017 ale Curții de Apel Suceava — Secția I civilă, de Viorel Doru Rodniciuc și Dumitru Simion în Dosarul

nr. 744/86/2018* al Curții de Apel Suceava — Secția de contencios administrativ și fiscal, respectiv de Claudiu Ștefan Ionescu în

Dosarul nr. 759/97/2018 al Curții de Apel Alba Iulia — Secția de contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 11

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte

normative și prorogarea unor termene sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, Tribunalului Iași — Secția

a II-a civilă — Contencios administrativ și fiscal, Curții de Apel Suceava — Secția I civilă, Tribunalului Constanța — Secția de

contencios administrativ și fiscal, Curții de Apel Suceava — Secția de contencios administrativ și fiscal și Curții de Apel Alba Iulia —

Secția de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 12 decembrie 2019.
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PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

De acord

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

O R D O N A N Ț Ă  M I L I T A R Ă

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și

regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 și art. 4 alin. (2) din Decretul nr. 195/2020

privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, 

ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea

nr. 18 din 4 aprilie 2020,

pentru punerea în aplicare a dispozițiilor pct. 1, 3 și 4 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 195/2020,

în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanță militară:

CAPITOLUL I

Instituirea măsurii de carantinare în orașul Țăndărei,

județul Ialomița

Art. 1. — Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura

de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița.

Art. 2. — În localitatea carantinată prevăzută la art. 1 sunt

permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor

prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în

localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care

desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii

publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență,

administrației publice locale, asistenței și protecției sociale,

judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii,

alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și

transporturilor.

Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

precum și operatorii economici din domeniul transportului feroviar de

persoane nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de



călătorie pentru transportul călătorilor în localitatea carantinată decât

dacă sunt respectate dispozițiile art. 2.

Art. 4. — În localitatea carantinată potrivit art. 1 se aplică în

mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite prin

ordonanțele militare emise în perioada stării de urgență.

Art. 5. — Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare

și Conducere a Intervenției Ialomița (CJCCI) pentru a stabili

completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile prevăzute

la art. 2, cu acordul Comitetului Județean pentru Situații de

Urgență.

Art. 6. — (1) Organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii

publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de

prevenire și limitare a intrării, respectiv ieșirii persoanelor în/din

localitatea carantinată.

(2) Autoritățile administrației publice locale și județene vor

aduce la cunoștință obligațiile ce le revin persoanelor, referitoare

la deplasarea și accesul în/din localitatea carantinată.

(3) Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces

în/dinspre localitatea carantinată se realizează de către

personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în

colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.

Art. 7. — Consiliul Județean Ialomița, primarul și Consiliul

Local al Orașului Țăndărei vor lua măsuri pentru a asigura

funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială,

funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice,

precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru

persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se

pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Art. 8. — Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din orașul

Țăndărei, județul Ialomița, prin alte zone și căi de acces decât

cele deschise circulației publice de pe drumurile europene,

naționale, județene și comunale.

CAPITOLUL II

Alte măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Art. 9. — (1) Se suspendă toate zborurile efectuate de

operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația

Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii

și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din

aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din

România, pentru o perioadă de 14 zile. 

(2) Măsura se aplică începând cu data de 5 aprilie 2020,

ora 23,00, ora României.

(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate

de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din

aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile,

începând cu data de 8 aprilie 2020.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se aplică zborurilor

efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și

corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de

urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Art. 10. — (1) Sunt permise zborurile efectuate de toți

operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru

transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu

avizul autorităților competente din țara de destinație.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică lucrătorilor care își

desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței

sociale.

Art. 11. — Se suspendă transportul rutier internațional de

persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și

servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele

efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania,

Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană,

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul

Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată

perioada stării de urgență.

Art. 12. — La intrarea în România, conducătorii

autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă

autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome

asociate COVID-19, completează o declarație pe propria

răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își

asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse.

Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/

carantinare, cu condiția asigurării de către angajator a

materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19.

Art. 13. — Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător

conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea

maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care de deplasează în

interesul desfășurării profesiei din România într-un alt stat

membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii

Europene în România, ca stat de rezidență al conducătorului

auto, indiferent dacă deplasarea se face la bordul

autovehiculului de transport marfă sau prin mijloace individuale

sau în cont propriu. Aceștia trebuie să prezinte, la intrarea în

România, o adeverință de salariat, asumată de angajator.

Art. 14. — (1) Conducătorii autovehiculelor de transport

marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone,

care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați să

completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația

epidemiologică, dacă respectă următoarele condiții minimale:

a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru

trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare,

aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și

Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă

abaterea de la acestea;

b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de

timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România,

incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică

normată;

c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în

parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod

corespunzător.

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (1),

conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină

14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa.

Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant

al deținătorului.

(3) La intrarea în România, conducătorul auto este obligat să

aplice, pe părțile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant

special pus la dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru

Controlul în Transportul Rutier, respectiv să păstreze asupra sa

formularul de tranzit al cărui model este stabilit de Ministerul

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Art. 15. — Prevederile art. 5 din Ordonanța militară nr. 3/2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie

2020, nu se aplică mecanicilor de locomotivă și personalului

feroviar.

Art. 16. — (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și

autoritățile administrației publice locale vor asigura, la cerere,

spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi

personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii

răspândirii virusului COVID-19.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei

ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. — (1) Personalul gărzilor forestiere teritoriale și

județene sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică va

participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe

drumurile publice, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor
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Interne și al Ministerului Apărării Naționale, în vederea desfășurării

activităților/controalelor specifice pe linie de control silvic.

(2) Controalele specifice se fac în punctele de control

existente, în funcție de personalul disponibil la nivelul gărzilor

forestiere sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică. 

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 18. — (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și

respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală,

pentru măsurile prevăzute la art. 2 și 8;

b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

pentru măsurile prevăzute la art. 3 și 9; 

c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsurile prevăzute la

art. 11 și 13;

d) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și

Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate

publică și conducătorii autorităților administrației publice locale,

pentru măsura prevăzută la art. 12;

e) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria

Română și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul

Rutier, pentru măsura prevăzută la art. 14.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 2, 3, 8, 9

și 11—14 atrage răspunderea disciplinară, civilă,

contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile

art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu

modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este

împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în

conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. — Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 4/2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie

2020, își încetează aplicabilitatea.

Art. 20. — (1) Prezenta ordonanță militară se publică în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a

informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin

două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei

ordonanțe militare.
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Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela

București, 4 aprilie 2020.

Nr. 7.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

O R D I N

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 

pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României 

de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor 

asociate infecției cu SARS-CoV-2

Văzând Referatul de aprobare nr. NT 533/2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică,

având în vedere:

— prevederile art. 5 lit. p) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

— prevederile art. 2 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru

aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara

teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a

asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu

SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 252 din 26 martie 2020, se modifică și se completează după

cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — (1) Se suspendă temporar distribuția în afara

teritoriului României, pe perioada pandemiei, a materiilor prime

utilizate la fabricarea produselor biocide TP1 și TP2, precum și

a produselor biocide TP1 și TP2, definite conform

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și

al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe

piață și utilizarea produselor biocide.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sunt permise

livrările în afara teritoriului României a materiilor prime fabricate

în România către acei parteneri comerciali cu sediul în afara

României cu care operatorul economic român are în derulare

un contract de vânzare-cumpărare valabil încheiat, precum și

materiile prime care tranzitează teritoriul României și care sunt

destinate altor piețe din afara teritoriului României.

(3) În situația prevăzută la alin. (2) operatorul economic va

prezenta la vamă:

a) o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională a

licenței/certificatului/autorizației de funcționare pentru partenerul

comercial cu sediul în afara teritoriului României;
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b) o declarație pe propria răspundere conform căreia

materiile prime livrate nu sunt destinate pieței din România, nu

sunt destinate exportului paralel și au ca destinație finală țara

menționată în documentele de livrare.”

2. După articolul 1 se introduce un nou articol,

articolul 1

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 1

1

. — (1) Se exceptează de la prevederile art. 1

produsele biocide fabricate de către producătorii români, precum

și de producătorii statelor UE cu sediul în România, inclusiv cele

fabricate sub contract, precum și produsele biocide care

tranzitează teritoriul României și care sunt destinate altor piețe

din afara teritoriului României.

(2) În cazul produselor biocide prevăzute la alin. (1),

producătorul va prezenta la vamă:

a) o copie tradusă într-o limbă de circulație internațională a

licenței/certificatului/autorizației de funcționare pentru partenerul

comercial cu sediul în afara teritoriului României;

b) o declarație pe propria răspundere conform căreia

produsele biocide livrate nu sunt destinate pieței din România,

nu sunt destinate exportului paralel și au ca destinație finală țara

menționată în documentele de livrare.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Nelu Tătaru

București, 3 aprilie 2020.

Nr. 568.
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