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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 227
din 28 aprilie 2022

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 pct. 2 din capitolul III
al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene de modificare a art. 60 din Legea nr. 223/2015
privind pensiile militare de stat
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Cosmin-Marian Văduva

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Liviu Drăgănescu.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile
militare de stat, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea
unor termene, excepție ridicată de Cătălin Andrei Amarandei în
Dosarul nr. 7.548/99/2018* al Tribunalului Iași — Secția I civilă
și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale
nr. 774D/2020.
2. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de înștiințare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de
neconstituționalitate, având în vedere jurisprudența Curții
Constituționale.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
4. Prin Încheierea din 10 iunie 2020, pronunțată în Dosarul
nr. 7.548/99/2018*, Tribunalul Iași — Secția I civilă a sesizat
Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
a art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de
stat, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene. Excepția de
neconstituționalitate a fost ridicată de Cătălin Andrei Amarandei
într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri privind
achitarea unor drepturi de pensie.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se arată
că Legea nr. 223/2015, lege organică, nu putea fi modificată prin
ordonanță de urgență. Sporul acordat în baza art. 11 alin. 3 din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, potrivit
căruia „Pensionarii militari decorați cu ordinul «Meritul Militar»
clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor de 10%, 15% și,
respectiv, 20% al cuantumului pensiei”, este inclus în pensie și,
ca atare, supus plafonării prevăzute de art. 60 din Legea
nr. 223/2015. Din acest motiv plafonarea exclude, în fapt, sporul
prevăzut de art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995. Dar, în
condițiile în care sporul nu este acordat tuturor soldaților, acesta
nu ar trebui să fie inclus în soldă și, prin urmare, ar trebui acordat
după stabilirea pensiei. În acest fel se înlătură un drept câștigat,
așa cum este ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a și I. În
plus, se plafonează un drept câștigat, așa cum este dreptul la
pensie, fiind încălcat art. 115 alin. (6) din Constituție.
6. Art. 60 din Legea nr. 223/2015 este contrar art. 53 din
Constituție. Plafonarea creează o inechitate evidentă prin
raportare la aceleași categorii de persoane care au obținut
dreptul la pensie în perioada anterioară modificării legislative.
Pensia militară este o garanție socială și nu reprezintă un
privilegiu, ci o compensație parțială a inconvenientelor ce rezultă
din rigoarea statutului special al profesiei militare pe care
celelalte categorii de asigurați nu le au, fiindu-le interzise
activități care să le aducă venituri suplimentare, de natură să le
asigure posibilitatea efectivă de a avea o situație materială după
pensionare la un nivel cât mai apropiat de cel avut în timpul
activității, așa cum a statuat Curtea Constituțională și cu privire
la alte categorii care beneficiază de pensii de serviciu, cum ar fi
magistrații.
7. Tribunalul Iași — Secția I civilă arată că modificarea
adusă art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 la care se referă
autorul excepției a fost operată prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 59/2017, și nu prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 114/2018. Precizează că în preambulul ambelor
ordonanțe de urgență Guvernul a oferit indicații menite să
satisfacă exigențele impuse de art. 115 alin. (4) din Constituție.
8. Dreptul substanțial este reglementat prin Legea
nr. 223/2015, iar prin modificările aduse legii s-a avut în vedere
tocmai evitarea diferențierii de tratament aplicabil pensionarilor
în etapa de stabilire, recalculare și/sau actualizare a pensiilor
militare de stat. Legiuitorul poate modifica modalitatea de calcul
al drepturilor de pensie. În acest sens, instanța invocă deciziile
Curții Constituționale nr. 736 din 24 octombrie 2006, nr. 289 din
4 mai 2017 și nr. 349 din 22 mai 2018. În final, raportându-se la
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, precizează
că statul se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a
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determina oportunitatea și intensitatea politicilor sale în
domeniul asigurărilor sociale. În plus, nu este rolul său de a
verifica soluții legislative mai adecvate pentru atingerea
obiectivului de interes public urmărit, cu excepția situațiilor în
care aprecierea autorităților este vădit lipsită de orice temei.
9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului
pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
10. Guvernul arată că, potrivit jurisprudenței Curții
Constituționale, ordonanțele de urgență pot reglementa în
domeniul legilor organice și că legiuitorul se bucură de o
libertate de apreciere considerabilă în ceea ce privește
reglementarea pensiilor, inclusiv referitor la plafonarea acestora.
11. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere
asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului,
raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului,
prevederile legale criticate, raportate la dispozițiile Constituției,
precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
12. 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.
13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl
reprezintă dispozițiile art. 84 pct. 2 din capitolul III al Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și
prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018 de
modificare a dispozițiilor art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind
pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015 care, ulterior acestei
modificări, au următorul conținut:
„(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu
poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete
corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza
de calcul al pensiei.
(2) Dacă în urma indexării pensiei militare de stat stabilite
potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare
decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare
soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al
pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma
rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile
art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în
cauză.
(3) În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu
poate depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a
inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei
soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor
lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei la care se
adaugă suma reprezentând intervenția ratei medii anuale a
inflației, în aceleași condiții, din operațiunile de indexare
anterioare.
(4) Dispozițiile art. 59 alin. (2) se aplică în mod corespunzător”.
14. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate,
prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor constituționale
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ale art. 47 privind dreptul la pensie, ale art. 53 privind condițiile
în care poate fi restrâns exercițiul unor drepturi sau libertăți și ale
art. 115 alin. (6) referitor la condițiile în care pot fi adoptate
ordonanțele de urgență.
15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
reține că a răspuns deja unor critici similare celor formulate de
autorul acesteia, prin Decizia nr. 894 din 16 decembrie 2021,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din
22 februarie 2022. Astfel, Curtea a reținut că legiuitorul este în
drept să configureze conținutul dreptului la pensie, condițiile
acordării acestuia, precum și să le modifice în funcție de
resursele financiare existente la un anumit moment. Stabilirea
anumitor reguli de calcul al pensiei militare de stat și a unui
anumit plafon al pensiei militare de stat reprezintă opțiunea
legiuitorului în materie, fără a încălca dispozițiile art. 47 alin. (2)
din Constituție. Intervenția legiuitorului în stabilirea unui plafon
al pensiilor militare de stat se înscrie în marja sa de apreciere,
permisă de Constituție, și nu are semnificația restrângerii
exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți fundamentale, în
sensul dispozițiilor art. 53 din Constituție.
16. În continuare, Curtea a statuat că interdicția reglementării
de către Guvern în domeniul legii organice privește numai
ordonanțele Guvernului adoptate în baza unei legi speciale de
abilitare, această interdicție decurgând direct din textul
constituțional. O asemenea limitare nu este prevăzută însă de
alin. (4) al art. 115 din Constituție referitor la ordonanțele de
urgență, care nu reprezintă o varietate a ordonanței emise în
temeiul unei legi speciale de abilitare, ci reprezintă un act
normativ adoptat de Guvern în temeiul unei prevederi
constituționale, care îi permite acestuia, sub controlul strict al
Parlamentului, să facă față unor situații extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată. Aplicând aceste considerente
în cauza respectivă, Curtea a constatat că modificarea art. 60
din Legea nr. 223/2015 prin Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 114/2018 nu contravine exigențelor constituționale privind
adoptarea ordonanțelor de urgență ale Guvernului și, nefiind
identificată afectarea unor drepturi fundamentale, dispozițiile
art. 115 alin. (6) din Constituție nu sunt încălcate.
17. În final, Curtea a statuat că aspectele referitoare la
interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale criticate excedează
controlului de constituționalitate, fiind de competența instanțelor
judecătorești. Astfel, Curtea a observat că, prin Decizia nr. 16
din 13 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 985 din 14 octombrie 2021, Înalta Curte
de Casație și Justiție — Completul pentru soluționarea
recursului în interesul legii a decis că „În interpretarea și
aplicarea unitară a dispozițiilor art. 11 alin. 3 din Legea nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și
completările ulterioare, raportate la prevederile art. 60 din Legea
nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și
completările ulterioare, pensionarii militari decorați cu ordinul
«Meritul Militar» clasele a III-a, a II-a și I beneficiază de un spor
de 10%, 15% și, respectiv, 20% al cuantumului pensiei, fără însă
ca prin aplicarea acestui spor pensia netă să poată fi mai mare
decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare
soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al
pensiei”.
18. Având în vedere jurisprudența Curții anterior prezentată,
precum și faptul că nu au intervenit elemente noi, de natură să
impună reorientarea acesteia, Curtea va respinge, ca
neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate.
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19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, 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,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Cătălin Andrei Amarandei în Dosarul
nr. 7.548/99/2018* al Tribunalului Iași — Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 84 pct. 2 din capitolul III al Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene de modificare a art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind
pensiile militare de stat sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Tribunalului Iași — Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 28 aprilie 2022.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

pentru prof. univ. dr. VALER DORNEANU,
în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă
coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea
și funcționarea Curții Constituționale, semnează
MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,
Cosmin-Marian Văduva

ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității
asistenței medicale primare prin centrele de permanență
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Art. I. — Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității
asistenței medicale primare prin centrele de permanență,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din
28 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatele (1) și (5) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„Art. 2. — (1) Centrele de permanență sunt forme de
organizare a activității medicale în sistemul sanitar, fixe, fără
personalitate juridică, care funcționează în afara programului de
activitate al cabinetului de medicină de familie stabilit și prevăzut
în contractul de furnizare de servicii medicale în asistența
medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate,
care sunt organizate în condițiile prevăzute de lege și care
asigură continuitatea asistenței medicale primare.
...............................................................................................
(5) Centrele de permanență prevăzute la alin. (1) se
înființează și se desființează pe baza deciziei emise de către
directorul executiv al direcției de sănătate publică județene și a
municipiului București, după caz.”
2. La articolul 2, alineatul (4) se abrogă.

3. La articolul 4, alineatul (11) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care
spațiul este asigurat de către echipa medicală a centrului de
permanență, acordul prealabil al consiliului local privind
înființarea centrului de permanență nu este necesar.”
4. După articolul 4 se introduc trei noi articole, art. 41—43,
cu următorul cuprins:
„Art. 41. — (1) În mediul rural, în situația în care în zonă nu
există alte unități de primire a urgențelor medicale, se înființează
câte un centru de permanență la o populație de minimum
5.000 de locuitori.
(2) În localitățile rurale izolate, greu accesibile, în care nu
există acces la servicii de asistență medicală pentru populația
din zonă, se pot înființa centre de permanență fără respectarea
prevederilor alin. (1).
Art. 42. — În mediul urban, în localitățile cu o populație de
sub 25.000 de locuitori, se înființează un centru de permanență,
iar în localitățile cu o populație mai mare de 25.000 de locuitori,
câte un centru de permanență la 25.000 de locuitori.
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Art. 43. — (1) Centrele de permanență se desființează prin
decizie emisă de directorul executiv al direcției de sănătate
publică, în următoarele situații:
a) constatarea nerespectării prevederilor prevăzute la art. 41
și 42;
b) dizolvarea convenției de asociere a medicilor în vederea
participării la asigurarea continuității asistenței medicale primare
prin centrele de permanență;
c) retragerea sau anularea autorizației sanitare de
funcționare a centrului de permanență;
d) constatarea de către comisiile mixte de control, formate
din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică și ai caselor de
asigurări de sănătate, a abaterilor de la normele de funcționare
a centrelor de permanență emise conform prevederilor art. 7
alin. (5);
e) numărul de persoane care a apelat la centrul de
permanență organizat în mediul rural este mai mic de 150 de
persoane/lună în medie anuală;
f) numărul de persoane care a apelat la centrul de
permanență organizat în mediul urban este mai mic de 300 de
persoane/lună în medie anuală.
(2) În situația în care se constată că numărul medicilor și/sau
al asistenților medicali este sub minimum prevăzut la art. 8
alin. (1) și (11) ca urmare a decesului sau a demisiei personalului
medico-sanitar, centrele de permanență au obligația de a
notifica, în termen de 5 zile, direcția de sănătate publică
județeană, respectiv a municipiului București și de a asigura
ocuparea numărului minim de posturi în termen de 90 de zile
(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), directorul executiv al
direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului
București emite, în termen de 3 zile de la înregistrarea notificării,
decizia de suspendare a activității centrului de permanență până
la asigurarea numărului minim de posturi de medici și asistenți
medicali prevăzut la art. 8 alin. (1) și (11).
(4) Reluarea activității centrelor de permanență a căror
activitate a fost suspendată în condițiile prevăzute la alin. (3) se
face prin decizia directorului executiv al direcției de sănătate
publică județene, respectiv a municipiului București, dacă sunt
îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute la art. 8 alin. (1)
și (11).
(5) În situația în care, la expirarea termenului de 90 de zile
prevăzut la alin. (2), centrul de permanență nu asigură numărul
minim de posturi de medici și asistenți medicali, potrivit
prevederilor art. 8 alin. (1) și (11), directorul executiv al direcției
de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București
emite decizia de desființare a acestuia.”
5. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Activitatea medicului se desfășoară la sediul centrului de
permanență.”
6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Centrele de permanență funcționează cu un
număr de minimum 7 posturi de medic și cu minimum 5 posturi
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de asistent medical. Criteriile de organizare a activității centrelor,
precum și alte aspecte privind funcționarea acestora se stabilesc
prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei
legi, cu consultarea ministerelor și a instituțiilor cu rețea sanitară
proprie, care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.”
7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în zonele din
mediul rural izolate, greu accesibile și fără alte structuri de
asistență medicală, în care este înregistrat un deficit de medici
de familie, se pot înființa și centre de permanență cu minimum
5 posturi de medic, în condițiile asigurării funcționării centrului de
permanență.”
8. Articolul 13 se abrogă.
9. La articolul 141, după alineatul (2) se introduc
două noi alineate, alin. (3) și (4), cu următorul cuprins:
„(3) În cazul în care se constată de către comisiile mixte de
control, formate din reprezentanți ai direcțiilor de sănătate
publică și ai caselor de asigurări de sănătate, nerespectarea de
către medicii și asistenții medicali prevăzuți la art. 7 alin. (1) a
programului de gardă, conform programării avizate de către
direcțiile de sănătate publică, aceștia vor fi sancționați cu
contravaloarea orelor de gardă ce trebuiau efectuate.
(4) Constatarea repetată a nerespectării programului de
gardă, respectiv 2 absențe nemotivate într-un interval de 12 luni,
de către medici și asistenți medicali, se sancționează prin
excluderea medicului/asistentului medical după caz, din cadrul
echipei de gardă care asigură continuitatea asistenței medicale
la centrul de permanență.”
Art. II. — În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanțe, activitatea centrelor de permanență
înființate potrivit prevederilor Legii nr. 263/2004 privind
asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele
de permanență, cu modificările și completările ulterioare, va fi
reorganizată de către direcțiile de sănătate publică județene,
respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor prezentei
ordonanțe.
Art. III. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe, personalul medico-sanitar din cadrul centrelor de
permanență prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 263/2004
privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin
centrele de permanență, cu modificările și completările
ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin
prezenta ordonanță, poate realiza activități de vaccinare
împotriva COVID-19, în cadrul programului național de
vaccinare derulat de Ministerul Sănătății, sub coordonarea
direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului
București.
(2) Pentru realizarea activității de vaccinare prevăzute la
alin. (1) sunt admise pierderi de vaccin de maximum 50%.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Marin Țole,
secretar de stat
București, 3 august 2022.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 73/2013
privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 73/2013
privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din
31 mai 2013, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„b) camere de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele
indisponibilizate;”.
2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Spațiile/Locațiile în care se organizează și funcționează
camerele de corpuri delicte sunt stabilite de către
șeful/comandantul unității prin dispoziție/ordin de zi pe unitate.
Un tip de cameră de corpuri delicte poate funcționa în unul/una
sau mai multe spații/locații.”
3. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. — Gestionarul, în cazul în care bunurile sunt
introduse în camera de corpuri delicte, sau personalul
Ministerului Afacerilor Interne care a ridicat bunurile, în cazul
celor lăsate în custodia unor persoane fizice ori juridice, are
obligația de a verifica apariția situațiilor ce fac posibilă
valorificarea bunurilor anterior intrării în proprietatea statului și
de a sesiza, după caz:
a) șeful/comandantul unității, în vederea formulării cererii
prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) procurorul competent, în vederea aplicării prevederilor
art. 2521 și următoarele din Legea nr. 135/2010 privind Codul
de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.”
4. După articolul 16 se introduce un nou articol,
articolul 161, cu următorul cuprins:
„Art. 161. — Personalul care a indisponibilizat bunuri
însemnate cantitativ sau vehicule poate solicita structurii de
logistică de la nivelul unității la care este organizată camera de
corpuri delicte unde acestea urmează a fi predate asigurarea
transportului în condiții de siguranță de la locul indisponibilizării
până la camera de corpuri delicte. Transportul este asigurat fie
prin mijloace proprii ale unității, în cazul deținerii dotărilor
necesare, fie în baza unor contracte de servicii achiziționate în
condițiile legii, cu excepția cazurilor în care, potrivit legii,
contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa,
bunul care a făcut obiectul indisponibilizării.”
5. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (3) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(3) La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
și al structurilor teritoriale, camerele de corpuri delicte în care
se păstrează bunuri nesupuse unui regim special sunt
organizate și funcționează, de regulă, la sediile unităților Poliției

de Frontieră, în cadrul structurilor de evidență operativă sau,
acolo unde nu este posibil, în spații special amenajate care
respectă condițiile legale.”
6. În anexa nr. 1, la articolul 2, litera g) se abrogă.
7. În anexa nr. 1, la articolul 3, litera g) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„g) substanțe și materiale chimice periculoase, explozive,
inflamabile, nucleare sau radioactive, care se lasă în custodia
operatorilor autorizați să desfășoare activități cu astfel de
substanțe;”.
8. În anexa nr. 1, la articolul 3, după litera m) se introduce
o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
„n) mărfuri care au făcut obiectul unor încălcări ale
reglementărilor vamale, care se depun la autoritatea vamală cea
mai apropiată, împreună cu o copie a actului de constatare și
documentele doveditoare, în conformitate cu prevederile art. 17
din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,
cu modificările și completările ulterioare.”
9. În anexa nr. 1, la articolul 8, litera c) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„c) registrului de evidență a bunurilor din camera de corpuri
delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special,
în format letric/electronic, întocmit potrivit modelului aprobat la
nivelul Ministerului Afacerilor Interne.”
10. În anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (2) se modifică
și va avea următorul cuprins:
„(2) Bunurile găsite, ai căror proprietari/deținători legali nu au
fost identificați sau care nu au fost pretinse în termenul legal, se
remit găsitorului ori comunei, orașului sau municipiului pe
teritoriul căruia au fost găsite, după caz, încheindu-se, în acest
sens, un proces-verbal.”
11. În anexa nr. 1, articolul 13 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 13. — Scoaterea din camerele de corpuri delicte în care
se păstrează bunuri nesupuse unui regim special a bunurilor
aflate spre păstrare se face în baza raportului gestionarului,
aprobat de șeful/comandantul unității, cu excepția structurilor
centrale unde aprobarea este dată de șeful structurii la nivelul
căreia este organizată camera de corpuri delicte, însoțit, după
caz, de următoarele documente:
a) hotărârea definitivă a instanței de judecată;
b) ordonanța emisă de procuror;
c) procesul-verbal de constatare și sancționare a
contravenției,
în
care
sancțiunea
contravențională
complementară a confiscării a rămas definitivă;
d) cererea persoanei căreia îi aparține bunul găsit,
abandonat sau pentru care s-a dispus restituirea, aprobată de
șeful/comandantul unității;
e) documentele din care rezultă că bunurile au fost
abandonate;
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f) solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a
instanței de judecată de a pune bunurile la dispoziția lor ori a
altor instituții pentru efectuarea unor expertize sau a unor acte
procedurale;
g) raportul organului de cercetare penală al poliției judiciare
care instrumentează cauza, aprobat de șeful/comandantul
unității din care face parte, în cazul în care bunurile urmează a
fi restituite de către acesta potrivit competențelor stabilite de
Codul de procedură penală, cu modificările și completările
ulterioare;
h) solicitarea scrisă a procurorului sau a instanței
judecătorești, atunci când corpurile delicte trebuie să însoțească
dosarul penal;
i) raportul motivat al gestionarului/lucrătorilor din cadrul
structurii care a solicitat introducerea bunurilor la camera de
corpuri delicte în situația celor care nu sunt supuse confiscării,
care nu sunt mijloace de probă sau care nu au legătură cu
cauza, în cazul în care procurorul sau instanța de judecată nu se
pronunță cu privire la acestea și se apreciază că pot fi restituite;
j) cererea persoanei care a găsit bunul, în situația în care
acesta nu este revendicat de proprietar în termenul legal,
aprobată de șeful/comandantul unității;
k) solicitarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate, în situația în care această instituție este numită
custode al bunurilor în conformitate cu prevederile art. 28 din
Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte
normative, cu modificările și completările ulterioare.”
12. În anexa nr. 2, titlul se modifică și va avea următorul
cuprins:
„N O R M E S P E C I F I C E

privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri
delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate”
13. În anexa nr. 2, la articolul 1, alineatul (3) se modifică
și va avea următorul cuprins:
„(3) La nivelul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
și al structurilor teritoriale, camerele de corpuri delicte în care
se păstrează vehiculele indisponibilizate sunt organizate și
funcționează, de regulă, la sediile unităților Poliției de Frontieră,
în cadrul structurilor de evidență operativă sau, acolo unde nu
este posibil, în spații special amenajate care respectă condițiile
legale.”
14. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (1) se modifică
și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) În sensul prezentelor norme specifice, termenul
de vehicul se referă la:
a) orice vehicul, astfel cum acesta este prevăzut la art. 6
pct. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
b) orice autovehicul, astfel cum acesta este prevăzut la art. 6
pct. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) orice navă, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 23
din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim
și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
d) orice aeronavă, astfel cum aceasta este prevăzută la art. 3
alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu
modificările și completările ulterioare.”
15. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (3)
se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:
„(4) Motoarele de barcă detașabile se supun prevederilor
alin. (2) și (3).”
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16. În anexa nr. 2, articolul 5 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 5. — Vehiculele indisponibilizate în vederea confiscării
sau recuperării prejudiciului, de regulă, se lasă în custodia
persoanelor fizice ori juridice care pot asigura securitatea și
păstrarea acestora în condiții optime, cu excepția situațiilor în
care organul care dispune sau duce la îndeplinire măsura
indisponibilizării apreciază că persoana custodelui sau condițiile
de păstrare nu oferă suficiente garanții privind conservarea
acestora, aspecte ce pot fi consemnate în documentele
prevăzute la art. 8 lit. b).”
17. În anexa nr. 2, articolul 9 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 9. — Documentele prezentate la introducerea în camera
de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele
indisponibilizate cuprind, acolo unde este cazul, descrierea
amănunțită a autovehiculului, făcându-se mențiuni cu privire la
marcă, an de fabricație, serie motor și șasiu, numărul de km
înregistrați la bord, capacitate cilindrică, tipul motorului, puterea
motorului, capacitatea de transport, numărul de locuri, gradul de
uzură apreciat în procent, culoarea, starea tehnică și
funcțională, avarii ale caroseriei, precum și orice alte date privind
accesoriile interioare sau exterioare ale autovehiculului.”
18. În anexa nr. 2, articolul 11 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 11. — (1) În situația autovehiculelor indisponibilizate, în
vederea introducerii la camera de corpuri delicte, personalul
care l-a ridicat îl va depune la camera de corpuri delicte în care
se păstrează vehiculele indisponibilizate în prezența unei comisii
formate din gestionar, un specialist cu pregătire tehnică din
cadrul serviciilor de logistică care au atribuții privind asigurarea
și organizarea spațiului de depozitare și, după caz, custode.
(2) Cu ocazia predării-primirii autovehiculului, comisia va
proceda la efectuarea unei constatări cu privire la starea tehnică
a autovehiculului indisponibilizat și la evaluarea stării fizice a
acestuia.
(3) Membrii comisiei verifică, în mod amănunțit, concordanța
datelor înscrise în documentele de ridicare cu datele fizice
prezentate de autovehiculul în cauză, iar în cazul constatării
unor neconcordanțe ori dacă se impun precizări suplimentare,
acestea se menționează expres în dovada de predare-primire
pe care gestionarul o va elibera depunătorului.
(4) Constatările membrilor comisiei se înscriu în fișa de
inventariere și evaluare a autovehiculului, denumită fișa M,
întocmită în 3 exemplare, al cărei model este prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezentele norme specifice. Primul
exemplar însoțește autovehiculul indisponibilizat și va rămâne la
primitor, al doilea exemplar rămâne la persoana care l-a ridicat
în vederea confiscării și care instrumentează cauza penală, iar
al treilea însoțește dosarul penal.
(5) Comisia prevăzută la alin. (1) se întrunește doar pentru
autovehiculele ce se depun la camera de corpuri delicte, astfel
cum acestea sunt definite la art. 6 pct. 6 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, fișa M întocmindu-se doar pentru
aceste categorii de bunuri.”
19. În anexa nr. 2, la articolul 15, litera b) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„b) registrului de evidență a bunurilor din camera de corpuri
delicte în care se păstrează vehiculele indisponibilizate, în
format letric/electronic, întocmit potrivit modelului aprobat la
nivelul Ministerului Afacerilor Interne;”.
20. În anexa nr. 2, articolul 21 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 21. — Scoaterea vehiculelor indisponibilizate din
camerele de corpuri delicte în care se păstrează vehiculele
indisponibilizate se face numai în baza raportului gestionarului,
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aprobat de șeful unității, cu excepția structurilor centrale unde
aprobarea este dată de șeful structurii la nivelul căreia este
organizată camera de corpuri delicte, însoțit, după caz, de
următoarele documente:
a) hotărârea definitivă a instanței de judecată;
b) ordonanța emisă de procuror;
c) procesul-verbal de constatare și sancționare a
contravenției, prin care măsura confiscării a rămas definitivă;
d) cererea persoanei căreia îi aparține vehiculul abandonat,
pentru care s-a dispus restituirea, aprobată de șeful unității;
e) documente din care rezultă abandonul vehiculului;
f) raportul organului de cercetare penală al poliției judiciare
care instrumentează cauza, aprobat de șeful/comandantul
unității din care face parte, în cazul în care bunurile urmează a
fi restituite de către acesta potrivit competențelor stabilite de
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu
modificările și completările ulterioare;
g) solicitarea scrisă a organelor de urmărire penală sau a
instanței de judecată de a pune bunurile la dispoziția lor ori a
altor instituții, pentru efectuarea unor expertize sau a unor acte
procedurale;
h) raportul motivat al gestionarului/lucrătorilor din cadrul
structurii care a solicitat introducerea vehiculului la camera de
corpuri delicte, în situația celor care nu sunt supuse confiscării,
care nu sunt mijloace de probă sau care nu au legătură cu
cauza, în cazul în care procurorul sau instanța de judecată nu se
pronunță cu privire la acestea și se apreciază că pot fi restituite;
i) solicitarea organelor de executare din cadrul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală cu privire la vehiculele față de
care instanța de judecată s-a pronunțat în sensul menținerii
sechestrului asigurător pentru recuperarea prejudiciului în dauna
statului român sau solicitarea scrisă a executorului judecătoresc,
formulată în baza încheierii de încuviințare a executării silite
pronunțate de instanța de judecată, cu privire la vehiculele față
de care instanța de judecată s-a pronunțat în sensul menținerii
sechestrului asigurător pentru recuperarea prejudiciului creat
părților civile, altele decât statul român;
j) solicitarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate, în situația în care această instituție este numită
custode al vehiculelor în conformitate cu prevederile art. 28 din
Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte
normative, cu modificările și completările ulterioare.”
21. În anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (1) se modifică
și va avea următorul cuprins:
„Art. 22. — (1) Predarea vehiculelor către proprietar, altă
persoană îndreptățită sau către organele de valorificare se face
pe bază de proces-verbal-tip înseriat, care se completează în
două exemplare, primul constituind actul de preluare de către
cei în drept, iar cel de-al doilea, împreună cu actele care atestă
existența unei situații de scoatere din camera de corpuri delicte
în care se păstrează vehiculele indisponibilizate, act de scădere
din gestiune.”
22. În anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (2) se abrogă.
23. În anexa nr. 2, la articolul 22, după alineatul (3)
se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu
următorul cuprins:
„(4) Restituirea vehiculelor indisponibilizate către persoanele
îndreptățite, în cauzele penale nesoluționate definitiv, se
efectuează prin intermediul organului de cercetare penală al
poliției judiciare care efectuează acte de urmărire penală în
cauză.
(5) Restituirea/Predarea vehiculelor lăsate în custodia
persoanelor fizice sau juridice către persoanele îndreptățite se

va efectua de către personalul care le-a ridicat și le-a lăsat în
custodie sau de către personalul anume desemnat de
șeful/comandantul unității”.
24. În anexa nr. 2, la titlurile capitolelor I—VI, termenul
de „autovehicul” se înlocuiește cu cel de „vehicul”.
25. În anexa nr. 2, la art. 1—3, art. 4 alin. (1) și (5), art. 5,
art. 6 alin. (1)—(3), art. 7—9, art. 10 alin. (1), art. 13—24,
termenul de „autovehicul” se înlocuiește cu cel de
„vehicul”.
26. În anexa nr. 3, după articolul 3 se introduce un nou
articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
„Art. 31. — În sensul prezentelor norme specifice, sintagma
«arme și muniții» include arme, componente esențiale, muniții și
componente de muniții astfel cum sunt definite de Legea
nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și
al munițiilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.”
27. În anexa nr. 3, articolul 4 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 4. — (1) La camera de corpuri delicte în care se
păstrează arme și muniții se depun următoarele categorii de
bunuri:
a) arme și muniții ridicate de către polițiști în vederea
confiscării speciale sau a reparării pagubelor produse prin
infracțiuni;
b) arme și muniții care constituie mijloace materiale de probă,
ridicate cu ocazia cercetării unor infracțiuni;
c) arme și muniții confiscate ca urmare a aplicării unor
sancțiuni contravenționale;
d) arme și muniții pierdute sau abandonate, inclusiv cele
abandonate în vamă;
e) arme și muniții care au fost ridicate în cadrul unei
proceduri judiciare, ca urmare a suspendării sau anulării
dreptului de deținere, port și folosire a armelor și munițiilor;
f) arme și muniții care au fost ridicate ca urmare a aplicării
măsurilor prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. e) și art. 38 alin. (1)
lit. i) din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea
violenței domestice, republicată, cu modificările ulterioare;
g) replici de arme tip airsoft și dispozitive paintball aflate în
situațiile prevăzute la lit. a)—f) și h);
h) arme și muniții ridicate de către polițiști de la persoanele
față de care a fost dispusă pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării dreptului de a deține, purta și folosi orice
categorie de arme, în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (1)
lit. h) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Dispozitivele de ochire, cum ar fi lunetele, red dot și
sistemele de iluminat, dispozitivele de aruncare a rachetei la
pistoalele cu gaze, amortizoarele de zgomot artizanale sau
industriale, ascunzătoarele de flăcări artizanale sau industriale
care sunt prinse de armă, precum și mecanismele electrice,
mecanice sau pe bază de gaz iritant din componența armelor
de tip airsoft se introduc la camerele de corpuri delicte în care
se păstrează arme și muniții, fiind considerate părți componente
ale armelor.
(3) Elementele de muniție, inclusiv cele rezultate în urma
expertizei tehnico-științifice/constatării criminalistice, cum ar fi
corpurile sferice de la cartușele de vânătoare cu alice și capsele,
se introduc la camerele de corpuri delicte în care se păstrează
arme și muniții.”
28. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatul (1) se modifică
și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Inspectoratul general al poliției române, prin
punctul național focal pe linie de arme ce funcționează în cadrul
Direcției arme, explozivi și substanțe periculoase, ține evidența
cu privire la traficul ilegal cu arme de foc.”
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29. În anexa nr. 3, la articolul 13, litera b) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„b) registrului de evidență a bunurilor din camera de corpuri
delicte în care se păstrează arme și muniții, în format
letric/electronic, întocmit potrivit modelului aprobat la nivelul
Ministerului Afacerilor Interne;”.
30. În anexa nr. 3, la articolul 18, litera b) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„b) ordonanței emise de procuror;”.
31. În anexa nr. 3, la articolul 18, după litera g) se
introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
„h) raportului motivat al gestionarului/lucrătorilor din cadrul
structurii care a solicitat introducerea bunurilor la camera de
corpuri delicte, în situația celor care nu sunt supuse confiscării,
care nu sunt mijloace de probă sau care nu au legătură cu
cauza, în cazul în care procurorul sau instanța de judecată nu se
pronunță cu privire la acestea și se apreciază că pot fi restituite.”
32. În anexa nr. 3, articolul 20 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 20. — (1) În cazul restituirii armelor și munițiilor
persoanelor îndreptățite, cererea de restituire este supusă
avizării de către formațiunile arme, explozivi și substanțe
periculoase, care verifică dacă sunt îndeplinite formalitățile de
înregistrare și autorizare a deținerii, portului și folosirii armelor și
munițiilor, potrivit normelor legale.
(2) În cazul cauzelor penale nesoluționate definitiv, restituirea
armelor și munițiilor către persoanele îndreptățite se efectuează
prin intermediul organului de cercetare penală al poliției judiciare
care efectuează acte de urmărire penală în cauză, cu aplicarea
în mod corespunzător a prevederilor alin. (1).”
33. În anexa nr. 4, articolul 4 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 4. — (1) La camera de corpuri delicte în care se
păstrează substanțe aflate sub control național se depun spre
păstrare următoarele categorii de substanțe:
a) substanțe aflate sub control național potrivit Legii
nr. 143/2000, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
b) bunurile ridicate care poartă urme de substanțe aflate sub
control național;
c) substanțele aflate sub control național care au fost
înlocuite în cazul livrărilor supravegheate;
d) substanțele aflate sub control național sau care au efecte
psihoactive, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 143/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Precursorii de droguri se introduc la camera de corpuri
delicte în care se păstrează substanțe aflate sub control național
doar în situația în care nu se pot preda unor operatori care
îndeplinesc condițiile legale prevăzute de legislația în domeniul
precursorilor.
(3) Este interzisă depozitarea în camera de corpuri delicte în
care se păstrează substanțe aflate sub control național a
inhalanților toxici cu pericol ridicat de contaminare.”

34. În anexa nr. 4, la articolul 8 alineatul (1), partea
introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Depunerea acestor categorii de substanțe la
camera de corpuri delicte în care se păstrează substanțe aflate
sub control național se efectuează în baza unei solicitări scrise,
adresată Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe
operative/Serviciilor de cazier judiciar, statistică și evidențe
operative unde s-a dispus organizarea de camere de corpuri
delicte pentru păstrarea substanțelor aflate sub control național,
în care se menționează numărul și data înregistrării cauzei
penale, numărul unic și unitatea de parchet competentă, datele
de stare civilă ale persoanei de la care s-au ridicat sau date
privind locul și data unde au fost descoperite, în situația cauzelor
cu autor necunoscut, felul substanței, greutatea netă a acesteia,
greutatea contraprobei și numerele sigiliilor aplicate pe
ambalaje, împreună cu următoarele documente:”.
35. În anexa nr. 4, la articolul 12, litera b) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„b) registrului de evidență a bunurilor din camera de corpuri
delicte în care se păstrează substanțe aflate sub control
național, în format letric/electronic, întocmit potrivit modelului
aprobat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;”.
36. În anexa nr. 4, la articolul 16 alineatul (1), literele a)
și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) raportului gestionarului, aprobat de inspectorul general
sau de șeful unității teritoriale a Poliției Române la nivelul căreia
s-a dispus înființarea camerei de corpuri delicte ori de
înlocuitorul acestora aflat la conducere, pentru substanțele ce
urmează a fi distruse;
...............................................................................................
f) raportului comisiei de verificare a gestiunii, aprobat de șeful
Direcției cazier judiciar și evidență operativă/șeful unității
teritoriale a Poliției Române la nivelul căreia s-a dispus
înființarea camerei de corpuri delicte, în situațiile în care, pe
perioada depozitării, s-au deteriorat ambalajele, astfel încât a
fost afectată sau există posibilitatea afectării conținutului
acestora, precum și în cazul în care, din cauza timpului, sigiliul
aplicat s-a deteriorat și ar putea prezenta suspiciuni de violare,
urmând ca substanțele să fie resigilate de Laboratorul central
de analiză și profil al drogurilor.”
37. În anexa nr. 4, articolul 17 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 17. — Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug
în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 143/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
38. În anexa nr. 4, articolul 18 se abrogă.
39. În anexa nr. 4, după articolul 22 se introduce un nou
articol, articolul 221, cu următorul cuprins:
„Art. 221. — În situația în care organele judiciare dispun
restituirea unor substanțe aflate sub control național sau bunuri
introduse la camerele de corpuri delicte, restituirea se
efectuează prin intermediul lucrătorilor din cadrul structurilor de
combatere a criminalității organizate.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode

București, 25 iulie 2022.
Nr. 96.
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A C T E A L E A U T O R I T Ă Ț I I N A Ț I O N A L E D E R E G L E M E N TA R E
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public
a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (8) din Legea privind performanța clădirilor nr. 372/2005, republicată, ale art. 45
alin. (1) lit. k) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și
ale art. 2 alin. (6) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007
privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Procedura privind racordarea la rețelele
electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru
vehiculele electrice, prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Operatorii economici din sectorul energiei electrice
duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile

organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor
prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță
București, 3 august 2022.
Nr. 103.

ANEXĂ

PROCEDURĂ

privind racordarea la rețelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice
CAPITOLUL I
Scop și domeniu de aplicare
Art. 1. — Prezenta procedură stabilește reguli specifice
pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a
punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice.
Art. 2. — (1) Prezenta procedură se aplică în relațiile dintre
operatorul de distribuție și persoanele fizice sau juridice care
solicită:
a) racordarea unui loc de consum nou, constând dintr-unul
sau mai multe puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice;
b) racordarea unui loc de consum/loc de consum și de
producere nou, cu/fără instalații de stocare, cu puncte de
reîncărcare pentru vehicule electrice;
c) instalarea la un loc de consum/loc de consum și de
producere existent, cu/fără instalație de stocare, a unuia sau
mai multor puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice.
(2) În cazul clienților casnici, prevederile prezentei proceduri
se aplică prin coroborare cu prevederile Procedurii privind
racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă
tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți
casnici, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei.
(3) În cazul racordării locurilor de consum și de producere
cu/fără instalații de stocare prevăzute la alin. (1) lit. b) și c),
prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din
surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe
loc de consum, prevederile prezentei proceduri se aplică prin

coroborare cu dispozițiile Procedurii privind racordarea la
rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de
producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin ordin al
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei.
CAPITOLUL II
Definiții
Art. 3. — Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cei
definiți în următoarele acte normative:
a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,
cu modificările și completările ulterioare;
b) Legea privind performanța clădirilor nr. 372/2005,
republicată;
c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele
electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit
în continuare Regulament.
Art. 4. — În tot cuprinsul prezentei proceduri, prin sintagma
„loc de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule
electrice” se înțelege, după caz, „loc de consum constând
dintr-unul sau mai multe puncte de reîncărcare pentru vehicule
electrice”, „loc de consum/loc de consum și de producere cu
puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu/fără instalație
de stocare” sau „loc de consum/loc de consum și de producere,
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cu/fără instalații de stocare, la care se instalează un
punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice”.
CAPITOLUL III
Reguli pentru racordarea unui loc de consum nou cu
punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice
Art. 5. — Pentru realizarea racordării la rețeaua electrică de
interes public a locurilor de consum cu punct/puncte de
reîncărcare pentru vehicule electrice se aplică prevederile și se
parcurg etapele de racordare din Regulament, prin coroborare
cu prevederile procedurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3),
după caz, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.
Art. 6. — Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din
Regulament, informațiile privind condițiile și posibilitățile de
realizare a racordării la rețea a locului de consum cu
punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, solicitate
de utilizator în etapa preliminară de documentare și informare,
se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult
3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii acestuia.
Art. 7. — (1) Utilizatorul transmite la operatorul de distribuție,
direct sau prin împuternicit, cererea de racordare a locului de
consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule
electrice.
(2) Documentația anexată cererii de racordare prevăzute la
alin. (1) cuprinde documentele prevăzute în Regulament,
precum și informații privind numărul punctelor de reîncărcare
pentru vehicule electrice, puterea instalată a unui
echipament/stație de reîncărcare, puterea maximă simultan
absorbită de punctele de reîncărcare, tipul stației de reîncărcare
(cu încărcare rapidă sau cu încărcare lentă) și fișa tehnică a
respectivului echipament.
Art. 8. — (1) Soluția de racordare a locurilor de consum cu
punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice se
stabilește prin fișă de soluție.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din
Regulament, operatorul de distribuție are obligația să transmită
solicitantului avizul tehnic de racordare în maximum 15 zile
lucrătoare de la data depunerii documentației complete de către
utilizator.
(3) La stabilirea soluției de racordare a locurilor de consum
cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice,
operatorul de distribuție trebuie să ia în considerare posibilitatea
de evacuare în rețeaua electrică de putere din bateria
vehiculelor conectate la punctul/punctele de reîncărcare, dacă în
fișa tehnică a punctului/punctelor de reîncărcare se specifică
acest lucru. În acest caz, prin soluția de racordare se stabilește
și puterea aprobată ce poate fi evacuată în rețeaua electrică prin
punctul/punctele de reîncărcare.
Art. 9. — (1) Avizul tehnic de racordare emis de către
operatorul de distribuție conține condițiile tehnico-economice de
racordare la rețea ale unui loc de consum cu punct/puncte de
reîncărcare pentru vehicule electrice, cu respectarea
prevederilor Regulamentului și conținutului-cadru al avizului
tehnic de racordare aprobat de autoritatea competentă.
(2) Avizul tehnic de racordare este valabil până la data
emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin
aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situațiile de încetare
a valabilității avizului tehnic de racordare prevăzute în
Regulament.
Art. 10. — (1) După primirea avizului tehnic de racordare,
utilizatorul poate solicita în scris operatorului de distribuție
încheierea contractului de racordare. Cererea pentru încheierea
contractului de racordare va fi în mod obligatoriu semnată de
utilizator sau de împuternicitul acestuia.
(2) Notificarea prin care utilizatorul înștiințează operatorul de
distribuție cu privire la încheierea directă cu un anumit
proiectant/constructor atestat, desemnat de către acesta, a
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contractului pentru proiectarea/execuția lucrărilor pentru
realizarea instalației de racordare constituie totodată cerere de
încheiere a contractului de racordare. Notificarea va fi în mod
obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul acestuia.
(3) În situația prevăzută la alin. (2), utilizatorul poate
împuternici operatorul economic desemnat pentru proiectarea
și/sau execuția instalației de racordare să încheie, în numele și
pe seama sa, cu operatorul de distribuție contractul de racordare
și să îl reprezinte pe utilizator în relația contractuală cu
operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului
de racordare.
(4) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul
anexează la cererea prevăzută la alin. (1) sau la notificarea
prevăzută la alin. (2), după caz, următoarele documente:
a) copia actului de identitate/certificatului constatator eliberat
de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data
depunerii acestuia, după caz;
b) devizul general întocmit de operatorul economic atestat
ales/desemnat de utilizator;
c) copia contractului de proiectare și/sau de execuție încheiat
de utilizator cu operatorul economic atestat, desemnat de către
acesta;
d) împuternicirea acordată de utilizator operatorului
economic atestat desemnat pentru proiectarea și execuția
instalației de racordare conform prevederilor alin. (3) pentru
semnarea contractului de racordare încheiat cu operatorul de
distribuție în numele și pe seama utilizatorului și reprezentarea
utilizatorului în relația contractuală cu operatorul de distribuție
pe toată perioada derulării contractului de racordare.
(5) Utilizatorul client casnic anexează la cererea prevăzută la
alin. (1) sau la notificarea prevăzută la alin. (2), după caz,
documentele menționate în procedura prevăzută la art. 2 alin. (2).
(6) Pentru realizarea racordării, utilizatorul achită tariful de
racordare conform prevederilor Regulamentului.
(7) Utilizatorul client casnic al cărui loc de consum cu
punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice se
racordează la rețeaua de joasă tensiune achită tariful de
racordare conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 2
alin. (2).
(8) Contractul de racordare se încheie cu respectarea
prevederilor contractului-cadru de racordare aprobat prin ordin
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei.
(9) În cazul utilizatorului client casnic al cărui loc de
consum/de consum și de producere cu punct/puncte de
reîncărcare pentru vehicule electrice se racordează la rețeaua
de joasă tensiune, contractul de racordare se încheie cu
respectarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 2 alin. (2) și
ale contractelor-cadru de racordare anexate acesteia.
Art. 11. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 37 din
Regulament, operatorul de distribuție are obligația să transmită
utilizatorului sau, după caz, operatorului economic atestat
desemnat proiectul de contract de racordare semnat în termen
de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii
prevăzute la art. 10 alin. (1) sau, după caz, a notificării prevăzute
la art. 10 alin. (2), însoțite de documentația completă.
(2) În cazul în care, la solicitarea utilizatorului sau a
operatorului economic atestat desemnat, împuternicit potrivit
prevederilor art. 10 alin. (3), operatorul de distribuție împreună
cu utilizatorul sau cu operatorul economic atestat desemnat,
după caz, convin modificări la proiectul de contract prevăzut la
alin. (1), operatorul de distribuție are obligația să transmită
utilizatorului și operatorului economic atestat desemnat
contractul de racordare semnat, în termen de maximum 3 zile
lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra
conținutului contractului.
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Art. 12. — (1) Proiectarea instalației de racordare, obținerea
acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare
în conformitate cu prevederile legale, execuția, recepția și
punerea în funcțiune a acesteia se realizează în condițiile și la
termenele prevăzute în contractul de racordare, cu respectarea
prevederilor Regulamentului, respectiv ale procedurii prevăzute
la art. 2 alin. (2) în cazul racordării la rețeaua de joasă tensiune
a locurilor de consum/de consum și de producere cu
punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice aparținând
utilizatorilor clienți casnici.
(2) Realizarea lucrărilor aferente instalației de utilizare este
în responsabilitatea utilizatorului și se efectuează pe cheltuiala
acestuia.
(3) Lucrările prevăzute la alin. (2) se realizează cu persoane
autorizate sau operatori economici atestați de Autoritatea
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, potrivit legii,
pentru categoria respectivă de lucrări.
Art. 13. — (1) În cazul locurilor de consum și de producere
noi cu punct/puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice,
punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de
utilizare se realizează de către operatorul de distribuție cu
respectarea cerințelor și termenelor prevăzute în Regulament,
în procedurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3) și în normele
tehnice în vigoare, după caz.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), etapa de punere sub
tensiune pentru probe a instalației de utilizare este prevăzută în
contractul de racordare.
Art. 14. — (1) Operatorul de distribuție are obligația să emită
din oficiu și să transmită utilizatorului certificatul de racordare
pentru locul de consum cu punct/puncte de reîncărcare pentru
vehicule electrice în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său la
operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție încheiat
la punerea în funcțiune a instalației de racordare.
(2) Certificatul de racordare emis corespunde instalației de
racordare și instalației de utilizare realizate, conform prevederilor
contractului de racordare.
Art. 15. — Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice
aferente locului de consum cu punct/puncte de reîncărcare
pentru vehicule electrice se realizează de către operatorul de
distribuție în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data
emiterii certificatului de racordare, cu condiția încheierii de către
utilizator a contractului pentru transportul, distribuția sau
furnizarea energiei electrice, și se prevede în contractul de
racordare.
CAPITOLUL IV
Reguli pentru instalarea la un loc de consum existent
a punctului/punctelor de reîncărcare
pentru vehicule electrice,
fără depășirea puterii aprobate
Art. 16. — (1) La instalarea la un loc de consum existent a
punctului/punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice fără
depășirea puterii aprobate pentru consum prevăzute în avizul
tehnic de racordare/certificatul de racordare valabil, emis pentru
acel loc de consum, avizul tehnic de racordare/certificatul de
racordare existent nu se actualizează.
(2) La instalarea la un loc de consum și de producere
existent a punctului/punctelor de reîncărcare pentru vehicule
electrice care au posibilitatea de a evacua putere din bateria
vehiculelor conectate la punctul/punctele de reîncărcare, fără
depășirea puterii aprobate pentru consum și a celei aprobate

pentru evacuare prevăzute în avizul tehnic de racordare/
certificatul de racordare valabil, emis pentru acel loc de consum
și de producere, avizul tehnic de racordare/certificatul de
racordare existent nu se actualizează.
(3) La instalarea la un loc unde se realizează exclusiv
consum de energie electrică a punctului/punctelor de
reîncărcare pentru vehicule electrice care au posibilitatea de a
evacua putere din bateria vehiculelor conectate la
punctul/punctele de reîncărcare, utilizatorul transmite
operatorului de distribuție o cerere de actualizare a avizului
tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil, ca urmare
a unor modificări de natură tehnică în instalația de utilizare, fără
depășirea puterii aprobate anterior.
(4) În cazul prevăzut la alin. (3) se parcurg etapele de
racordare prevăzute în Regulament și se aplică prevederile
art. 8—12, coroborate cu prevederile procedurii prevăzute la
art. 2 alin. (2) și/sau alin. (3), după caz.
(5) În situațiile prevăzute la alin. (1)—(3) nu se realizează
lucrări suplimentare sau modificări în instalațiile electrice
existente din amonte de punctul de delimitare.
CAPITOLUL V
Reguli pentru instalarea la un loc de consum existent
a unui punct/punctelor de reîncărcare
pentru vehicule electrice, în situația în care este necesar
un spor de putere față de puterea aprobată
Art. 17. — (1) Pentru instalarea la un loc de consum existent
a unui punct/punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice,
pentru care este necesar un spor de putere față de puterea
aprobată pentru consum și/sau pentru puterea aprobată a fi
evacuată în rețea prin avizul tehnic de racordare/certificatul de
racordare valabil, utilizatorul transmite la operatorul de distribuție
o cerere de actualizare a avizului tehnic de racordare/
certificatului de racordare valabil, ca urmare a modificării unor
elemente de natură tehnică, cu depășirea puterii aprobate
anterior.
(2) În situația prevăzută la alin. (1) se parcurg etapele de
racordare prevăzute în Regulament și se aplică prevederile
art. 8—12, coroborate cu prevederile procedurii prevăzute la
art. 2 alin. (2) și/sau alin. (3), după caz.
Art. 18. — Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice
aferente locului de consum/de consum și de producere existent
la care s-au instalat puncte de reîncărcare pentru vehicule
electrice se realizează de către operatorul de distribuție în
termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii
certificatului de racordare.
CAPITOLUL VI
Dispoziții finale
Art. 19. — (1) Operatorii de distribuție au obligația de a
elabora proceduri proprii privind organizarea activității de
racordare la rețelele electrice de interes public a punctelor de
reîncărcare pentru vehicule electrice în termen de 60 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.
(2) Operatorii de distribuție organizează un sistem de
informare a utilizatorilor privind procesul de racordare la rețelele
electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru
vehicule electrice conform prevederilor prezentei proceduri, prin
publicare pe pagina de internet proprie și prin afișare la sediile
administrative și la centrele de relații cu utilizatorii de extrase
din procedurile proprii și de informații relevante privind procesul
de racordare.
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ORDIN
pentru modificarea și completarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice
de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobate prin
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), (11) și alin. (2) lit. b) și c) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile art. 3 pct. 95, ale art. 51 alin. (34)—(36) și cele ale art. 731 alin. (1), (2) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) și x) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I. — Procedura privind racordarea la rețelele electrice
de interes public a locurilor de consum și de producere
aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 19/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 222 din 7 martie 2022, se modifică și se completează după
cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prevederile prezentei proceduri aplicabile prosumatorilor
clienți casnici se aplică inclusiv instituțiilor publice, persoanelor
fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor
familiale care se racordează la rețeaua de joasă tensiune,
conform prevederilor art. 51 alin. (35) din Legea energiei
electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și
completările ulterioare.”
2. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de
distribuție conține soluția tehnică de racordare, respectiv
condițiile tehnico-economice de racordare la rețea a locului de
consum și de producere și respectă prevederile conținutuluicadru al avizului tehnic de racordare, aprobat prin ordin al
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei.”
3. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Cererea de încheiere a contractului de racordare și
documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre
următoarele modalități:
a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu
utilizatorii ale operatorului de distribuție;

b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul
online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de
distribuție.”
4. După articolul 41 se introduce un nou articol,
articolul 411, cu următorul cuprins:
„Art. 411. — (1) În cazul prosumatorilor care accesează
programe de finanțare privind instalarea de centrale electrice
pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile și
pentru care, conform dispozițiilor actelor normative specifice
programelor de finanțare respective, este necesar ca operatorul
de distribuție să emită avizul tehnic de racordare înainte de
realizarea instalației de producere a energiei electrice,
racordarea se realizează în conformitate cu prevederile art. 6—23,
cu parcurgerea etapelor de racordare prevăzute la art. 5,
după caz.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1),
prosumatorul aflat în situația prevăzută la alin. (1) transmite la
operatorul de distribuție cererea de racordare a locului de
consum și de producere, conform modelului din anexa nr. 4,
însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.”
5. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 42. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta
procedură.”
6. După anexa nr. 3 la procedură se introduce o nouă
anexă, anexa nr. 4 la procedură, având cuprinsul prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Operatorii economici din sectorul energiei electrice
duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile
organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor
prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 3 august 2022.
Nr. 104.
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ANEXĂ
(Anexa nr. 4 la procedură)

CERERE DE RACORDARE

pentru locul de consum și de producere deținut de prosumatorul care accesează programe de finanțare
privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile*)
 Loc de consum și de producere nou
 Loc de consum existent/Loc de consum și de producere existent la care se racordează instalații de producere a energiei
electrice din surse regenerabile, fără depășirea puterii aprobate anterior
 Loc de consum existent/Loc de consum și de producere existent la care se racordează instalații de producere a energiei
electrice din surse regenerabile, cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior
Utilizatorul ......................................................................., cu domiciliul/sediul în județul ...............................................,
municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ....................................., codul poștal ................, str. ................................................... nr. ......,
bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, telefon/telefon mobil/fax ............................/................................/................................,
e-mail .................................., cod de înregistrare fiscală ..................................../CNP ..................................., înregistrat la oficiul
registrului comerțului cu nr. ............................................, reprezentat prin ......................................................................................,
în calitate de ........................................................., contul ................................, deschis la banca ........................,
sucursala.................................., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic
atestat/furnizor de energie electrică ................................................................................., CNP ...........................................,
cu domiciliul/sediul în județul ..............................................., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul .........................................,
codul poștal...................., str. ...................................................... nr. ........, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......., telefon/telefon mobil/
fax .............../................../................., e-mail ............................................., nr./data act autorizare ......................, emis de ...................,
solicit prin prezenta:
 obținerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în județul .......................................................,
municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul ..................................................., str. ..................................................... nr. .........,
bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF .................., nr. cadastral ..........., și certificarea calității de prosumator;
 înlocuirea contorului existent la locul de consum/locul de consum și de producere existent cu un contor de măsurare a
energiei electrice în ambele sensuri;
 punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de
consum/locul de consum și de producere existent.
Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare: .............................................................
Modul de alimentare actual al obiectivului și descrierea modificărilor de natură tehnică față de situația anterioară:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
1. Date tehnice și energetice pentru locul de consum:
1.1. Puterea aprobată
Puterea maximă simultan absorbită din rețea

kW

Puterea maximă simultan absorbită din rețea

kVA

1.2. Tipul de racord solicitat:  monofazat  trifazat
1.3. Lista receptoarelor, cu precizarea puterii și a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se va indica și regimul generat
de acestea: cu șocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)
Nr.
crt.

Denumire receptoare

Puterea instalată Pi
(kW)

Observații
(caracteristicile, regim de funcționare)

1

2

3

4

1
2
3
Total Pi (kW)
*) Se completează de către prosumatorul care accesează programe de finanțare privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie
electrică din surse regenerabile și pentru care, conform dispozițiilor actelor normative specifice programelor de finanțare respective, este necesar ca operatorul
de distribuție să emită avizul tehnic de racordare înainte de realizarea instalației de producere a energiei electrice.
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2. Date tehnice și energetice pentru locul de producere:
2.1. Puterea aprobată
Puterea maximă simultan evacuată în rețea

kW

Puterea maximă simultan evacuată în rețea

kVA

2.2. Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice
Generatoare asincrone și sincrone:
Nr.
crt.
1

Nr. UG

Tip UG
(As, S)

Tip UG
(T, H, E)

U
(V)

Un UG
(V)

Pn UG
(kW)

Sn UG
(kVA)

Pi total
(kW)

Pmax
produsă
de UG
(kW)

Pmin
produsă
de UG
(kW)

Qmax
(kVAr)

Qmin
(kVAr)

Sevac
(kVA)

Observații

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL:
Mijloace de compensare a energiei reactive:
NU
DA
Nr.
crt.

Tip echipament
de compensare

Qn
(kVAr)

Qmin
(kVAr)

Qmax
(kVAr)

Nr. trepte*

Observații

1

2

3

4

5

6

7

Module generatoare de tip fotovoltaic:
Nr.
crt.

Nr.
panouri

Tip panou

Pi panou (c.c.)
(kW)

Pi total panouri (c.c.)
(kW)

Pmax debitat de
panouri (c.c.)
(kW)

Pi total panouri
pe 1 invertor (c.c.)
(kW)

Observații

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL:
Invertoare:
Nr.
Nr.
Tipul invertoarelor
crt. invertoare
1

2

3

Un invertor (c.a.)
(V)

Pi invertor (c.a.)
(kW)

4

5

Pmax invertor
Pmax centrală formată din
evacuată în rețea (c.a.) module generatoare (c.a.)
(kW)
(kW)
6

7

Observații
8

TOTAL:
N O T Ă:

U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As — asincron; S — sincron; T — termo; H — hidro; E — eolian;
Qn — putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;
c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;
Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă;
Sn = putere aparentă nominală;
Un = tensiune nominală la borne;
U = tensiunea în punctul de racordare;
Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.
2.3. Serviciile interne ale instalației producere:
Pi servicii interne

kW

Puterea maximă simultan absorbită servicii interne

kW

* Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.
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Anexez prezentei următoarele documente:
a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare
emise de autoritățile competente, după caz;
b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului,
cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca
activitate principală producerea de energie electrică;
c**) certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul
de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie;
d**) planul de situație la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum
și de producere, în copie;
e**) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/sau clădirii care
constituie locul de consum și de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea
prosumatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice și/sau capacități energetice;
f**) autorizația de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen
de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de șantier pentru realizarea acestuia.
În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:
a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile
NU DEȚIN.
DEȚIN.
Detalii schemă alimentare
Capacitate baterii de acumulatoare

Ah

b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând
operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice
NU
DA
Nr.
crt.

Serie contor

Tip contor

Date tehnice

1

2

3

4

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice și că documentele
anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.
Data .....................................
Solicitant/Împuternicit,
............................................
(numele, prenumele și semnătura)
**) Se anexează numai în cazul locului de consum și de producere nou.
Pentru un loc de consum și de producere nou de tip locuință individuală, aparținând unui client casnic, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de
locuințe și/sau de locuințe individuale, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la lit. e), acesta poate transmite:
a) o adeverință eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că
deține imobilul sub nume de proprietar; și
b) o declarație pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:
(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;
(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul.
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