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L E G I  ™ I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A  D E P U T A fi I L O R S E N A T U L

L E G E

privind Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt ∫i Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Art.1. — Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt ∫i Medalia
Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt, prev„zute la art. 7 lit. A ∫i B din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, fac
parte din categoria decora˛iilor civile pe domenii de
activitate.

Art. 2. — (1) Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt este o
decora˛ie care se poate acorda cet„˛enilor rom‚ni sau

str„ini, personal didactic, de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i alte
categorii de personal, care au merite deosebite Ón
dezvoltarea Ónv„˛„m‚ntului de diferite tipuri, niveluri ∫i forme
de organizare ∫i Ón cercetarea ∫tiin˛ific„ sau au contribuit la
str‚ngerea leg„turilor dintre institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt din
str„in„tate ∫i cele din Rom‚nia.

(2) Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt este o decora˛ie ce
se acord„ cet„˛enilor rom‚ni sau str„ini, personal didactic



∫i alte categorii de personal, pentru rezultate meritorii Ón
promovarea Ónv„˛„m‚ntului de diferite tipuri, niveluri ∫i
forme de organizare ∫i Ón asigurarea condi˛iilor optime
pentru buna desf„∫urare a procesului de Ónv„˛„m‚nt.

(3) Institu˛iile ∫i unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt de prestigiu din
˛ar„ sau din str„in„tate, care au o vechime de cel pu˛in
50 de ani, pot fi decorate, Ón mod excep˛ional, cu Ordinul
Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt.

Art. 3. — (1) Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se
prezint„ sub dou„ forme de valoare ierarhic„ egal„:
Ónsemnul ∫i rozeta.

(2) Œnsemnul Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt este o
cruce cu bra˛ele egale, confec˛ionat„ din argint, emailat„
alb, av‚nd aplicat„ Ón centru o tor˛„ aprins„, iar printre
bra˛e are petrecut„ o cunun„ din frunze de laur.

Art. 4. — (1) Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se
prezint„ sub o singur„ form„: Ónsemnul.

(2) Œnsemnul Medaliei Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt este o
pies„ circular„, confec˛ionat„ din tombac, pe care sunt
redate, Ón centru, Ón basorelief, o tor˛„ aprins„, iar pe
margini, o cunun„ deschis„ din frunze de laur.

Art. 5. — Regulamentele privind descrierea ∫i modul de
acordare a Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt ∫i a Medaliei
Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt, pentru fiecare grad sau clas„,
precum ∫i modelele desenate sunt prev„zute Ón anexele
nr. 1—4 care fac parte integrant„ din prezenta lege.

Art. 6. — (1) Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt ∫i
Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se confer„ de c„tre
Pre∫edintele Rom‚niei prin decret, Ón baza propunerilor de
decorare individuale formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c)
din Legea nr. 29/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, de c„tre ministrul de resort pentru persoanele
din domeniul s„u de activitate.

(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului
Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt ∫i a Medaliei Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, Ón
conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

(3) Pre∫edintele Rom‚niei poate s„ confere Ordinul
Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt ∫i Medalia Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt ∫i din proprie ini˛iativ„, Ón propor˛ie de 1% din
num„rul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau
clas„ a fiec„rei decora˛ii, cu excep˛ia gradului de Mare
Ofi˛er, Ón conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea
nr. 29/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

Art. 7. — (1) Reparti˛ia num„rului maxim de decora˛ii
privind Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt ∫i Medalia Meritul
pentru Œnv„˛„m‚nt, care se acord„ anual, se realizeaz„ de
c„tre Cancelaria Ordinelor, Ón limitele locurilor vacante.

(2) Pentru primul an de la intrarea Ón vigoare a
prezentei legi se pot conferi maximum 15% din num„rul
decora˛iilor prev„zute pentru fiecare grad ∫i clas„.

Art. 8. — (1) Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt este
limitat la maximum 12.000 de membri.

(2) Institu˛iile ∫i unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt c„rora li s-a
conferit Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt nu intr„ Ón
num„rul prev„zut la alin. (1).

(3) Cet„˛enii str„ini sau institu˛iile ∫i unit„˛ile de
Ónv„˛„m‚nt din str„in„tate c„rora li s-a conferit Ordinul
Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt nu intr„ Ón num„rul prev„zut la
alin. (1).

Art. 9. — Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt cuprinde
4 grade. Ierarhia Ón ordine descresc„toare, Ón conformitate
cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. II.4 din Legea
nr. 29/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, este
urm„toarea:

a) Mare Ofi˛er;
b) Comandor;
c) Ofi˛er;
d) Cavaler.
Art. 10. — Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt cuprinde

3 clase. Ierarhia Ón ordine descresc„toare, Ón conformitate
cu prevederile art. 11 alin. (2) pct. VI.4 din Legea
nr. 29/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, este
urm„toarea:

a) clasa I;
b) clasa a II-a;
c) clasa a III-a.
Art. 11. — (1) Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se

poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a ∫i a II-a ∫i
este limitat„ la 6.000 de membri pentru clasa I.

(2) Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt clasa I, conferit„
cet„˛enilor str„ini, nu intr„ Ón num„rul prev„zut la alin. (1).

Art. 12. — (1) Atestarea Ordinului Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt ∫i a Medaliei Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se face
printr-un brevet, Ón conformitate cu art. 24 din Legea
nr. 29/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

(2) Brevetele pentru Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt
sunt validate, pentru gradele de Cavaler ∫i Ofi˛er, prin
parafa Pre∫edintelui Rom‚niei, iar pentru gradele de
Comandor ∫i Mare Ofi˛er, prin semn„tura autograf„ a
Pre∫edintelui Rom‚niei. Brevetele pentru toate gradele sunt
contrasemnate autograf de ministrul de resort ∫i de
cancelarul ordinelor, Ón conformitate cu art. 26 lit. b) din
Legea nr. 29/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

(3) Brevetele pentru Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt
sunt validate, pentru clasele a III-a ∫i a II-a, prin parafa
ministrului de resort ∫i semn„tura cancelarului ordinelor, iar
pentru clasa I, prin semn„tura ministrului de resort ∫i
semn„tura cancelarului ordinelor, Ón conformitate cu art. 28
din Legea nr. 29/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.

Art. 13. — Membrii Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt,
indiferent de gradul pe care Ól au, sunt numi˛i îCavaleri ai
Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt“.

Art. 14. — (1) Ziua Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt
se s„rb„tore∫te la data de 3 octombrie, data primei
instituiri a ordinului Ón anul 1898.
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(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt,
ministerul de resort ∫i celelalte institu˛ii publice abilitate s„
fac„ propuneri de decorare organizeaz„, cu sprijinul
Cancelariei Ordinelor, Óntrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul
pentru Œnv„˛„m‚nt.

Art. 15. — Persoanele decorate cu Ordinul Meritul
pentru Œnv„˛„m‚nt gradele de Comandor ∫i Mare Ofi˛er, Ón
cazul Ón care decernarea ordinului nu a fost f„cut„ direct
de ∫eful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor,
dreptul de a fi primite Ón audien˛„ la Pre∫edintele Rom‚niei
pentru a-i mul˛umi personal. Œn func˛ie de programul
Pre∫edintelui Rom‚niei, Cancelaria Ordinelor va organiza
audien˛a personal„ sau Ón grup a celor decora˛i.

Art. 16. — (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul
pentru Œnv„˛„m‚nt se poate pierde Ón condi˛iile prev„zute la
art. 52 din Legea nr. 29/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc
prejudicii morale membrilor Ordinului Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt, altele dec‚t cele ce au dus la condamnarea
membrilor ordinului la o pedeaps„ privativ„ de libertate prin
hot„r‚re judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„, se constituie un
consiliu de onoare, Ón conformitate cu art. 53 din Legea
nr. 29/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

Art. 17. — (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul
pentru Œnv„˛„m‚nt este compus din 5 membri, astfel: un
membru din gradele de Cavaler, Ofi˛er ∫i Comandor ∫i
2 membri din gradul de Mare Ofi˛er. Pre∫edinte al
Consiliului de onoare va fi, de regul„, cel mai Ón v‚rst„
membru din gradul de Mare Ofi˛er.

(2) Consiliul de onoare se alege cu prilejul Zilei
Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt, pe termen de 5 ani, de
c„tre cavalerii acestui ordin.

(3) Pot fi reale∫i pentru o nou„ perioad„ 3 dintre
membrii Consiliului de onoare, dintre care cel pu˛in unul
din gradele inferioare.

(4) Ministerul de resort va pune la dispozi˛ie spa˛ii
adecvate desf„∫ur„rii activit„˛ii Consiliului de onoare.

Art. 18. — (1) Cavalerii Ordinului Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt pot semnala Consiliului de onoare fapte comise

de al˛i membri ai ordinului, considerate c„ aduc prejudicii
morale acestora.

(2) Ca urmare a semnal„rii se convoac„ Consiliul de
onoare ∫i persoana Ónvinuit„ Ón termen de maximum 30 de
zile de la sesizare.

(3) Cavalerii Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt pot
semnala ∫i direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de al˛i
membri ai ordinului, considerate c„ aduc prejudicii morale
acestora. Ca urmare a sesiz„rii Cancelaria Ordinelor
convoac„ Consiliul de onoare ∫i persoana Ónvinuit„ Ón
termen de maximum 45 de zile de la sesizare.

(4) Œn cazul Ón care persoana Ónvinuit„ nu se prezint„
la termenul fixat, Consiliul de onoare o convoac„ la alt
termen, iar Ón cazul neprezent„rii ∫i a doua oar„, cazul va
fi judecat Ón lips„.

(5) Consiliul de onoare delibereaz„ ∫i decide dup„
cercetarea cazului, dar nu mai t‚rziu de 60 de zile de la
prima Óntrunire pentru cazul respectiv. Dac„ faptele aduse
la cuno∫tin˛„ sunt Óntemeiate, Consiliul de onoare poate
propune Cancelariei Ordinelor retragerea decora˛iei.

(6) Retragerea decora˛iilor se face prin decret semnat
de Pre∫edintele Rom‚niei, la propunerea Cancelariei
Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea
nr. 29/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

Art. 19. — Consiliul de onoare al Ordinului Meritul
pentru Œnv„˛„m‚nt judec„ ∫i faptele socotite dezonorante ale
persoanelor decorate cu Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt.
Œn acest caz, Ón Consiliul de onoare sunt coopta˛i pentru
cauza Ón spe˛„ ∫i 2 titulari ai medaliei, care vor avea drept
de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din
Legea nr. 29/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

Art. 20. — Sumele necesare confec˛ion„rii Ónsemnelor,
rozetelor, etuiurilor brevetelor ∫i cutiilor decora˛iilor Ordinului
Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt ∫i ale Medaliei Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt sunt asigurate din bugetul aprobat anual
Administra˛iei Preziden˛iale.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 1 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN T√R√CIL√

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR
VALER DORNEANU

Bucure∫ti, 27 mai 2004.
Nr. 220.



ANEXA Nr. 1

R E G U L A M E N T

privind descrierea ∫i modul de acordare a Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt
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Art. 1. — Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se acord„ pe
via˛„.

Art. 2. — (1) Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt este
limitat la maximum 12.000 de membri, Ómp„r˛i˛i pe grade
astfel:

a) Cavaler — 6.400;
b) Ofi˛er — 3.400;
c) Comandor — 1.400;
d) Mare Ofi˛er — 800.
(2) Dep„∫irea num„rului membrilor fiec„rui grad

constituie o Ónc„lcare a prezentului regulament. Decora˛iile
conferite peste num„rul limit„ sunt nule de drept, iar
Ónsemnele se restituie.

Art. 3. — (1) Œnsemnul gradului de Cavaler al Ordinului
Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se prezint„ sub forma unei cruci
cu bra˛e egale, de c‚te 45 mm, confec˛ionat„ din argint
cu titlul de 800‰, emailat„ alb; capetele crucii sunt l„˛ite la
margini, av‚nd 13 mm; bra˛ele sunt arcuite convex ∫i au
5 mm l„˛ime la baz„.

(2) Pe avers este realizat„ o cunun„ oval„ din frunze
de laur, emailat„ verde ∫i cu fructe ro∫ii, lat„ de 9 mm,
care suprapune capetele bra˛ului orizontal Óntr-un basorelief
accentuat ∫i pare a se plasa sub capetele bra˛ului vertical;
pe bra˛ul vertical este aplicat„ o tor˛„, din argint aurit, cu
fl„c„rile emailate ro∫u, Ónalt„ de 28 mm.

(3) Reversul Ónsemnului este lis, emailat alb Ón
Óntregime; marginal se afl„ Ónscrip˛ia, cu litere aurite, Ónalte
de 4 mm: îMERITUL PENTRU ŒNV√fi√M¬NT 1898 2000“, anii
reprezent‚nd date istorice privind Ordinul Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt. Datele sunt separate de text de c‚te o stelu˛„.

(4) Œnsemnul este surmontat de o sfer„ prin care se
petrece un inel cu diametrul de 15 mm.

(5) Panglica, lat„ de 40 mm ∫i av‚nd Ón„l˛imea
aparent„ de 50 mm, este din rips moarat ro∫u, av‚nd pe
centru o band„ alb„ de 12 mm.

(6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este
pliat„ sub forma unei funde, realizat„ prin plierea unei
panglici din rips moarat, lung„ de 120 mm ∫i lat„ de
40 mm.

(7) Rozeta se prezint„ sub forma unei panglici
dreptunghiulare din rips, lat„ de 16 mm ∫i Ónalt„ de 6 mm,
av‚nd dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului
reduse la 40%. Pe spate are un sistem de prindere.

Art. 4. — Œnsemnul gradului de Ofi˛er al Ordinului
Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt are caracteristicile generale ale
Ónsemnului gradului de Cavaler, cu urm„toarele
particularit„˛i:

a) Ónsemnul este aurit;
b) panglica prime∫te central o rozet„ cu diametrul de

25 mm;
c) rozeta se prezint„ sub forma unui tambur din rips, cu

diametrul de 10 mm ∫i cu grosimea de 6 mm, av‚nd

dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse
la 40%; pe spate are un sistem de prindere;

d) pentru persoanele de sex feminin, rozeta se aplic„
pe centrul fundei.

Art. 5. — (1) Œnsemnul gradului de Comandor al
Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se prezint„ sub forma
unei cruci cu bra˛ele egale, cu diametrul de 56 mm, ∫i este
confec˛ionat din argint, cu titlul de 925‰, aurit; l„˛imea
bra˛elor la capete este de 17 mm, iar la centru de 8 mm.

(2) Celelalte elemente ale Ónsemnului au caracteristicile
generale ale gradului de Ofi˛er, cu urm„toarele
particularit„˛i:

a) Ón„l˛imea tor˛ei este de 38 mm;
b) literele ∫i celelalte inscrip˛ii de pe revers sunt Ónalte

de 5 mm;
c) partea superioar„ a bra˛ului vertical se termin„ prin

litera îU“ r„sturnat„, prin care se petrece un inel aplatizat,
av‚nd l„˛imea de 3 mm ∫i Ón„l˛imea de 30 mm;

d) panglica este lat„ de 45 mm ∫i are lungimea
reglabil„ pentru a fi adaptat„ la circumferin˛a g‚tului;
l„˛imea benzii albe este de 13 mm;

e) rozeta gradului de Comandor este format„ din
suprapunerea rozetei gradului de Ofi˛er peste cea a
gradului de Cavaler.

Art. 6. — (1) Œnsemnul gradului de Mare Ofi˛er al
Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt este compus din
Ónsemnul propriu-zis ∫i placa gradului.

(2) Œnsemnul propriu-zis al gradului de Mare Ofi˛er este
identic cu Ónsemnul gradului de Comandor.

(3) Placa gradului este o stea p„trat„, confec˛ionat„ din
argint cu titlul de 925‰, av‚nd laturile de c‚te 75 mm,
pe fiecare latur„ fiind c‚te 8 raze te∫ite ∫i pu˛in curbate.
Pe avers este fixat Ónsemnul gradului de Ofi˛er, m„rginit la
partea inferioar„ de o panglic„ emailat„ ro∫u, lat„ de
5 mm, pe care este scris cu litere aurite: îMERITUL
PENTRU ŒNV√fi√M¬NT“. Pe revers, Óntr-un medalion central,
sunt poansonate numele firmei produc„toare, titlul argintului
∫i num„rul curent al decora˛iei corespunz„toare gradului.
Pe spate are un sistem de prindere.

(4) Rozeta gradului se compune dintr-o panglic„
dreptunghiular„ din rips argintiu, lat„ de 16 mm ∫i Ónalt„
de 6 mm, peste care se aplic„ rozeta gradului de Ofi˛er.
Pe spate are un sistem de prindere.

Art. 7. — (1) Cutia Ón care se p„streaz„ decora˛ia este
Ómbr„cat„ la exterior Ón piele natural„ ro∫u-carmin, pentru
gradele de Mare Ofi˛er ∫i Comandor, ∫i Ón piele ecologic„,
de aceea∫i culoare, pentru gradele de Ofi˛er ∫i Cavaler;
are col˛are ∫i Ónchiz„tori metalice; interiorul este c„ptu∫it cu
plu∫ alb ∫i cu m„tase alb„, are inscrip˛ionat numele firmei
produc„toare ∫i Ón col˛ul din dreapta jos este scris num„rul
de ordine al decora˛iei din gradul respectiv.



(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, stema
Rom‚niei, denumirea ∫i gradul ordinului.

(3) Etuiul Ón care se p„streaz„ brevetul este Ómbr„cat
Ón piele ecologic„, pentru gradele de Mare Ofi˛er ∫i
Comandor, ∫i Ón Ónlocuitor de piele, pentru gradele de
Ofi˛er ∫i Cavaler, toate de culoare ro∫u-carmin.

Art. 8. — (1) Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se
poart„, de regul„, cu prilejul Zilei Na˛ionale a Rom‚niei ∫i
al celorlalte s„rb„tori na˛ionale sau religioase, cu ocazia
Zilei Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt ∫i la alte
manifest„ri specifice sistemului na˛ional de Ónv„˛„m‚nt.

(2) Gradele de Cavaler ∫i Ofi˛er ale Ordinului Meritul
pentru Œnv„˛„m‚nt se poart„ pe partea st‚ng„ a pieptului.

(3) Gradul de Comandor al Ordinului Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt se poart„ la g‚t, cu panglica prins„ sub
cravat„, Ónsemnul fiind vizibil la 50 mm Ón partea st‚ng„,
sub nodul cravatei.

(4) Placa gradului de Mare Ofi˛er al Ordinului Meritul
pentru Œnv„˛„m‚nt se poart„ pe partea st‚ng„ a pieptului.

(5) Se poart„ Óntotdeauna numai gradul cel mai Ónalt al
Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt care a fost conferit.

(6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai rozeta
gradului celui mai Ónalt. Rozeta se poart„ la butoniera de
la reverul st‚ng al hainei sau taiorului.

Art. 9. — (1) Conferirea Ordinului Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt se face obligatoriu Óncep‚nd cu gradul de
Cavaler, cu excep˛ia primei promo˛ii a ordinului.

(2) Conferirea Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se
poate face numai dup„ ob˛inerea, timp de 5 ani, a unor
rezultate deosebite Ón activitatea de Ónv„˛„m‚nt specific„.

(3) Decorarea anterioar„ cu Medalia Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt este un factor pozitiv de care se va ˛ine seama
la propunerile de acordare a Ordinului Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt, dar nu este obligatorie ob˛inerea unei medalii
sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea
ordinului.

(4) Pentru a se conferi un grad superior aceleia∫i
persoane este necesar„ efectuarea unui stagiu Ón gradul
imediat inferior, astfel:

a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofi˛er — 3 ani;
b) de la gradul de Ofi˛er la cel de Comandor — 4 ani;
c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofi˛er —

5 ani.
(5) Propunerile de conferire trebuie s„ ˛in„ seama de

criteriile stabilite Ón prezentul regulament, inclusiv pentru
prima promo˛ie de decorare.

(6) Conferirea direct„ a gradelor superioare la prima
promo˛ie se face ca urmare a unei Ónsum„ri de merite
deosebite, care ar fi putut duce la acordarea de grade
succesive.

Art. 10. — Pentru merite cu totul deosebite, termenul
de 5 ani, prev„zut la art. 9 alin. (2), ca ∫i vechimea
minim„ Ón grad, prev„zut„ la art. 9 alin. (4), pot fi reduse
cu maximum o treime.

Art. 11. — Institu˛iile ∫i unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt pot fi
decorate, Ón mod excep˛ional, cu Ordinul Meritul pentru

Œnv„˛„m‚nt Ón toate gradele, Ón func˛ie de vechimea
acestora, de importan˛a lor Ón sistemul na˛ional de
Ónv„˛„m‚nt ∫i de performan˛ele ob˛inute.

Art. 12. — (1) Conferirea unui grad superior duce
automat la scoaterea persoanei respective din eviden˛a
gradului inferior, gradul devenind vacant.

(2) Œnsemnul gradului inferior r„m‚ne Ón posesia celui
decorat.

Art. 13. — (1) Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt este o
decora˛ie care se poate acorda cet„˛enilor rom‚ni, personal
didactic, de cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i alte categorii de
persoane care au merite deosebite Ón dezvoltarea
Ónv„˛„m‚ntului de diferite tipuri, niveluri ∫i forme de
organizare ∫i Ón cercetarea ∫tiin˛ific„ sau au contribuit la
str‚ngerea leg„turilor dintre institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt din
str„in„tate ∫i cele din Rom‚nia.

(2) Prin merite deosebite, Ón sensul prezentului
regulament, se Ón˛elege:

a) preocuparea ∫i ob˛inerea unor rezultate foarte bune
Ón realizarea unor programe de Ónv„˛„m‚nt moderne ∫i
eficiente, realizarea unor manuale ∫i cursuri
corespunz„toare cerin˛elor ∫tiin˛ifice actuale, atractive ca
form„ de expunere ∫i prezentare, sau proiectarea ∫i
realizarea unor materiale didactice moderne ∫i eficiente;

b) ob˛inerea unor rezultate ∫tiin˛ifice deosebite, care pot
fi incluse Ón programele de Ónv„˛„m‚nt;

c) aducerea unor contribu˛ii deosebite la elaborarea ∫i
promovarea legisla˛iei specifice Ónv„˛„m‚ntului ∫i cercet„rii
∫tiin˛ifice;

d) ob˛inerea unor rezultate de mare eficien˛„ Ón
desf„∫urarea procesului de Ónv„˛„m‚nt;

e) realizarea unor activit„˛i educativ-formative complexe
Ón cadrul sau Ón afara cadrului ∫colar obi∫nuit;

f) dezvoltarea ∫i modernizarea institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt
de toate nivelurile, pe baza unui management superior;

g) dezvoltarea armonioas„ a individului prin educa˛ie
fizic„, educa˛ie igienico-sanitar„ ∫i practicarea sportului;

h) promovarea unor strategii ∫i tehnologii moderne de
instruire ∫i educare.

Art. 14. — Ordinul Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt poate fi
conferit unor institu˛ii sau unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt ∫i
cet„˛enilor str„ini care au adus o contribu˛ie important„ la
dezvoltarea procesului de educa˛ie ∫i de Ónv„˛„m‚nt Ón
propriile lor ˛„ri sau au contribuit Ón mod substan˛ial la
dezvoltarea leg„turilor dintre institu˛ii ∫i unit„˛i de
Ónv„˛„m‚nt din ˛„rile acestora cu cele similare din
Rom‚nia.

Art. 15. — Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi, ministerul de resort, Ón colaborare
cu institu˛iile publice abilitate, va elabora, Ón baza art. 13,
reglement„rile specifice domeniului lor de activitate,
aprobate prin ordin al ministrului de resort, Ón care se vor
detalia condi˛iile Ón care se poate conferi Ordinul Meritul
pentru Œnv„˛„m‚nt.
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ANEXA Nr. 2

R E G U L A M E N T

privind descrierea ∫i modul de acordare a Medaliei Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt
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Art. 1. — Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se acord„ pe
via˛„.

Art. 2. — (1) Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt este
nelimitat„ ca num„r de membri pentru clasele a III-a ∫i
a II-a ∫i este limitat„ la un num„r de 6.000 de membri
pentru clasa I.

(2) Dep„∫irea num„rului de membri pentru clasa I
constituie o Ónc„lcare a prezentului regulament. Decora˛iile
conferite peste num„rul limit„ sunt nule de drept, iar
Ónsemnele se restituie.

Art. 3. — (1) Œnsemnul Medaliei Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt
se prezint„ sub forma unei piese circulare cu diametrul de
35 mm, care are bordura u∫or Ón„l˛at„, lat„ de 1 mm, ∫i
este confec˛ionat din tombac.

(2) Pe avers este redat„, circular pe margine, o cunun„
deschis„ din frunze de laur, cu fructe aparente; Ón centru
este redat„, Ón basorelief, o tor˛„ aprins„.

(3) Pe revers este scris: îMERITUL/PENTRU/
ŒNV√fi√M¬NT/1898 — 2000“, cu litere ∫i cifre Ónalte de
4 mm, anii reprezent‚nd date istorice privind Medalia
Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt.

(4) Œnsemnul este surmontat de o sfer„ prin care se
petrece un inel cu diametrul de 24 mm.

(5) Panglica, lat„ de 35 mm ∫i av‚nd Ón„l˛imea
aparent„ de 50 mm, este din rips moarat, av‚nd marginal
benzi ro∫u-carmin, late de c‚te 11 mm, iar Ón centru dou„
benzi albe de c‚te 5 mm ∫i la mijloc o dung„ ro∫ie, lat„
de 3 mm.

(6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este
pliat„ sub forma unei funde, realizat„ prin plierea unei
panglici din rips moarat, lung„ de 100 mm ∫i lat„ de 40 mm.

Art. 4. — Deosebirea dintre clase este urm„toarea:
a) clasa a III-a este ar„mit„;
b) clasa a II-a este argintat„;
c) clasa I este placat„ cu aur.
Art. 5. — (1) Cutia Ón care se p„streaz„ medalia este

din carton Ómbr„cat Ón pergamoid ro∫u ∫i este c„ptu∫it„ cu
m„tase alb„.

(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, argintiu, denumirea
∫i clasa medaliei.

Art. 6. — (1) Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se
poart„, de regul„, cu prilejul Zilei Na˛ionale a Rom‚niei ∫i
al celorlalte s„rb„tori na˛ionale sau religioase, cu ocazia
Zilei Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt, la manifest„rile
specifice sistemului na˛ional de Ónv„˛„m‚nt.

(2) Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt, indiferent de clas„,
se poart„ pe partea st‚ng„ a pieptului.

(3) Se poart„ Óntotdeauna numai Ónsemnul clasei celei
mai Ónalte a Medaliei Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt care a fost
conferit„.

Art. 7. — (1) Conferirea Medaliei Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt se face Óncep‚nd cu clasa a III-a.

(2) Conferirea Medaliei Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt se
poate face numai dup„ ob˛inerea, timp de 4 ani,  a unor
rezultate meritorii Ón activitatea de Ónv„˛„m‚nt specific„.

Art. 8. — (1) Pentru a se conferi o clas„ superioar„
aceleia∫i persoane, este necesar„ efectuarea unui stagiu Ón
clasa imediat inferioar„, astfel:

a) de la clasa a III-a la clasa a II-a — 5 ani;
b) de la clasa a II-a la clasa I — 6 ani.
(2) Propunerile de conferire trebuie s„ ˛in„ seama de

criteriile stabilite Ón prezentul regulament, inclusiv pentru
prima promo˛ie de decorare.

(3) Conferirea direct„ a claselor superioare la prima
promo˛ie se face ca urmare a unei Ónsum„ri de merite
deosebite, care s„ fi putut conduce la acordarea de clase
succesive.

Art. 9. — Pentru merite cu totul deosebite, termenul de
4 ani, prev„zut la art. 7 alin. (2), ∫i vechimea minim„ Ón
clas„, prev„zut„ la art. 8 alin. (1), pot fi reduse cu
maximum o treime.

Art. 10. — (1) Conferirea unei clase superioare duce
automat la scoaterea numelui persoanei respective din
eviden˛a clasei inferioare.

(2) Œnsemnul clasei inferioare r„m‚ne Ón posesia celui
decorat.

Art. 11. — (1) Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt este o
decora˛ie care se poate acorda cet„˛enilor rom‚ni sau
str„ini, personal didactic ∫i alte categorii de personal,
pentru rezultate meritorii Ón promovarea Ónv„˛„m‚ntului de
toate gradele ∫i Ón asigurarea condi˛iilor optime pentru buna
desf„∫urare a procesului de Ónv„˛„m‚nt.

(2) Prin rezultate meritorii, Ón sensul prezentului
regulament, se Ón˛elege:

a) ob˛inerea unor rezultate deosebite Ón desf„∫urarea
procesului educa˛ional ∫i de Ónv„˛„m‚nt;

b) conceperea ∫i realizarea cu succes a unor activit„˛i
educativ-formative at‚t Ón cadrul institu˛ional propriu-zis, c‚t
∫i Ón afara acestuia;

c) asigurarea unor condi˛ii optime pentru desf„∫urarea
activit„˛ilor specifice Ón institu˛iile ∫i unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt.

Art. 12. — Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi, ministerul de resort, Ón colaborare
cu institu˛iile ∫i unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt autonome, va
elabora reglement„rile specifice domeniului lor de activitate,
aprobate prin ordin al ministrului de resort, Ón care se vor
detalia condi˛iile Ón care se poate conferi Medalia Meritul
pentru Œnv„˛„m‚nt.
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ANEXA Nr. 3*)

M O D E L U L  D E S E N A T

al Ordinului Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt

*) Modelele sunt reproduse Ón facsimil.

Gradul de
Cavaler

Avers Revers

Gradul de
Ofi˛er

Avers Revers

Gradul de Comandor

Revers

Panglica

Rozeta gradului de Cavaler
Panglica

Rozeta gradului de Ofi˛er

Rozeta gradului de Comandor

Avers

ReversAvers

Avers Revers
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Gradul de Mare Ofi˛er

Œnsemnul propriu-zis al gradului de Mare Ofi˛er

Rozeta gradului de Mare Ofi˛er

Placa gradului de Mare Ofi˛er
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Modele de panglic„ ∫i fund„

Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler

Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofi˛er

Panglica gradului de Comandor
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ANEXA Nr. 4*)

M O D E L U L  D E S E N A T

al Medaliei Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt

*) Modelele sunt reproduse Ón facsimil.

Clasa a III-a Panglica

Funda pentru 
persoanele de sex feminin

Avers Revers

Clasa a II-a

Avers Revers

Clasa I

Avers Revers



PRE™EDINTELE ROM¬NIEI 

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind Ordinul Meritul 

pentru Œnv„˛„m‚nt ∫i Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, 

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind Ordinul Meritul pentru
Œnv„˛„m‚nt ∫i Medalia Meritul pentru Œnv„˛„m‚nt ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
ION ILIESCU

Bucure∫ti, 25 mai 2004.
Nr. 385.

«
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A  D E P U T A fi I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru acceptarea amendamentelor la apendicele anexei la Protocolul din 1988 

privind Conven˛ia interna˛ional„ din 1974 pentru ocrotirea vie˛ii omene∫ti pe mare, 
adoptate de Organiza˛ia Maritim„ Interna˛ional„ prin Rezolu˛ia MSC.124 (75) 

a Comitetului Securit„˛ii Maritime la Londra la 24 mai 2002

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Art. 1. — Se accept„ amendamentele la apendicele

anexei la Protocolul din 1988 privind Conven˛ia

interna˛ional„ din 1974 pentru ocrotirea vie˛ii omene∫ti pe

mare, adoptate de Organiza˛ia Maritim„ Interna˛ional„ prin

Rezolu˛ia MSC.124 (75) a Comitetului Securit„˛ii Maritime
la Londra la 24 mai 2002.

Art. 2. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului va lua m„surile necesare Ón vederea punerii Ón
aplicare a amendamentelor prev„zute la art. 1.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 14 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR
VALER DORNEANU

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 3 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

Bucure∫ti, 27 mai 2004.
Nr. 223.

REZOLUfiIA MSC.124 (75)

(adoptat„ la 24 mai 2002)

A D O P T A R E A  A M E N D A M E N T E L O R
la Protocolul din 1988 privind Conven˛ia interna˛ional„ din 1974 pentru ocrotirea vie˛ii omene∫ti pe mare

Comitetul Securit„˛ii Maritime,
amintind art. 28(b) din Conven˛ia privind crearea Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale referitor la func˛iile

Comitetului,
amintind ∫i art. VIII(b) din Conven˛ia interna˛ional„ din 1974 pentru ocrotirea vie˛ii omene∫ti pe mare (denumit„ Ón

continuare Conven˛ia) ∫i art. VI din Protocolul din 1988 la Conven˛ie (denumit Ón continuare Protocolul din 1988 la SOLAS)
referitor la procedura de amendare aplicabil„ Protocolului din 1988 la SOLAS,



lu‚nd Ón considerare, la cea de-a 75-a sesiune a sa, amendamentele la Protocolul din 1988 la SOLAS, propuse
∫i difuzate Ón conformitate cu art. VIII(b)(i) din Conven˛ie ∫i art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS,
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1. adopt„, Ón conformitate cu art. VIII(b)(iv) din
Conven˛ie ∫i art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS,
amendamentele la apendicele la anexa la Protocolul din
1988 la SOLAS, al c„ror text este dat Ón anexa la
prezenta rezolu˛ie;

2. stabile∫te, Ón conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din
Conven˛ie ∫i art. VI din Protocolul din 1988 la SOLAS, c„
amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la
1 iulie 2003, cu excep˛ia cazului Ón care, Ónainte de
aceast„ dat„, mai mult de o treime din p„r˛ile la Protocolul
din 1988 la SOLAS sau p„r˛ile ale c„ror flote comerciale
reprezint„ Ón total cel pu˛in 50% din tonajul brut al flotei
comerciale mondiale vor fi notificat obiec˛iunile lor la aceste
amendamente;

3. invit„ p„r˛ile interesate s„ noteze c„, Ón conformitate
cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conven˛ie ∫i art. VI din Protocolul
din 1988 la SOLAS, amendamentele vor intra Ón vigoare la
1 ianuarie 2004 dup„ acceptarea lor Ón conformitate cu
paragraful 2 de mai sus;

4. solicit„ secretarului general, Ón conformitate cu
art. VIII(b)(v) din Conven˛ie ∫i art. VI din Protocolul din
1988 la SOLAS, s„ transmit„ tuturor p„r˛ilor la Protocolul
din 1988 la SOLAS copii certificate ale prezentei rezolu˛ii
∫i ale textului amendamentelor con˛inute Ón anex„;

5. solicit„ Ón plus secretarului general s„ transmit„ copii
ale acestei rezolu˛ii ∫i ale anexei la aceasta membrilor
Organiza˛iei care nu sunt p„r˛i la Protocolul din 1988 la
SOLAS.

ANEX√
la Rezolu˛ia MSC.124 (75)

A M E N D A M E N T E

la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Conven˛ia interna˛ional„ din 1974 pentru ocrotirea vie˛ii omene∫ti

pe mare, adoptate de Organiza˛ia Maritim„ Interna˛ional„ prin Rezolu˛ia MSC.124 (75) la Londra la 24 mai 2002

A P E N D I C E

— Lista echipamentului pentru Certificatul de siguran˛„
pentru nava de pasageri (formular P)

1. Œn sec˛iunea 3, punctele 7 ∫i 8 Ómpreun„ cu notele
de subsol aferente se elimin„.

— Lista echipamentului pentru Certificatul de siguran˛„
radio pentru nava de marf„ (formular R)

2. Œn sec˛iunea 2, punctele 7 ∫i 8 Ómpreun„ cu notele
de subsol aferente se elimin„.

3. Sec˛iunea 4 se elimin„.
— Lista echipamentului pentru Certificatul de siguran˛„

pentru nava de marf„ (formular C)
4. Œn sec˛iunea 3, punctele 7 ∫i 8 Ómpreun„ cu notele

de subsol aferente se elimin„.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI 

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor
la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Conven˛ia

interna˛ional„ din 1974 pentru ocrotirea vie˛ii omene∫ti 
pe mare, adoptate de Organiza˛ia Maritim„ Interna˛ional„ 

prin Rezolu˛ia MSC.124 (75) a Comitetului Securit„˛ii Maritime
la Londra la 24 mai 2002

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru acceptarea amendamentelor
la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Conven˛ia interna˛ional„
din 1974 pentru ocrotirea vie˛ii omene∫ti pe mare, adoptate de Organiza˛ia
Maritim„ Interna˛ional„ prin Rezolu˛ia MSC.124 (75) a Comitetului Securit„˛ii
Maritime la Londra la 24 mai 2002, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
ION ILIESCU

Bucure∫ti, 25 mai 2004.
Nr. 388.



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

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A  Nr. 198
din 29 aprilie 2004 

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 112 alin. (1) 
din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicat„
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Nicolae Popa — pre∫edinte
Costic„ Bulai — judec„tor
Nicolae Cochinescu — judec„tor
Constantin Doldur — judec„tor
Kozsokár Gábor — judec„tor
Petre Ninosu — judec„tor
Ioan Vida — judec„tor
Iuliana Nedelcu — procuror
Mihai Paul Cotta — magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 112 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicat„, excep˛ie
ridicat„ de Gabriela C„ldare Ón Dosarul nr. 6.670/2003 al
Tribunalului Suceava — Sec˛ia penal„.

La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„
dispozi˛iile criticate nu contravin art. 126 alin. (1) ∫i (5) din
Constitu˛ie, republicat„. Se arat„ c„ punerea Ón mi∫care a
ac˛iunii penale la sesizarea unor organe speciale este
reglementat„ ∫i de legisla˛ia altor state europene.

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:

Prin Œncheierea din 8 decembrie 2003, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 6.670/2003, Tribunalul Suceava — Sec˛ia

penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de

neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 112 alin. (1) din

Codul aerian, excep˛ie ridicat„ de Gabriela C„ldare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul

acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ textul criticat Óncalc„ dreptul
la liber acces Ón justi˛ie, prev„zut de art. 21 din Constitu˛ie,
republicat„, ∫i art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, precum ∫i
dispozi˛iile art. 126 alin. (1) ∫i (5) din Constitu˛ie,
republicat„, privind interzicerea Ónfiin˛„rii de instan˛e
extraordinare.

Tribunalul Suceava — Sec˛ia penal„, formul‚ndu-∫i
opinia asupra excep˛iei, consider„ c„ excep˛ia este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t îsingura func˛ie a organului de

specialitate al administra˛iei publice centrale Ón domeniul
avia˛iei civile este cea de sesizare a parchetului competent
Ón virtutea legii speciale, acesta nesubrog‚ndu-se instan˛ei
de judecat„“.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele
de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
De asemenea, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 181 din
Legea nr. 35/1997, cu modific„rile ulterioare, s-a solicitat
punctul de vedere al institu˛iei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„. Œn
argumentarea acestui punct de vedere se arat„ c„
prevederile criticate nu contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale
invocate de autorul excep˛iei. Œn punctul de vedere
prezentat se sus˛ine c„ îÓn situa˛ia Ón care ac˛iunea penal„
pentru faptele prev„zute Ón legea special„ nu se pune Ón
mi∫care la sesizarea organului competent Ón domeniul
avia˛iei civile, Óns„ fapta constituie infrac˛iune potrivit
Codului penal, care este legea general„, ac˛iunea penal„
se pune Ón mi∫care Ón condi˛iile legii generale, dispozi˛iile
criticate neÓngr„dind exercitarea dreptului constitu˛ional
privind accesul la justi˛ie al persoanei v„t„mate, care se
poate constitui parte civil„ Ón procesul penal — ac˛iunea
civil„ al„tur‚ndu-se ac˛iunii penale —, p„str‚nd ∫i dreptul
la ac˛iune Ón fa˛a instan˛ei civile, p‚n„ la recuperarea
integral„ a pagubei (art. 14 ∫i urm„toarele din Codul de
procedur„ penal„)“.

Referitor la dispozi˛iile art. 126 alin. (1) ∫i (5) din
Constitu˛ie, republicat„, invocate Ón sus˛inerea excep˛iei,
Guvernul consider„ c„ acestea nu sunt incidente Ón cauz„,
Óntruc‚t prin prevederile criticate nu se Ónfiin˛eaz„ o instan˛„
extraordinar„, ci este reglementat„ numai atribu˛ia organului
de specialitate al administra˛iei publice centrale Ón domeniul
avia˛iei civile, de sesizare Ón scopul punerii Ón mi∫care a
ac˛iunii penale pentru faptele prev„zute Ón legea special„,
f„r„ a se subroga instan˛elor judec„tore∫ti competente
potrivit legii.

Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia este
neÓntemeiat„, deoarece îcondi˛ionarea punerii Ón mi∫care a
ac˛iunii penale de sesizarea organului de specialitate al
administra˛iei publice centrale Ón domeniul avia˛iei civile nu



implic„, pentru partea civil„, restr‚ngerea principiului
accesului liber la justi˛ie“. De asemenea, se apreciaz„ c„
îÓn considerarea unor situa˛ii deosebite, cum este cea Ón
cauz„, legiuitorul poate institui reguli speciale de procedur„,
determinate de specificul faptelor penale sau de calitatea
f„ptuitorului, inclusiv privitoare la modul de punere Ón
mi∫care a ac˛iunii penale de c„tre procurori“.

Pre∫edin˛ii celor  dou„ Camere ale Parlamentului nu
au comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:

Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit  dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i ale art. 1 alin. (1),
art. 2, 3, 12 ∫i 23 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.

Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 112 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001,
text care are urm„torul cuprins: î(1) Ac˛iunea penal„ pentru
faptele prev„zute la art. 98—111 se pune Ón mi∫care numai la
sesizarea organului de specialitate al administra˛iei publice
centrale Ón domeniul avia˛iei civile.“

Textele constitu˛ionale, conform redact„rii Constitu˛iei
revizuite ∫i republicate, invocate Ón sus˛inerea excep˛iei,
sunt art. 21  privind accesul liber la justi˛ie ∫i art. 126
alin. (1) ∫i (5) privind instan˛ele judec„tore∫ti ∫i interzicerea
Ónfiin˛„rii de instan˛e extraordinare, cu urm„torul cuprins:

— Art. 21: î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei pentru
ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.
(3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea

cauzelor Óntr-un termen rezonabil.
(4) Jurisdic˛iile speciale administrative sunt facultative ∫i

gratuite.“;
— Art. 126 alin. (1) ∫i (5): î(1) Justi˛ia se realizeaz„ prin

Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i prin celelalte instan˛e
judec„tore∫ti stabilite de lege.[...]

(5) Este interzis„ Ónfiin˛area de instan˛e extraordinare. Prin
lege organic„ pot fi Ónfiin˛ate instan˛e specializate Ón anumite
materii, cu posibilitatea particip„rii, dup„ caz, a unor persoane
din afara magistraturii.“

Critica de neconstitu˛ionalitate const„, Ón esen˛„, Ón
sus˛inerea c„ textul criticat Óncalc„ normele constitu˛ionale
privind dreptul la liber acces Ón justi˛ie, precum ∫i cele

privitoare la interdic˛ia de Ónfiin˛are a unor instan˛e
extraordinare.

De asemenea, autorul excep˛iei a invocat ∫i Ónc„lcarea
prevederilor art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, care consacr„ dreptul
fiec„rei persoane de a-i fi solu˛ionat„ cauza de un tribunal
independent ∫i impar˛ial, stabilit de lege.

Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ textul criticat con˛ine o norm„ de procedur„
penal„, pentru o anumit„ categorie de infrac˛iuni, ∫i anume
cea care se refer„ la Ónc„lcarea prevederilor Codului
aerian. Astfel, ˛in‚ndu-se seama de natura faptelor
respective ∫i de cerin˛ele speciale ale siguran˛ei zborului,
dispozi˛iile criticate prev„d c„ ac˛iunea penal„ se pune Ón
mi∫care numai la sesizarea organului de specialitate al
administra˛iei publice centrale Ón domeniul avia˛iei civile.

Aceast„ norm„ de procedur„ este adoptat„ cu
respectarea prevederilor constitu˛ionale, conform dispozi˛iilor
art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, republicat„, procedura de
judecat„ fiind îprev„zut„ numai prin lege“.

De altfel, art. 225 din Codul de procedur„ penal„
reglementeaz„ de o manier„ general„ c„, atunci îc‚nd
legea prevede c„ Ónceperea urm„ririi penale nu poate avea loc
f„r„ o sesizare special„, aceasta trebuie f„cut„ Ón scris ∫i
semnat„ de c„tre organul competent“. Œn mod similar, Codul
penal reglementeaz„, prin art. 355, c„ ac˛iunea penal„
pentru infrac˛iunile contra capacit„˛ii de ap„rare a
Rom‚niei, s„v‚r∫ite de civili, se pune Ón mi∫care numai la
sesizarea comandantului, sau prin art. 278 cu privire la
punerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale pentru anumite fapte
contra siguran˛ei circula˛iei pe c„ile ferate, care se refer„
numai la sesizarea organelor competente ale c„ilor ferate.

Œn leg„tur„ cu sus˛inerea Ónc„lc„rii de c„tre dispozi˛iile
criticate a dreptului de acces la justi˛ie, Curtea re˛ine c„,
potrivit jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale ∫i celei a Cur˛ii
Europene a Drepturilor Omului, acest drept nu este
absolut, statele av‚nd posibilitatea de apreciere, Ón sensul
unor limit„ri care pot fi aduse accesului la justi˛ie. [Œn acest
sens, a se vedea Decizia Plenului Cur˛ii Constitu˛ionale
nr. 1 din 8 februarie 1994, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, ∫i Cazul
Golder contra Regatului Unit, 1975, de pe rolul Cur˛ii
Europene a Drepturilor Omului.]

C‚t prive∫te referirea autorului excep˛iei la textul
constitu˛ional care interzice Ónfiin˛area de instan˛e
extraordinare, Curtea observ„ c„ aceasta nu are leg„tur„
cu prevederile criticate, prin care nu se Ónfiin˛eaz„ o
asemenea instan˛„, ci stabilesc, a∫a cum s-a ar„tat, doar
o condi˛ie pentru pornirea ac˛iunii penale Ón cazul unor
infrac˛iuni cu o anumit„ specificitate.
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Fa˛„ de cele de mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„, al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ∫i al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicat„,

C U R T E A

Œn numele legii

D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 112 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997
privind Codul aerian, republicat„, excep˛ie ridicat„ de Gabriela C„ldare Ón Dosarul nr. 6.670/2003 al Tribunalului Suceava —
Sec˛ia penal„.

Definitiv„ ∫i obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 aprilie 2004.

PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

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 fi I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

AGENfiIA NAfiIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

O R D I N
privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare 

a contraven˛iilor Ón domeniul efectu„rii de activit„˛i miniere

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 57 din Legea minelor nr. 85/2003 ∫i ale art. 3 lit. g) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 756/2003,

Ón temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 756/2003,

pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
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Art. 1. — Se aprob„ modelul-cadru al procesului-verbal
de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor Ón domeniul
efectu„rii de activit„˛i miniere, prev„zut Ón anexa*) care
face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Contraven˛iilor prev„zute la art. 57 din Legea
minelor nr. 85/2003 le sunt aplicabile, Ón m„sura Ón care
legea nu dispune altfel, dispozi˛iile legale privind regimul
juridic al contraven˛iilor.

Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse

Minerale nr. 80/1998 pentru aprobarea Instruc˛iunilor privind

stabilirea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor prev„zute de Legea

minelor nr. 61/1998, publicat Ón Monitorul Oficial al

Rom‚niei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, cu

modific„rile ulterioare, se abrog„.

Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón termen

de 10 zile de la data public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

Bucure∫ti, 26 mai 2004.
Nr. 101.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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