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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGEA
bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Obiectul prezentei legi îl constituie veniturile ºi
cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj.
Art. 2. Ñ (1) Pentru anul 1999 bugetul asigurãrilor
sociale de stat se stabileºte, atât la venituri, cât ºi la cheltuieli, în sumã de 37.264,3 miliarde lei, conform anexei
nr. 1.
(2) Detalierea pe articole de cheltuieli a bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999 este prezentatã în
anexa nr. 2.
(3) În cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat
este cuprinsã ºi suma de 3 miliarde lei, necesarã pentru
efectuarea unor reparaþii capitale la unitãþile de odihnã ºi
tratament balnear ale agricultorilor, aflate în administrarea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
(4) Pentru cheltuielile de investiþii de natura celor prevãzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind
finanþele publice se prevede suma de 26.595,0 milioane lei,
din care 17.091,0 milioane lei cu finanþare din credite
externe aprobate cu aceastã destinaþie.

(5) În anul 1999 din bugetul asigurãrilor sociale de stat
se plãtesc dobânzile datorate trezoreriei statului pentru
sumele utilizate din trezorerie, în vederea acoperirii deficitului bugetului asigurãrilor sociale de stat din anul 1997 ºi a
deficitelor temporare înregistrate de acest buget în anul
1998.
(6) Taxele poºtale percepute de Compania Naþionalã
”Poºta RomânãÒ Ñ S.A. în anul 1999 pentru prestaþiile privind plata drepturilor de asigurãri sociale de stat nu pot
depãºi 0,9% din valoarea mandatelor emise de Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale cu aceastã destinaþie.
Art. 3. Ñ (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de
ºomaj pe anul 1999 se stabileºte, la venituri, în sumã de
5.884,0 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumã de 6.333,0
miliarde lei, cu un deficit de 449,0 miliarde lei, conform
anexei nr. 3.
(2) Pentru centrele de pregãtire ºi perfecþionare profesionalã din cadrul fundaþiilor româno-germane din Arad,
Sibiu ºi Timiºoara, stabilite prin protocolul româno-german,
semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj, la cheltuieli este cuprinsã
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ºi suma de 2,3 miliarde lei, reprezentând contribuþia pãrþii
române la finanþarea fundaþiilor româno-germane, potrivit
Convenþiei privind promovarea formãrii profesionale în
România, încheiatã la Bucureºti la 22 decembrie 1997,
între Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale din România ºi
Ministerul Federal al Cooperãrii Economice ºi Dezvoltãrii
din Republica Federalã Germania.
(3) Pentru cheltuielile de investiþii de natura celor prevãzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 se prevede
suma de 63.787,9 milioane lei, din care 25.341,2 milioane
lei cu finanþare din credite externe aprobate cu aceastã
destinaþie.
Art. 4. Ñ (1) Încasarea contribuþiilor datorate bugetelor
fondurilor ce compun asigurãrile sociale de stat se efectueazã în conformitate cu prevederile din actele normative
care reglementeazã aceste surse financiare, precum ºi
potrivit dispoziþiilor prezentei legi.
(2) În anul 1999 persoanele juridice care angajeazã
personal, indiferent de forma de proprietate, vor depune în
bancã, o datã cu documentaþia pentru plata salariilor ºi
documentele pentru plata contribuþiilor datorate bugetului
asigurãrilor sociale de stat ºi bugetului Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj, plãþile efectuându-se simultan,
sub control bancar.
(3) În cazul neachitãrii la termen, potrivit legii, a contribuþiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi
bugetului Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj,
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale va proceda la aplicarea mãsurilor de executare silitã pentru încasarea sumelor
cuvenite acestor bugete ºi a majorãrilor de întârziere ºi va
dispune încasarea sumelor respective prin aplicarea dispoziþiilor legale.
(4) Cheltuielile ocazionate de mãsurile de executare
silitã a creanþelor bugetare se suportã din bugetele menþionate la alin. (3).
Art. 5. Ñ (1) În vederea trimiterii la tratament balnear
ºi odihnã a unor categorii de persoane, Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale va contracta pentru anul 1999, în funcþie
de evoluþia tarifelor, un numãr de pânã la 405.000 de
locuri la tratament ºi odihnã, astfel:
a) 200.000 de locuri pentru pensionarii asigurãrilor
sociale de stat;
b) 35.000 de locuri pentru pensionarii agricultori ºi
pentru persoanele asigurate în baza Legii
nr. 80/1992, republicatã, cu modificãrile
ulterioare;
c) 25.000 de locuri care se acordã gratuit, conform
reglementãrilor în vigoare, pensionarilor
I.O.V.R., veteranilor de rãzboi, persoanelor
cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege
nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile
ulterioare, ºi salariaþilor care lucreazã în
mediu radioactiv;
d) 145.000 de locuri pentru salariaþii din unitãþile bugetare.
(2) Locurile vor fi asigurate în unitãþile de tratament balnear din administrarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale ºi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit
legii, cu alte unitãþi de profil.
(3) În limita locurilor prevãzute la alin. (1), biletele de
odihnã ºi tratament pot fi atribuite ºi membrilor de familie
(soþ sau soþie, dupã caz, ºi copii minori care urmeazã
cursurile de zi al unei instituþii de învãþãmânt acreditate sau
autorizate temporar, potrivit legii), dacã însoþesc titularii de
drept.
(4) Contribuþia ce urmeazã a fi plãtitã de beneficiarii
biletelor de tratament ºi odihnã este egalã cu:
a) 70% din pensia de bazã cuvenitã pe luna anterioarã
procurãrii biletelor, pentru pensionarii din sistemul asigurãrilor sociale de stat sau pentru pensionarii agricultori;

b) 70% din venitul lunar asigurat, pentru asiguraþii agricultori;
c) 70% din pensiile cumulate, în cazul pensionarilor care
cumuleazã pensia din sistemul asigurãrilor sociale de stat
cu pensia din agriculturã;
d) 50% din valoarea biletului la data procurãrii lui, pentru salariaþii bugetari;
e) 50% din contribuþia titularului, în cazul soþului (soþiei),
copiilor sau însoþitorului invalidului de gradul I de invaliditate, în situaþia în care aceºtia nu au venit propriu;
f) valoarea integralã a biletului, în cazul în care contribuþia datoratã de beneficiar este mai mare decât valoarea
biletului sau în cazul în care soþul (soþia) titularului nu face
parte din categoriile de persoane îndreptãþite la bilet.
(5) Pensia de bazã utilizatã pentru calculul contribuþiei
plãtite de beneficiarii biletelor de tratament ºi odihnã, potrivit prevederilor alin. (4), cuprinde ºi majorarea prevãzutã la
art. 52 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 145/1997 privind asigurãrile sociale de sãnãtate, modificatã ºi completatã prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/1998.
(6) Diferenþa dintre valoarea biletului de tratament ºi
odihnã ºi contribuþia beneficiarilor de bilete, în limita numãrului de locuri precizate la alin. (1), se suportã din bugetul
asigurãrilor sociale de stat, pentru beneficiarii menþionaþi la
lit. a)Ñe).
(7) Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale poate stabili,
împreunã cu Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de
Interne ºi Serviciul Român de Informaþii, numãrul de bilete
ce poate fi eliberat pensionarilor militari, contribuþia plãtitã
de aceºtia fiind stabilitã în mod similar cu cea pentru pensionarii asigurãrilor sociale de stat, iar diferenþa fiind suportatã din bugetele respectivilor ordonatori de credite.
(8) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un
singur bilet de tratament balnear sau de odihnã aceluiaºi
beneficiar, având prioritate persoanele cu pensii ºi, respectiv, salarii mai mici.
Art. 6. Ñ (1) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament, de cãtre unitãþile de tratament
balnear administrate de Ministerul Muncii ºi Protecþiei
Sociale se aprobã prin ordin al ministrului muncii ºi protecþiei sociale, pânã cel mult la nivelul tarifelor cu care celelalte unitãþi de profil, cu condiþii de confort similare, din
aceeaºi staþiune balneoclimatericã sau dintr-o zonã apropiatã, ºi-au adjudecat la licitaþie celelalte locuri.
(2) Costul procedurilor de tratament balnear pentru
beneficiarii biletelor de tratament, emise de Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale, se suportã din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
(3) Sumele corespunzãtoare costului procedurilor de tratament balnear, suportate din bugetul asigurãrilor sociale de
stat în anul 1998 ºi nedecontate pânã la sfârºitul anului
1998 din bugetul Fondului iniþial de asigurãri sociale de
sãnãtate, rãmân cheltuieli ale bugetului asigurãrilor sociale
de stat pe anul 1998.
Art. 7. Ñ (1) În cadrul controlului parlamentar asupra
activitãþii Guvernului, acesta va prezenta Parlamentului,
pânã la data de 30 septembrie 1999, o informare cu privire
la realizarea prevederilor bugetului asigurãrilor sociale de
stat ºi la mãsurile ce se impun în continuare pentru îmbunãtãþirea protecþiei sociale a veniturilor populaþiei.
(2) Guvernul poate prezenta Parlamentului, pânã la data
de 30 noiembrie 1999, propuneri de modificare, prin legi
rectificative, a prevederilor prezentei legi, ca urmare a
schimbãrilor intervenite în evoluþia indicatorilor macroeconomici, a mãsurilor de protecþie socialã ºi a adoptãrii unor noi
acte normative.
Art. 8. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 16 februarie 1999, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ION DIACONESCU

PETRE ROMAN

Bucureºti, 8 martie 1999.
Nr. 37.
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ANEXA Nr. 1

BUGETUL ASIGURÃRILOR SOCIALE DE STAT

pe anul 1999
Ñ mii lei Ñ
Propunere 1999
Capitol

Subcapitol

Titlu

0904
01
04
05
06
2204
13
30
3704
04
01
02
20
38
49
70
78
84

6004
01
20
38
40
22
45
23
24
26
27
28

Denumirea indicatorului

VENITURI
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZITE DIRECTE
CONTRIBUÞII PENTRU
ASIGURÃRI SOCIALE
Contribuþii pentru asigurãri
sociale de stat
Contribuþii pentru pensia
suplimentarã
Contribuþia agricultorilor asiguraþi
Contribuþii agenþi economici
pentru asigurãri sociale agricultori
B. VENITURI NEFISCALE
DIVERSE VENITURI
Contribuþii pentru bilete de
tratament ºi odihnã
Încasãri din alte surse
V. SUBVENÞII
SUBVENÞII PRIMITE
DIN BUGETUL DE STAT
Subvenþii primite de bugetul
asigurãrilor sociale de stat
CHELTUIELI Ñ TOTAL
A. CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE
ªI SERVICII
TRANSFERURI
DOBÂNZI
B. CHELTUIELI DE CAPITAL
C. OPERAÞIUNI FINANCIARE
RAMBURSÃRI DE CREDITE,
PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI
COMISIOANE LA CREDITE
Partea a III-a Ñ CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE
ASISTENÞÃ SOCIALÃ,
ALOCAÞII, PENSII,
AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII
A. CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI MATERIALE
ªI SERVICII
TRANSFERURI
Transferuri neconsolidabile
Din total cheltuieli capitol:
Pensii de asigurãri sociale
de stat
Pensii de asigurãri sociale
agricultori
Indemnizaþii pentru incapacitate
temporarã de muncã din cauzã
de boalã sau accident
Indemnizaþii pentru concedii
de maternitate ºi îngrijirea copiilor
Ajutoare acordate asiguraþilor
pentru decese ºi proteze
Ajutoare acordate pensionarilor
pentru decese ºi proteze
Tratament balnear ºi odihnã

Bugetul
asigurãrilor
sociale
de stat

Intrãri de
credite
externe

Total

37.264.260.561
33.196.209.722
32.879.053.909
32.879.053.909
32.879.053.909

37.264.260.561
33.196.209.722
32.879.053.909
32.879.053.909
32.879.053.909

26.546.540.000

26.546.540.000

4.731.930.000

4.731.930.000

30.502.206
1.570.081.703

30.502.206
1.570.081.703

317.155.813
317.155.813
167.155.813

317.155.813
317.155.813
167.155.813

150.000.000

150.000.000

4.068.050.839

4.068.050.839

4.068.050.839

4.068.050.839

37.264.260.561
37.252.399.261
24.510.024
916.656.557
36.201.232.680
110.000.000
9.504.000
2.357.300
2.357.300

23.096.000
6.004.960
6.004.960

17.091.040

37.287.356.561
37.258.404.221
24.510.024
922.661.517
36.201.232.680
110.000.000
26.595.040
2.357.300
2.357.300

36.765.397.680

36.765.397.680

36.720.184.050

36.720.184.050

36.720.184.050
564.165.000

36.720.184.050
564.165.000

36.156.019.050
36.156.019.050

36.156.019.050
36.156.019.050

31.076.490.180

31.076.490.180

2.906.628.000

2.906.628.000

462.144.486

462.144.486

242.101.222

242.101.222

37.978.372

37.978.372

147.380.000

147.380.000

564.165.000

564.165.000
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Ñ mii lei Ñ
Propunere 1999
Capitol

Subcapitol

Titlu

29
31
6104
01
38
39
10

7204
01
20
28
50
7304
01
02
20
70
78
84

03
50
8904
01
49
02

Denumirea indicatorului

Concediu plãtit pentru îngrijirea
copilului în vârstã de pânã
la 2 ani
Compensaþii pentru pensiile
refugiaþilor greci repatriaþi
ALTE CHELTUIELI SOCIALE
A. CHELTUIELI CURENTE
TRANSFERURI
Transferuri consolidabile
Contribuþia de asigurãri sociale
de sãnãtate pentru persoanele
aflate în concediu medical
Partea a VI-a Ñ ALTE ACÞIUNI
ALTE ACÞIUNI
A. CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI MATERIALE
ªI SERVICII
Reparaþii capitale
Alte cheltuieli
CHELTUIELI DE
ADMINISTRARE A FONDULUI
A. CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE
ªI SERVICII
B. CHELTUIELI DE CAPITAL
C. OPERAÞIUNI FINANCIARE
RAMBURSÃRI DE CREDITE,
PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI
COMISIOANE LA CREDITE
Din total cheltuieli capitol:
Cheltuieli cu transmiterea
ºi plata drepturilor
Alte cheltuieli
Partea a IX-a Ñ PLÃÞI DE
DOBÂNZI ªI ALTE CHELTUIELI
PLÃÞI DE DOBÂNZI
A. CHELTUIELI CURENTE
DOBÂNZI
Dobânda datoratã trezoreriei statului
EXCEDENT/DEFICIT

Bugetul
asigurãrilor
sociale
de stat

Intrãri de
credite
externe

Total

1.250.296.790

1.250.296.790

33.000.000

33.000.000

45.213.630
45.213.630
45.213.630
45.213.630
45.213.630

45.213.630
45.213.630
45.213.630
45.213.630
45.213.630

388.862.881
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
385.862.881
374.001.581
24.510.024
349.491.557
9.504.000
2.357.300
2.357.300

23.096.000

23.096.000
6.004.960
6.004.960
17.091.040

363.175.823
22.687.058
110.000.000
110.000.000
110.000.000
110.000.000
110.000.000
0

411.958.881
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
408.958.881
380.006.541
24.510.024
355.496.517
26.595.040
2.357.300
2.357.300

363.175.823
23.096.000

Ð23.096.000

45.783.058
110.000.000
110.000.000
110.000.000
110.000.000
110.000.000
Ð23.096.000
ANEXA Nr. 2

BUGETUL ASIGURÃRILOR SOCIALE DE STAT

pe anul 1999
Ñ detalierea pe articole de cheltuieli Ñ
Ñ mii lei Ñ
Propunere 1999
Capitol

Titlu/
Articol

01
02
20
38
49
70
78
84

Denumirea indicatorului

CHELTUIELI Ñ TOTAL
A. CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII
TRANSFERURI
DOBÂNZI
B. CHELTUIELI DE CAPITAL
C. OPERAÞIUNI FINANCIARE
RAMBURSÃRI DE CREDITE,
PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
LA CREDITE

Bugetul
asigurãrilor
sociale
de stat

37.264.260.561
37.252.399.261
24.510.024
916.656.557
36.201.232.680
110.000.000
9.504.000
2.357.300
2.357.300

Intrãri de
credite
externe

23.096.000
6.004.960
6.004.960
17.091.040

Total

37.287.356.561
37.258.404.221
24.510.024
922.661.517
36.201.232.680
110.000.000
26.595.040
2.357.300
2.357.300
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Ñ mii lei Ñ

Propunere 1999
Capitol

Titlu/
Articol

6004
01
20
21
38
40
4005
4025
4009
4020
6104
01
38
39
3917

7204
01
20
28
7304
01
02
10
11
12
14
13
20
24
27
3004
3007
70
72
78
84
85

8502
8904
01
51
5102

Denumirea indicatorului

Bugetul
asigurãrilor
sociale
de stat

ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII,
36.720.184.050
PENSII, AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII
A. CHELTUIELI CURENTE
36.720.184.050
CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII
564.165.000
Drepturi cu caracter social
564.165.000
TRANSFERURI
36.156.019.050
Transferuri neconsolidabile
36.156.019.050
Pensii de asigurãri sociale de stat
31.076.490.180
Pensii de asigurãri sociale agricultori
2.906.628.000
Alte ajutoare, alocaþii ºi indemnizaþii
2.139.900.870
Alte transferuri
33.000.000
ALTE CHELTUIELI SOCIALE
45.213.630
A. CHELTUIELI CURENTE
45.213.630
TRANSFERURI
45.213.630
Transferuri consolidabile
45.213.630
Contribuþia persoanelor aflate
45.213.630
în concediu medical pentru asigurãrile
sociale de sãnãtate
ALTE ACÞIUNI
3.000.000
A. CHELTUIELI CURENTE
3.000.000
CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII
3.000.000
Reparaþii capitale
3.000.000
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE
385.862.881
A FONDULUI
A. CHELTUIELI CURENTE
374.001.581
CHELTUIELI DE PERSONAL
24.510.024
Cheltuieli cu salariile
15.412.130
Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat
4.623.639
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
770.606
pentru plata ajutorului de ºomaj
Contribuþii pentru constituirea Fondului
1.078.849
de asigurãri sociale de sãnãtate
Deplasãri, detaºãri, transferãri
2.624.800
CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII
349.491.557
Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie
1.125.000
Reparaþii curente
524.700
Transmiterea drepturilor
340.750.357
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziþii legale
7.091.500
B. CHELTUIELI DE CAPITAL
9.504.000
Investiþii ale instituþiilor publice
9.504.000
C. OPERAÞIUNI FINANCIARE
2.357.300
RAMBURSÃRI DE CREDITE,
2.357.300
PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI COMISIOANE
Rambursãri de credite externe ºi plãþi
2.357.300
de dobânzi ºi comisioane la creditele
externe contractate de ordonatorii
de credite
Plãþi de dobânzi ºi comisioane
2.357.300
PLÃÞI DE DOBÂNZI
110.000.000
A. CHELTUIELI CURENTE
110.000.000
Plãþi de dobânzi
110.000.000
Dobânda datoratã trezoreriei statului
110.000.000

Intrãri de
credite
externe

Total

36.720.184.050
36.720.184.050
564.165.000
564.165.000
36.156.019.050
36.156.019.050
31.076.490.180
2.906.628.000
2.139.900.870
33.000.000
45.213.630
45.213.630
45.213.630
45.213.630
45.213.630

23.096.000
6.004.960

3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
408.958.881
380.006.541
24.510.024
15.412.130
4.623.639
770.606
1.078.849

6.004.960

6.004.960
17.091.040
17.091.040

2.624.800
355.496.517
1.125.000
524.700
340.750.357
13.096.460
26.595.040
26.595.040
2.357.300
2.357.300
2.357.300

2.357.300
110.000.000
110.000.000
110.000.000
110.000.000
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ANEXA Nr. 3
BUGETUL

Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj pe anul 1999
Ñ mii lei Ñ
Program 1999
Capitol

Subcapitol

Titlu/
Articol

A

Denumirea indicatorului

B

1006
01
02
2206
30
4206
06

01
02
20
38
70
79
84

5706
01
02
10
11
12
14
13
20
21
24
25
26
27
28
29
30
38
40

VENITURI Ñ TOTAL
VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZITE DIRECTE
CONTRIBUÞII LA FONDUL
PENTRU PLATA AJUTORULUI
DE ªOMAJ
Contribuþii de la persoane
juridice ºi fizice care
utilizeazã munca salariatã
Contribuþii pentru ajutorul de
ºomaj de la salariaþi
B. VENITURI NEFISCALE
DIVERSE VENITURI
Încasãri din alte surse
ÎNCASÃRI DIN RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
Încasãri din rambursarea
împrumuturilor acordate pentru
înfiinþarea ºi dezvoltarea de
întreprinderi mici ºi mijlocii
CHELTUIELI Ñ TOTAL
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE
ªI SERVICII
TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
ÎMPRUMUTURI ACORDATE
RAMBURSÃRI DE CREDITE,
PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI
COMISIOANE LA CREDITE

Bugetul
Fondului pentru
plata ajutorului
de ºomaj

Intrãri de
credite
externe

Total

1

2

3=1+2

5.884.028.772
5.844.028.772
5.112.660.000
5.112.660.000
5.112.660.000

5.884.028.772
5.844.028.772
5.112.660.000
5.112.660.000
5.112.660.000

4.405.590.000

4.405.590.000

707.070.000

707.070.000

731.368.772
731.368.772
731.368.772
40.000.000

731.368.772
731.368.772
731.368.772
40.000.000

40.000.000

40.000.000

6.333.020.076
6.132.627.369
87.420.949
192.442.651
5.852.763.769
38.446.707
150.000.000
11.946.000

Partea a III-a Ñ CHELTUIELI
5.886.467.120
SOCIAL-CULTURALE
ÎNVÃÞÃMÂNT
36.048.990
CHELTUIELI CURENTE
33.537.140
CHELTUIELI DE PERSONAL
12.917.122
Cheltuieli cu salariile
9.754.135
Contribuþii pentru asigurãri sociale
1.576.241
de stat
Cheltuieli pentru constituirea
262.707
Fondului pentru plata ajutorului
de ºomaj
Contribuþii pentru constituirea
367.789
Fondului de asigurãri sociale
de sãnãtate
Deplasãri, detaºãri, transferãri
956.250
CHELTUIELI MATERIALE
18.274.379
ªI SERVICII
Drepturi cu caracter social
1.272.713
Cheltuieli pentru întreþinere
5.525.615
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
8.902.468
cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã
581.675
valoare sau scurtã duratã
ºi echipament
Reparaþii curente
853.592
Reparaþii capitale
65.588
Cãrþi ºi publicaþii
379.504
Alte cheltuieli
693.225
TRANSFERURI
2.345.639
Transferuri neconsolidabile
2.345.639

57.740.000
32.398.797
32.398.797
25.341.203

6.390.760.076
6.165.026.166
87.420.949
224.841.448
5.852.763.769
63.787.910
150.000.000
11.946.000

5.886.467.120
36.048.990
33.537.140
12.917.122
9.754.135
1.576.241
262.707
367.789
956.250
18.274.379
1.272.713
5.525.615
8.902.468
581.675
853.592
65.588
379.504
693.225
2.345.639
2.345.639
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7
Ñ mii lei Ñ

Program 1999
Capitol

Subcapitol

Titlu/
Articol

A

70
72
20
50
6006
01
38
40
33
34
35
36

39
40
7206
01
20
30
18
7306
01
02
10
11
12
14
13
20
24
25
26
27
28
30
70
72
84
85

03
50

Denumirea indicatorului

Bugetul
Fondului pentru
plata ajutorului
de ºomaj

Intrãri de
credite
externe

Total

B

1

2

3=1+2

CHELTUIELI DE CAPITAL
2.511.851
Investiþii ale instituþiilor publice
2.511.851
Din total cheltuieli capitol:
Centre de calificare ºi recalificare
17.147.813
Alte instituþii ºi acþiuni de
18.901.177
învãþãmânt
ASISTENÞÃ SOCIALÃ,
5.850.418.130
ALOCAÞII, PENSII, AJUTOARE
ªI INDEMNIZAÞII
CHELTUIELI CURENTE
5.850.418.130
TRANSFERURI
5.850.418.130
Transferuri neconsolidabile
5.850.418.130
Din total cheltuieli capitol:
Ajutor de ºomaj
2.094.858.581
Alocaþii de sprijin
765.478.049
Ajutor de integrare
294.294.000
profesionalã
Indemnizaþii pentru personalul
425.250.000
agenþilor economici a cãror
activitate este întreruptã
temporar
Plata absolvenþilor instituþiilor
282.975.000
de învãþãmânt
Plãþi compensatorii
1.987.562.500
Partea a VI-a Ñ ALTE ACÞIUNI
296.552.956
ALTE ACÞIUNI
31.781.000
CHELTUIELI CURENTE
31.781.000
CHELTUIELI MATERIALE
31.781.000
ªI SERVICII
Alte cheltuieli
31.781.000
Mãsuri active pentru combaterea
31.781.000
ºomajului
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE
264.771.956
A FONDULUI
CHELTUIELI CURENTE
216.891.099
CHELTUIELI DE PERSONAL
74.503.827
Cheltuieli cu salariile
50.176.992
Contribuþii pentru asigurãri
15.053.097
sociale de stat
Cheltuieli pentru constituirea
2.508.849
Fondului pentru plata ajutorului
de ºomaj
Contribuþii pentru constituirea
3.512.389
Fondului de asigurãri sociale
de sãnãtate
Deplasãri, detaºãri, transferãri
3.252.500
CHELTUIELI MATERIALE
142.387.272
ªI SERVICII
Cheltuieli pentru întreþinere
9.000.000
ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii
2.674.176
cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã
2.581.392
valoare sau scurtã duratã
ºi echipament
Reparaþii curente
5.217.656
Reparaþii capitale
6.525.000
Alte cheltuieli
116.389.049
CHELTUIELI DE CAPITAL
35.934.857
Investiþii ale instituþiilor publice
35.934.857
RAMBURSÃRI DE CREDITE,
11.946.000
PLÃÞI DE DOBÂNZI ªI
COMISIOANE LA CREDITE
Rambursãri de credite externe
11.946.000
ºi plãþi de dobânzi ºi comisioane
la creditele externe contractate
de ordonatorii de credite
Din total cheltuieli capitol:
Cheltuieli cu transmiterea ºi plata
115.808.959
drepturilor
Alte cheltuieli
148.962.997

2.511.851
2.511.851
17.147.813
18.901.177
5.850.418.130
5.850.418.130
5.850.418.130
5.850.418.130
2.094.858.581
765.478.049
294.294.000
425.250.000

282.975.000
57.740.000
18.710.023
18.710.023
18.710.023

1.987.562.500
354.292.956
50.491.023
50.491.023
50.491.023

18.710.023
18.710.023

50.491.023
50.491.023

39.029.978

303.801.934

13.688.775

230.579.874
74.503.827
50.176.992
15.053.097
2.508.849
3.512.389

13.688.775

3.252.500
156.076.047
9.000.000

7.153.320

9.827.496
2.581.392

6.535.454
25.341.203
25.341.203

5.217.656
6.525.000
122.924.503
61.276.060
61.276.060
11.946.000
11.946.000

115.808.959
39.029.978

187.992.975

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 99/9.III.1999
Ñ mii lei Ñ
Program 1999
Capitol

Subcapitol

Titlu/
Articol

Denumirea indicatorului

A

Bugetul
Fondului pentru
plata ajutorului
de ºomaj

Intrãri de
credite
externe

Total

1

2

3=1+2

B

8606
79
04

Partea a VIII-a Ñ ÎMPRUMUTURI
ACORDATE
ÎMPRUMUTURI
ÎMPRUMUTURI ACORDATE
Împrumuturi acordate pentru
înfiinþarea ºi dezvoltarea
de întreprinderi mici ºi mijlocii

150.000.000

150.000.000

150.000.000
150.000.000
150.000.000

150.000.000
150.000.000
150.000.000

Partea a XII-a Ñ EXCEDENT/DEFICIT Ð448.991.304
DEFICIT
Ð448.991.304

9906

Ð57.740.000
Ð57.740.000

Ð506.731.304
Ð506.731.304

NOTÃ:
În totalul cheltuielilor este cuprins ºi bugetul de cheltuieli al Agenþiei Naþionale pentru
Ocupare ºi Formare Profesionalã, astfel:
CHELTUIELI TOTALE A.N.O.F.P.,
din care:
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII
CHELTUIELI DE CAPITAL

269.973.769
231.527.062
82.920.949
148.606.113
38.446.707
ANEXA Nr. 4

LISTA

cuprinzând veniturile bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999
Denumirea veniturilor

Actele normative care reglementeazã veniturile

I. Pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZITE DIRECTE

Contribuþii pentru asigurãri sociale:
Ñ contribuþii pentru asigurãri sociale de stat

Ñ contribuþii pentru pensia suplimentarã

Ñ contribuþia agricultorilor asiguraþi
Ñ contribuþii agenþi economici pentru
Ñ asigurãri sociale agricultori

Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuþia de asigurãri sociale de
stat, cu modificãrile ulterioare; Legea nr. 49/1992 pentru modificarea ºi
completarea unor reglementãri din legislaþia de asigurãri sociale;
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea ºi
completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuþia de asigurãri
sociale de stat, modificat ºi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru
modificarea ºi completarea unor reglementãri din legislaþia de asigurãri
sociale.
Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat ºi asistenþa
socialã, cu modificãrile ulterioare; Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurãrilor sociale de stat, precum ºi a celor pentru plata pensiilor cuvenite
asiguraþilor din unitãþile cu atribuþii în domeniul apãrãrii naþionale, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale.
Legea nr. 80/1992 privind pensiile ºi alte drepturi de asigurãri sociale
ale agricultorilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
Legea nr. 80/1992 privind pensiile ºi alte drepturi de asigurãri sociale
ale agricultorilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
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Denumirea veniturilor

9

Actele normative care reglementeazã veniturile

SUBVENÞII

Subvenþii primite din bugetul de stat

Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat ºi asistenþa
socialã, cu modificãrile ulterioare; Legea nr. 80/1992 privind pensiile ºi
alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, republicatã, cu modificãrile ulterioare.

II. Pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZITE DIRECTE

Contribuþii la Fondul pentru plata
ajutorului de ºomaj:
Ñ contribuþii de la persoane juridice ºi fizice
Ñ care utilizeazã munca salariatã
Ñ contribuþii pentru ajutorul de ºomaj de
Ñ la salariaþi

Legea nr. 1/1991 privind
profesionalã, republicatã,
Legea nr. 1/1991 privind
profesionalã, republicatã,

protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor
cu modificãrile ulterioare.
protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor
cu modificãrile ulterioare.

ÎNCASÃRI DIN RAMBURSAREA
ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

Încasãri din rambursarea împrumuturilor
acordate pentru înfiinþarea ºi dezvoltarea
de întreprinderi mici ºi mijlocii

Legea nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor
profesionalã, republicatã, cu modificãrile ulterioare.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii bugetului
asigurãrilor sociale de stat pe anul 1999
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea bugetului asigurãrilor sociale de
stat pe anul 1999 ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 6 martie 1999.
Nr. 72.
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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 148
din 27 octombrie 1998

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 146 din Codul penal
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Ioan Griga
Ñ procuror
Maria Bratu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 146 din Codul penal, ridicatã de Harea
Paul Vladimir în Dosarul nr. 1.853/P/1998 al Tribunalului
Timiº Ñ Secþia penalã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
22 octombrie 1998, în prezenþa reprezentantului pãrþii ºi a
Ministerului Public, ºi au fost consemnate în încheierea de
la acea datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 27 octombrie 1998.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 20 mai 1998, Tribunalul Timiº Ñ
Secþia penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 146 din Codul
penal, ridicatã de Harea Paul Vladimir în Dosarul
nr. 1.853/P/1998 al acestei instanþe.
Autorul excepþiei susþine cã dispoziþiile art. 146 din
Codul penal sunt neconstituþionale în ceea ce priveºte
limita valoricã pentru definirea agravantei decurgând din
consecinþele deosebit de grave ale infracþiunii. În argumentarea excepþiei, acesta aratã cã, în condiþiile unei inflaþii
galopante, o asemenea limitã valoricã împiedicã realizarea
unui proces echitabil, contravenind astfel prevederilor
art. 20 din Constituþie, ale art. 6 din Convenþia europeanã
a drepturilor omului ºi ale art. 14 din Pactul internaþional
privind drepturile civile ºi politice.
Cu ocazia dezbaterilor în fond, reprezentantul autorului
excepþiei a mai adus în susþinerea excepþiei ºi urmãtoarele
argumente:
Ñ noþiunea proces echitabil, prevãzutã la art. 6 din
Convenþia europeanã pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale, se referã nu numai la cadrul
procesual, ci ºi la cel sancþionator, pentru a se asigura un
tratament echitabil ºi egal în faþa justiþiei, în concordanþã
cu prevederile art. 16 din Constituþie;
Ñ potrivit art. 140 din Codul penal, dispoziþiile cuprinse
în titlul VIII al acestui cod constituie dispoziþii interpretative;
doctrina juridicã penalã recunoaºte în mod unanim caracterul retroactiv al legii de interpretare, care face corp comun
cu legea interpretatã; legea interpretativã nu contravine prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituþie, cu excepþia cazului în care conþine o adãugare la lege, care, prin efectul ei

retroactiv, ar afecta raporturile juridice soluþionate cu autoritate de lucru judecat.
Exprimându-ºi opinia cu privire la excepþia ridicatã,
instanþa apreciazã ”cã limita de 50 milioane stabilitã prin
Legea nr. 140/1996, pentru definirea agravantei Ñ consecinþe deosebit de grave datoritã procesului inflaþionist Ñ nu
mai asigurã un tratament echitabil din punct de vedere
sancþionator ºi contravine dispoziþiilor art. 20 din
Constituþie, pactelor ºi tratatelor privind drepturile fundamentale ale omuluiÒ.
În vederea soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate,
Curtea a solicitat, în conformitate cu prevederile art. 24
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, punctele de
vedere ale preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã, întrucât stabilirea unei limite
valorice ca agravantã în cazul unor infracþiuni este o chestiune ce þine de legislativ, atribuþiile Curþii Constituþionale
fiind expres ºi limitativ prevãzute la art. 144 din Constituþie
ºi de Legea nr. 47/1992. Preºedinþii celor douã Camere
ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerea reprezentantului pãrþii, concluziile procurorului, dispoziþia legalã atacatã, raportatã la prevederile Constituþiei ºi
ale Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie, Curtea este competentã sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate,
fiind legal sesizatã.
Art. 146 din Codul penal prevede: ”Prin consecinþe deosebit de grave se înþelege o pagubã materialã mai mare de
50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravã a activitãþii, cauzatã unei autoritãþi publice sau oricãreia dintre unitãþile la care se referã art. 145 ori altei persoane juridice
sau fizice.Ò
Prin excepþia ridicatã se invocã neconstituþionalitatea
articolului sus-citat, considerându-se cã o asemenea limitã
valoricã împiedicã realizarea unui proces echitabil, ceea ce
atrage încãlcarea prevederilor art. 20 din Constituþie.
Potrivit art. 20 din Constituþie, dispoziþiile constituþionale
privind drepturile ºi libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate
în concordanþã cu Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, cu pactele ºi cu celelalte tratate la care România este
parte; dacã existã neconcordanþe între pactele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului, la care România este
parte, ºi legile interne, au prioritate reglementãrile internaþionale. În cazul în speþã autorul excepþiei face referire la
prevederile art. 6 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi libertãþilor fundamentale ºi ale art. 14 din Pactul
internaþional privind drepturile civile ºi politice.
Art. 6 din convenþie prevede:
”1. Orice persoanã are dreptul la judecarea în mod
echitabil, în mod public ºi într-un termen rezonabil a cauzei
sale de cãtre o instanþã independentã ºi imparþialã,
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instituitã de lege, care va hotãrî fie asupra încãlcãrii drepturilor ºi obligaþiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricãrei acuzaþii în materie penalã îndreptate
împotriva sa. Hotãrârea trebuie sã fie pronunþatã în mod
public, dar accesul în sala de ºedinþã poate fi interzis presei ºi publicului pe întreaga duratã a procesului sau a unei
pãrþi a acestuia în interesul moralitãþii, al ordinii publice ori
al securitãþii naþionale într-o societate democraticã, atunci
când interesele minorilor sau protecþia vieþii private a pãrþilor la proces o impun sau în mãsura consideratã absolut
necesarã de cãtre instanþã atunci când, în împrejurãri speciale, publicitatea ar fi de naturã sã aducã atingere intereselor justiþiei. 2. Orice persoanã acuzatã de o infracþiune
este prezumatã nevinovatã pânã ce vinovãþia sa va fi legal
stabilitã. 3. Orice acuzat are, în special, dreptul: a) sã fie
informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbã pe care o
înþelege ºi în mod amãnunþit, asupra naturii ºi cauzei acuzaþiei aduse împotriva sa; b) sã dispunã de timpul ºi de
înlesnirile necesare pregãtirii apãrãrii sale; c) sã se apere
el însuºi sau sã fie asistat de un apãrãtor ales de el ºi,
dacã nu dispune de mijloacele necesare pentru a plãti un
apãrãtor, sã poatã fi asistat în mod gratuit de un avocat
din oficiu, atunci când interesele justiþiei o cer; d) sã întrebe
sau sã solicite audierea martorilor acuzãrii ºi sã obþinã citarea ºi audierea martorilor apãrãrii în aceleaºi condiþii ca ºi
martorii acuzãrii; e) sã fie asistat în mod gratuit de un
interpret, dacã nu înþelege sau nu vorbeºte limba folositã
la audiere.Ò
Art. 14 din Pactul internaþional privind drepturile civile ºi
politice prevede:
”1. Toþi oamenii sunt egali în faþa tribunalelor ºi curþilor
de justiþie. Orice persoanã are dreptul ca litigiul în care se
aflã sã fie examinat în mod echitabil ºi public de cãtre un
tribunal competent, independent ºi imparþial, stabilit prin
lege, care sã decidã fie asupra temeiniciei oricãrei învinuiri
penale îndreptate împotriva ei, fie asupra contestaþiilor privind drepturile ºi obligaþiile sale cu caracter civil. ªedinþa
de judecatã poate fi declaratã secretã în totalitate sau pentru o parte a desfãºurãrii ei, fie în interesul bunelor moravuri, al ordinii publice sau al securitãþii naþionale într-o
societate democraticã, fie, dacã interesele vieþii particulare
a pãrþilor în cauzã o cer, fie în mãsura în care tribunalul ar
socoti acest lucru ca absolut necesar, când datoritã circumstanþelor speciale ale cauzei publicitatea ar dãuna intereselor justiþiei; cu toate acestea, pronunþarea oricãrei
hotãrâri în materie penalã sau civilã va fi publicã, afarã de
cazurile când interesul minorilor cere sã se procedeze altfel
sau când procesul se referã la diferende matrimoniale ori
la tutela copiilor.
2. Orice persoanã acuzatã de comiterea unei infracþiuni
penale este prezumatã a fi nevinovatã cât timp culpabilitatea sa nu a fost stabilitã în mod legal.
3. Orice persoanã acuzatã de comiterea unei infracþiuni
penale are dreptul, în condiþii de deplinã egalitate, la cel
puþin urmãtoarele garanþii:
a) sã fie informatã în cel mai scurt termen, într-o limbã
pe care o înþelege, ºi în mod detaliat, despre natura ºi
motivele acuzaþiei ce i se aduc;
b) sã dispunã de timpul ºi de înlesnirile necesare pregãtirii apãrãrii sale ºi sã comunice cu apãrãtorul pe care
ºi-l alege;
c) sã fie judecatã fãrã o întârziere excesivã;
d) sã fie prezentã la proces ºi sã se apere ea însãºi
sau sã aibã asistenþa unui apãrãtor ales de ea; dacã nu
are apãrãtor, sã fie informatã despre dreptul de a-l avea
ºi, ori de câte ori interesul justiþiei o cere, sã i se atribuie
un apãrãtor din oficiu, fãrã platã, dacã ea nu are mijloace
pentru a-l remunera;
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e) sã interogheze sau sã facã a fi interogaþi martorii
acuzãrii ºi sã obþinã înfãþiºarea ºi interogarea martorilor
apãrãrii, în aceleaºi condiþii cu cele ale martorilor acuzãrii;
f) sã beneficieze de asistenþa gratuitã a unui interpret,
dacã nu înþelege sau nu vorbeºte limba folositã la ºedinþa
de judecatã;
g) sã nu fie silitã sã mãrturiseascã împotriva sa însãºi
sau sã se recunoascã vinovatã.
4. Procedura aplicabilã tinerilor care nu sunt încã majori
potrivit legii penale va þine seama de vârsta lor ºi de
interesul reeducãrii lor.
5. Orice persoanã declaratã vinovatã de o infracþiune
are dreptul de a obþine examinarea de cãtre o jurisdicþie
superioarã, în conformitate cu legea, a declarãrii vinovãþiei
ºi a condamnãrii sale.
6. Când o condamnare penalã definitivã este ulterior
anulatã sau se acordã graþierea deoarece un fapt nou sau
nou-descoperit dovedeºte cã s-a produs o eroare judiciarã,
persoana care a suferit o pedeapsã în urma acestei condamnãri va primi o indemnizaþie în conformitate cu legea,
afarã de cazul când s-a dovedit cã nedescoperirea în timp
util a faptului necunoscut ei îi este imputabilã, în întregime
sau în parte.
7. Nimeni nu poate fi urmãrit sau pedepsit din pricina
unei infracþiuni pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotãrâre definitivã în conformitate cu legea ºi
cu procedura penalã a fiecãrei þãri.Ò
Examinând susþinerea autorului excepþiei, Curtea
Constituþionalã constatã cã, într-adevãr, în condiþiile unei
rate ridicate a inflaþiei, limita de 50.000.000 lei prevãzutã la
art. 146, care defineºte agravanta ”consecinþe deosebit de
graveÒ, nu mai reprezintã o valoare fixã faþã de care se
impune regim sancþionator mai sever. Dar aceasta nu
înseamnã cã dispoziþiile atacate contravin prevederilor
art. 20 din Constituþie. Curtea Constituþionalã, potrivit competenþei sale înscrise în art. 144 din Constituþie ºi în Legea
nr. 47/1992, verificã, în cadrul controlului de constituþionalitate a legilor, conformitatea acestora cu dispoziþiile constituþionale, fãrã a putea modifica sau completa prevederea
legalã supusã controlului.
Aºa fiind, deoarece Curtea Constituþionalã nu se poate
substitui Parlamentului pentru modificarea limitei valorice
prevãzute la art. 146 din Codul penal, angajamentele prezentate cu ocazia ridicãrii excepþiei nu pot fi acceptate.
Cu privire la celelalte argumente, susþinute cu ocazia
dezbaterilor în motivarea excepþiei, Curtea constatã urmãtoarele:
Este neîntemeiatã susþinerea potrivit cãreia dispoziþiile
art. 6 din Convenþia europeanã pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale ar impune aplicarea
cerinþei ”procesului echitabilÒ nu numai la procedura desfãºurãrii unui proces, ci ºi la cadrul juridic sancþionar al
faptelor, adicã la materii din câmpul dreptului substanþial.
Este adevãrat cã în jurisprudenþa Curþii Europene a
Drepturilor Omului s-a statuat frecvent ºi constant cã ”Într-o
societate democraticã, în sensul convenþiei, dreptul la o
bunã administrare a justiþiei ocupã un loc atât de important,
încât o interpretare restrictivã a art. 6 paragraful 1 nu ar
corespunde scopului ºi obiectului acestei dispoziþiiÒ (cazul
Delcourt contra Belgiei Ñ 1970). Pe de altã parte însã nici
din cuprinsul art. 6 ºi nici din jurisprudenþa Curþii Europene
a Drepturilor Omului nu se poate desprinde concluzia cã
aplicarea extensivã a art. 6 ar trebui sã exceadã necesitãþii asigurãrii garanþiilor procesuale, spre a se intra în
materii din câmpul dreptului substanþial (astfel cum este, în
prezenta speþã, materia sancþiunilor aplicabile pentru sãvârºirea unei infracþiuni). Aceastã idee a mai fost exprimatã,
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de altfel, în jurisprudenþa Curþii Constituþionale, în Decizia
nr. 157 din 10 noiembrie 1998 ºi în Decizia nr. 161 din
10 noiembrie 1998, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 3 din 11 ianuarie 1999. Prin aceste
decizii, acceptându-se cã noþiunea de ”acuzaþie în materie
penalãÒ include, neîndoielnic, ºi domeniul contravenþional,
s-a arãtat cã totuºi scopul interpretãrii date de cãtre Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului ”a fost acela de a asigura
aceleaºi garanþii procesuale celor învinuiþi de sãvârºirea
unei infracþiuni (cazul Lšnroth contra Suediei Ñ 1982; cazul
…ztŸrk contra Germaniei Ñ 1984, cazul Lutz contra
Germaniei Ñ 1987)Ò.
În sfârºit, cu privire la susþinerea potrivit cãreia dispoziþiile cuprinse în titlul VIII din Codul penal sunt dispoziþii

interpretative care, potrivit doctrinei penale, pot avea caracter retroactiv, Curtea Constituþionalã reþine cã, prin Decizia
sa nr. 19 din 14 februarie 1995, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 23 februarie 1995,
s-a statuat cã, întrucât legea de interpretare nu modificã
sau nu adaugã nimic la legea interpretatã, ci desluºeºte
numai înþelesul acesteia, ascuns într-o redactare insuficient
de clarã, ea este constituþionalã în raport cu prevederile
art. 15 alin. (2) din Constituþie.
Faþã de toate aceste motive, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 146 din Codul penal urmeazã a fi
respinsã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 58 alin. (1) ºi al art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 3
alin. (3), al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 146 din Codul penal, ridicatã de Harea Paul Vladimir
în Dosarul nr. 1.853/P/1998 al Tribunalului Timiº Ñ Secþia penalã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 27 octombrie 1998.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 180
din 17 decembrie 1998

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanþului contabil special
ºi regularizarea unor credite ºi dobânzi clasificate în categoria ”pierdereÒ la Banca Agricolã Ñ S.A.,
cu modificãrile ulterioare
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Maria Bratu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 43/1997, ridicatã de Societatea Comercialã ”AgrocomÒ Ñ
S.A. Bistriþa în Dosarul nr. 3.354/1997 al Tribunalului
Bistriþa-Nãsãud Ñ Secþia civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din data de
15 decembrie 1998, în prezenþa reprezentantului
Ministerului Public ºi în lipsa pãrþilor legal citate, fiind consemnate în încheierea de la aceeaºi datã, când Curtea,
având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea pentru data de 17 decembrie 1998.

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Tribunalul Bistriþa-Nãsãud Ñ Secþia civilã, prin
Încheierea din 29 mai 1998, pronunþatã în Dosarul
nr. 3.354/1997, a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia
de neconstituþionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea
bilanþului contabil special ºi regularizarea unor credite ºi
dobânzi clasificate în categoria ”pierdereÒ la Banca Agricolã Ñ
S.A., modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 48/1997, excepþie ridicatã de cãtre Societatea
Comercialã ”AgrocomÒ Ñ S.A. Bistriþa.
În motivarea excepþiei s-a susþinut cã prevederile art. 5
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997 contravin dispoziþiilor art. 21, 24, 41 ºi 135 din Constituþia
României, în sensul cã îngrãdesc accesul liber la justiþie al
anumitor persoane fizice sau juridice ºi, în acelaºi timp,
creeazã un regim preferenþial de ocrotire a proprietãþii unitãþilor bancare, dând posibilitate bãncii sã obþinã un titlu
executoriu fãrã judecatã, prin propria acþiune ºi fãrã ca
debitorii sã poatã beneficia de aceastã prevedere.
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Tribunalul Bistriþa-Nãsãud Ñ Secþia civilã apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã.
Prevederile art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 43/1997 nu contravin dispoziþiilor art. 21 ºi 24 din
Constituþie, care garanteazã liberul acces la justiþie ºi dreptul la apãrare, deoarece împotriva titlurilor executorii debitorii au deschisã calea contestaþiei la executare. De
asemenea, art. 5 din ordonanþã nu contravine nici dispoziþiilor art. 41 ºi 135 din Constituþie, în sensul cã ar crea un
regim juridic preferenþial de ocrotire a proprietãþii unitãþilor
bancare, deoarece textul a cãrui neconstituþionalitate se
invocã se referã numai la situaþii speciale, anume avute în
vedere la adoptarea ordonanþei ºi a cãror rezolvare impune
luarea unor mãsuri urgente. Se aratã cã prin art. 56 din
Legea bancarã nr. 58/1998 s-a conferit caracterul de titlu
executoriu tuturor contractelor de credit bancar, precum ºi
garanþiilor reale ºi personale constituite în scopul garantãrii
creditului bancar.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, s-au solicitat puncte de vedere
preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi
Guvernului.
În punctul sãu de vedere Guvernul considerã cã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997 este neîntemeiatã, deoarece textul care se pretinde cã este neconstituþional nu contravine prevederilor art. 21 ºi 24 din
Constituþie, debitorul care nu recunoaºte sumele cuprinse în
titlul executoriu având deschisã calea contestaþiei la executare. Textul menþionat nu contravine nici prevederilor art. 41
ºi 135 din Constituþie, prin care este garantatã proprietatea,
indiferent de formele sale, publicã sau privatã. Acesta nu
creeazã un regim juridic preferenþial de ocrotire a proprietãþii unitãþilor bancare, mãsura luatã prin ordonanþã fiind
reclamatã de o situaþie excepþionalã. Art. 114 alin. (4) din
Constituþie condiþioneazã delegarea legislativã datã
Guvernului prin adoptarea unei ordonanþe de urgenþã de
existenþa ”cazurilor specialeÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, notele
scrise ale pãrþilor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
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Curtea Constituþionalã este competentã sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate, în conformitate cu dispoziþiile art. 144 lit. c) din Constituþie ºi ale art. 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã.
Excepþia de neconstituþionalitate priveºte dispoziþiile
art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997,
astfel cum a fost modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 48/1997.
Textul art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 43/1997 prevede: ”Contractele de credit încheiate între
Banca Agricolã Ñ S.A. ºi împrumutaþii sãi pentru creditele
ºi dobânzile ce intrã sub incidenþa prevederilor prezentei
ordonanþe de urgenþã constituie titluri executoriiÒ.
Dispoziþiile art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 43/1997 nu încalcã principiul liberului acces la justiþie,
prevãzut la art. 21 din Constituþie, ºi nici prevederile art. 24
din Constituþie, deoarece debitorul care nu recunoaºte
sumele cuprinse în titlul executoriu are deschisã calea contestaþiei la executare, conform normelor de drept comun,
iar instanþa de judecatã poate suspenda obligaþia de platã
pânã la soluþionarea contestaþiei la executare. Art. 5 din
ordonanþã nu contravine nici dispoziþiilor art. 41 ºi 135 din
Constituþie, prin care este garantatã proprietatea publicã ºi
privatã, deoarece nu se creeazã un regim preferenþial de
ocrotire a proprietãþii bãncilor, ci se instituie o garanþie pentru protecþia creditului acordat de bãnci, în sensul art. 134
alin. (2) lit. b) din Constituþie, cu care debitorul se prezumã
cã a fost de acord din momentul în care a semnat contractul de credit bancar. Aºa cum s-a reþinut ºi prin deciziile nr. 249 din 17 iunie 1997 ºi nr. 250 din 17 iunie 1997
ale Curþii Constituþionale, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 332 din 27 noiembrie 1997, activitatea bancarã este, incontestabil, o activitate de interes
public, chiar dacã se desfãºoarã de persoane juridice de
drept privat, iar aceastã activitate trebuie sã se caracterizeze prin moralitate ºi bunã-credinþã, pentru a nu expune
acþionarii ºi depunãtorii la riscul de a-ºi vedea irosite investiþiile sau economiile. Or, în cazul în care creditul acordat
unor persoane de cãtre bãnci nu ar fi garantat prin dispoziþia legii, în sensul cã actul juridic (contractul) prin care
s-a convenit împrumutul constituie titlu executoriu, debitorii
de rea-credinþã ar refuza restituirea la scadenþã a sumelor
împrumutate, ceea ce ar obliga banca, în calitatea sa de
creditor, sã recurgã la acþiuni de chemare în judecatã ºi ar
întârzia recuperarea creanþelor. Acest fapt ar afecta, în
mod evident, interesul public de garantare a creditului ºi
i-ar expune pe ceilalþi depunãtori ºi acþionari la riscul de
a-ºi vedea irosite economiile ºi investiþiile.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997
pentru întocmirea bilanþului special ºi regularizarea unor credite ºi dobânzi clasificate în categoria ”pierdereÒ la Banca
Agricolã Ñ S.A., cu modificãrile ulterioare, ridicatã de Societatea Comercialã ”AgrocomÒ Ñ S.A. Bistriþa în Dosarul
nr. 3.354/1997 al Tribunalului Bistriþa-Nãsãud Ñ Secþia civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 17 decembrie 1998.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 7
din 4 februarie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 131 din Codul muncii
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
Pe rol, soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 131 din Codul muncii ºi ale art. 23 din
Contractul colectiv de muncã încheiat între Societatea
Comercialã ”C.N.F.R. NavromÒ Ñ S.A. din Galaþi ºi
Sindicatul Liber ”GarenaÒ, excepþie ridicatã de Rãileanu
Anton ºi Bacãu Mihai în Dosarul nr. 11.141/1998 al
Judecãtoriei Galaþi.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor: contestatorii,
Rãileanu Anton ºi Bacãu Mihai, precum ºi intimata,
Societatea Comercialã ”C.N.F.R. NavromÒ Ñ S.A. din
Galaþi, procedura de citare fiind legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã asupra cauzei.
Cauza fiind în stare de judecatã, se dã cuvântul pe
fond reprezentantului Ministerului Public, care solicitã, pe
de o parte, respingerea excepþiei de neconstituþionalitate a
art. 131 din Codul muncii, iar pe de altã parte, respingerea
ca inadmisibilã a excepþiei de neconstituþionalitate a art. 23
din Contractul colectiv de muncã încheiat între Societatea
Comercialã ”C.N.F.R. NavromÒ Ñ S.A. din Galaþi ºi
Sindicatul Liber ”GarenaÒ.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 23 septembrie 1998, pronunþatã în
Dosarul nr. 11.141/1998, Judecãtoria Galaþi a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 131 din Codul muncii, ridicatã de contestatorii Rãileanu Anton ºi Bacãu Mihai într-o cauzã care are
ca obiect contestaþia formulatã împotriva înºtiinþãrii fãcute
de Societatea Comercialã ”C.N.F.R. NavromÒ Ñ S.A. din
Galaþi privind acordarea unui preaviz de 30 de zile la desfacerea contractului de muncã în temeiul art. 130 alin. (1)
lit. a) din Codul muncii.
În motivarea excepþiei contestatorii nu indicã prevederile
constituþionale încãlcate, ci doar susþin cã art. 131 din
Codul muncii, care reglementeazã acordarea preavizului în
cazul desfacerii contractului de muncã pentru motivele prevãzute la art. 130 alin. (1) lit. a)Ñf) din acelaºi cod, este
neconstituþional, deoarece nu prevede o cale de atac împotriva mãsurii de acordare a preavizului, nu aratã termenul
înãuntrul cãruia poate fi exercitatã calea de atac ºi nici
organul jurisdicþional la care poate fi formulatã o astfel de
cerere.
Pentru aceleaºi motive contestatorii au susþinut ºi
neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. 23 din Contractul
colectiv de muncã încheiat între Societatea Comercialã
”C.N.F.R. NavromÒ Ñ S.A. din Galaþi ºi Sindicatul Liber
”GarenaÒ.

Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã a apreciat cã
excepþia de neconstituþionalitate a art. 23 din contractul
colectiv de muncã este inadmisibilã, întrucât nu sunt întrunite condiþiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, ”contractul colectiv de muncã nefiind inclus în
categoria legi sau ordonanþe în vigoareÒ. În temeiul art. 23
alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã, instanþa a respins ca inadmisibilã aceastã excepþie.
În ceea ce priveºte neconstituþionalitatea dispoziþiilor
art. 131 din Codul muncii, instanþa de judecatã considerã
cã, deºi autorii excepþiei nu au menþionat explicit, au vizat
totuºi raportarea acestor dispoziþii la prevederile constituþionale ale art. 21 privind accesul liber la justiþie, ale art. 24
referitoare la dreptul la apãrare ºi, îndeosebi, ale art. 38
privind munca ºi protecþia socialã a muncii.
Textul de lege atacat nu contravine, în opinia instanþei,
acestor norme constituþionale, deoarece înºtiinþarea privind
acordarea preavizului nu echivaleazã cu mãsura desfacerii
contractului de muncã, rãmânând la aprecierea angajatorului dacã, la scurgerea perioadei de preaviz, dispune sau nu
aceastã mãsurã, care va putea fi atacatã în temeiul
art. 172 din Codul muncii.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate puncte de vedere preºedinþilor celor
douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul de vedere comunicat de preºedintele Camerei
Deputaþilor se apreciazã cã excepþia este neîntemeiatã ºi
cã dispoziþiile legale atacate nu îngrãdesc accesul liber la
justiþie prevãzut la art. 21 din Constituþie, iar ”reglementãri
de natura celor reclamate de contestatori, atât cu privire la
calea de atac, la termenul înãuntrul cãruia se promoveazã
aceasta, precum ºi la instanþa competentã sã soluþioneze
asemenea contestaþiiÒ sunt cuprinse în art. 172 ºi urmãtoarele din Codul muncii, astfel cum a fost modificat.
În punctul sãu de vedere Guvernul considerã excepþia
nefondatã, deoarece ”instituirea unei proceduri prealabile,
de înºtiinþare a persoanei cãreia i se desface contractul de
muncã din iniþiativa unitãþii pentru motive care exclud culpa
persoanei în cauzã, constituie o garanþie a stabilitãþii raporturilor de muncã ºi o mãsurã de protecþie socialã a munciiÉÒ. De asemenea, se aratã cã ”procedura preavizului,
prealabilã desfacerii contractului de muncã, face parte integrantã din normele referitoare la condiþiile de validitate a
dispoziþiei de desfacere a contractului de muncã, prevãzute
la art. 134 din Codul muncii, care conferã celui în cauzã
dreptul de a lua la cunoºtinþã de concediere ºi de motivele
care au determinat-o, precum ºi dreptul de a ataca mãsura
luatã de unitate, dacã o considerã netemeinicã sau
nelegalã, în termenul ºi la organul jurisdicþional competent,
prevãzute la art. 136, 172 ºi 174 din Codul munciiÉÒ.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
preºedintelui Camerei Deputaþilor, punctul de vedere comunicat de Guvern, concluziile procurorului, dispoziþiile legale
atacate, raportate la prevederile Constituþiei ºi ale Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
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Referitor la excepþia de neconstituþionalitate a art. 23 din
Contractul colectiv de muncã încheiat între Societatea
Comercialã ”C.N.F.R. NavromÒ Ñ S.A. din Galaþi ºi
Sindicatul Liber ”GarenaÒ, Curtea constatã cã Judecãtoria
Galaþi, în mod justificat, a respins ca inadmisibilã aceastã
excepþie, fãcând aplicarea dispoziþiilor art. 23 alin. (6) din
Legea nr. 47/1992, republicatã.
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã este competentã
sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 131 din Codul muncii cu care a fost legal sesizatã.
Art. 131 din Codul muncii are urmãtorul cuprins:
”(1) În cazurile de desfacere a contractului de muncã
pentru motivele prevãzute în art. 130 alin. (1) lit. a)Ñf),
unitatea va acorda persoanei al cãrei contract de muncã a
fost desfãcut un preaviz de 15 zile lucrãtoare. În perioada
preavizului, aceastã persoanã este obligatã sã continue
activitatea potrivit programului de lucru.
(2) În cazul în care unei persoane i se desface contractul de muncã fãrã ca unitatea sã o încunoºtinþeze din timp
despre aceastã mãsurã Ñ neacordându-i preavizul de
15 zile lucrãtoare Ñ, aceastã persoanã are dreptul sã primeascã, la desfacerea contractului de muncã, o indemnizaþie egalã cu salariul tarifar de încadrare pe o jumãtate de
lunã.Ò
Examinând constituþionalitatea, Curtea constatã cã acest
text legal nu prevede nici o restricþie pentru angajat, a
cãrui singurã obligaþie este aceea de a-ºi continua activitatea potrivit clauzelor contractului, ºi nici o restrângere a
exerciþiului drepturilor sale garantate de Constituþie.
De altfel, autorii excepþiei de neconstituþionalitate nu
imputã dispoziþiilor legale atacate încãlcarea vreunei norme
constituþionale, ci doar omisiunea reglementãrii cãii de atac,
a termenului în care aceasta poate fi exercitatã ºi a organelor jurisdicþionale competente sã o soluþioneze. Or,
aceastã omisiune legislativã nu produce nici un fel de consecinþe negative, deoarece alte dispoziþii ale Codului muncii
o completeazã în mod corespunzãtor.
Astfel, din analiza art. 131 din Codul muncii rezultã cã,
în practicã, acordarea preavizului legal ori extins prin
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contractul colectiv de muncã se poate face în douã feluri,
ºi anume:
a) Concomitent cu aducerea la cunoºtinþã a dispoziþiei
ce cuprinde mãsura desfacerii contractului individual de
muncã ºi motivele acesteia.
În acest caz, angajatul interesat poate contesta mãsura
desfacerii contractului individual de muncã în condiþii reglementate corespunzãtor prin lege, se poate adresa justiþiei
fãrã nici o îngrãdire, îºi poate face apãrarea în faþa instanþelor de judecatã, poate exercita cãile legale de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti pe care le considerã nelegale
sau netemeinice. În cazul unui asemenea litigiu, poate contesta ºi eventuala neconformitate cu prevederile legale sau
chiar cu cele ale contractului colectiv de muncã a modului
cum i s-a acordat preavizul.
b) Printr-o înºtiinþare prealabilã, aducându-i-se la cunoºtinþã cã la o datã ulterioarã urmeazã sã se dispunã desfacerea contractului sãu de muncã pentru vreunul din
motivele prevãzute la art. 130 alin. (1) lit. a)Ñf) din Codul
muncii.
În acest caz, înºtiinþarea nu reprezintã o mãsurã de
naturã sã modifice condiþiile de încheiere sau de executare
a contractului individual de muncã ori sã determine, în
sine, încetarea raportului de muncã ºi, prin urmare, nu
poate da naºtere unui litigiu de muncã, în sensul definit la
art. 172 alin. (3) din Codul muncii. Aceastã constatare
demonstreazã inutilitatea reglementãrii unor condiþii distincte
de atacare în justiþie a înºtiinþãrii.
Înºtiinþarea angajatului despre intenþia angajatorului de
a-i desface contractul individual de muncã nu constituie nici
o îngrãdire în exercitarea dreptului la muncã, a dreptului de
alegere a profesiei ºi a locului de muncã ºi a dreptului la
protecþia socialã a muncii. Examinarea, în cadrul soluþionãrii litigiului de muncã izvorât din mãsura efectivã de desfacere a contractului de muncã, a faptului dacã mãsura
dispusã este sau nu legalã ºi temeinicã constituie probleme
de fapt ºi de drept a cãror stabilire cade în competenþa
exclusivã a instanþelor de judecatã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3, al art. 13 alin. (1)
lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 131 din Codul muncii, ridicatã de Rãileanu Anton ºi
Bacãu Mihai în Dosarul nr. 11.141/1998 al Judecãtoriei Galaþi.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 4 februarie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
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ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind punerea în circulaþie a monedei cu valoarea nominalã de 500 lei
În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind
Statutul Bãncii Naþionale a României, Banca Naþionalã a
României va pune în circulaþie, începând cu data de
15 martie 1999, o monedã cu valoarea nominalã de
500 lei.
Caracteristicile tehnice ale monedei de 500 lei sunt
urmãtoarele:
Ñ compoziþia: aliaj de aluminiu ºi magneziu;
Ñ culoarea: argintie;
Ñ forma: rotundã;
Ñ diametrul: 25 mm;
Ñ grosimea la chenar: 3,10 mm;
Ñ greutatea: 3,75 g.
Pe aversul monedei este gravatã, în centru, stema
României, încadratã între douã ramuri de laur, orientate
simetric în sus. La partea inferioarã, între capetele ramurilor de laur, este înscris anul de batere a monedei ”1999Ò,
iar la partea superioarã, un punct.
Pe reversul monedei este gravatã, în centru, valoarea
nominalã a monedei ”500 LEIÒ pe douã rânduri, încadratã
de douã ramuri de laur, pornind de la partea inferioarã,
întrerupte printr-un spaþiu la nivelul axei orizontale. În partea superioarã, dispusã pe circumferinþã, între capetele
ramurilor de laur se aflã inscripþia ROMÂNIA.

Pe marginea monedei este încrustatã inscripþia
ROMÂNIA, care se repetã de 3 ori. Inscripþiile sunt despãrþite între ele prin câte un romb.
Grafica acestei monede este protejatã prin înregistrare
la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci din România.
Orice reproducere a acesteia, parþialã sau integralã, la
scara de 1/1, în scop publicitar, de informare sau în alte
scopuri comerciale, se poate face numai cu acordul prealabil, în scris, al Bãncii Naþionale a României.
Moneda cu valoarea nominalã de 500 lei va circula în
paralel cu bancnota de 500 lei, emisiunea 1992.
Punerea în circulaþie a monedei de 500 lei se va face
de cãtre Banca Naþionalã a României atât cu ocazia efectuãrii plãþilor în numerar (alimentarea cu numerar a bãncilor
comerciale), cât ºi la cerere, prin casele de schimb, în
limita cantitãþilor remise de centralã ºi în condiþiile prevãzute în anexa nr. 6 la Normele nr. 31/1993 privind operaþiunile de casã în unitãþile Bãncii Naþionale a României,
precum ºi ale reglementãrilor ulterioare emise în acest
scop.
Directorii sucursalelor Bãncii Naþionale a României vor
lua mãsuri pentru informarea tuturor unitãþilor bancare din
judeþe despre punerea în circulaþie a monedei cu valoarea
nominalã de 500 lei.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 19 februarie 1999.
Nr. 3.
BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii, aferente lunii februarie 1999
În temeiul art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României,
în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificãrile
ulterioare,
Banca Naþionalã a României hotãrãºte:
Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii,
aferente lunii februarie 1999 Ñ perioadã de aplicare Ñ,
sunt:

Ñ 10,55% pentru rezervele minime obligatorii constituite
în lei;
Ñ 3,40% pentru rezervele minime obligatorii constituite
în dolari S.U.A.

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISÃRESCU
Bucureºti, 25 februarie 1999.
Nr. 4.
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