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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003
privind interzicerea exploat„rii de mas„ lemnoas„
din fondul forestier na˛ional ∫i din afara acestuia,
pentru o perioad„ de 3 ani, Ón jude˛ele Br„ila, C„l„ra∫i,
Constan˛a, Dolj, Gala˛i, Giurgiu, Ialomi˛a, Olt, Tulcea
∫i Teleorman
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — La articolul 1 din Legea nr. 570/2003 privind
interzicerea exploat„rii de mas„ lemnoas„ din fondul forestier na˛ional ∫i din
afara acestuia, pentru o perioad„ de 3 ani, Ón jude˛ele Br„ila, C„l„ra∫i,
Constan˛a, Dolj, Gala˛i, Giurgiu, Ialomi˛a, Olt, Tulcea ∫i Teleorman, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 932 din 23 decembrie 2003,
dup„ litera e) se introduce o liter„ nou„, litera f), cu urm„torul cuprins:
îf) arborete situate pe terenurile forestiere scoase definitiv sau
temporar din circuitul silvic cu defri∫area vegeta˛iei forestiere, precum ∫i
vegeta˛ia forestier„ de pe terenurile din afara fondului forestier, a c„ror
defri∫are este necesar„ pentru realizarea obiectivelor de interes na˛ional ∫i a
celor declarate de utilitate public„, Ón condi˛iile legii.“
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 272.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1
din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploat„rii
de mas„ lemnoas„ din fondul forestier na˛ional
∫i din afara acestuia, pentru o perioad„ de 3 ani,
Ón jude˛ele Br„ila, C„l„ra∫i, Constan˛a, Dolj, Gala˛i, Giurgiu,
Ialomi˛a, Olt, Tulcea ∫i Teleorman
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 completarea art. 1 din
Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploat„rii de mas„ lemnoas„ din
fondul forestier na˛ional ∫i din afara acestuia, pentru o perioad„ de 3 ani, Ón
jude˛ele Br„ila, C„l„ra∫i, Constan˛a, Dolj, Gala˛i, Giurgiu, Ialomi˛a, Olt,
Tulcea ∫i Teleorman ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 974.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic
∫i administrarea fondului forestier na˛ional, republicat„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83
din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ∫i administrarea
fondului forestier na˛ional, republicat„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 627 din 19 iulie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

MIRON TUDOR MITREA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 273.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea
art. 10 alin. (6) din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998
privind reglementarea regimului silvic ∫i administrarea
fondului forestier na˛ional, republicat„
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 aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ∫i
administrarea fondului forestier na˛ional, republicat„, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 975.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de Ómprumut
dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare, semnat la Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005,
pentru finan˛area Proiectului de restructurare
a transporturilor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 52
din 15 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la
Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005, pentru finan˛area Proiectului de restructurare
a transporturilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 514
din 16 iunie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 274.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea
Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
semnat la Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005,
pentru finan˛area Proiectului de restructurare
a transporturilor
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 aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de Ómprumut
dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
semnat la Bucure∫ti la 28 ianuarie 2005, pentru finan˛area Proiectului de
restructurare a transporturilor ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 976.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind ucenicia la locul de munc„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Ucenicia la locul de munc„ reprezint„
formarea profesional„ realizat„ Ón baza unui contract de
ucenicie la locul de munc„.
Art. 2. — Ucenicul este persoana fizic„ Óncadrat„ Ón
munc„ Ón baza unui contract de ucenicie la locul de
munc„.
Art. 3. — (1) Maistrul de ucenicie este persoana atestat„
Ón condi˛iile prezentei legi, care coordoneaz„ formarea
profesional„ a ucenicului.
(2) Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului
care organizeaz„ ucenicia la locul de munc„.
(3) Œn cazul Ón care ucenicia la locul de munc„ este
organizat„ de c„tre o persoan„ fizic„ autorizat„ s„
desf„∫oare activit„˛i economice Ón mod independent sau o
asocia˛ie familial„, maistrul de ucenicie este chiar persoana
fizic„ autorizat„ sau un membru al asocia˛iei familiale.
CAPITOLUL II
Contractul de ucenicie la locul de munc„
Art. 4. — (1) Contractul de ucenicie la locul de munc„
este un contract individual de munc„ de tip particular,
Óncheiat pe durat„ determinat„, Ón temeiul c„ruia o
persoan„ fizic„, denumit„ ucenic, se oblig„ s„ se
preg„teasc„ profesional ∫i s„ munceasc„ pentru ∫i sub
autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite
angajator, care se oblig„ s„-i asigure plata salariului ∫i
toate condi˛iile necesare form„rii profesionale.
(2) Œncheierea, executarea, modificarea, suspendarea ∫i
Óncetarea contractului de ucenicie la locul de munc„ se fac
Ón condi˛iile respect„rii reglement„rilor Legii nr. 53/2003 —
Codul muncii referitoare la ucenicie ∫i la contractul
individual de munc„.
(3) Contractul de ucenicie la locul de munc„ se Óncheie
obligatoriu Ón form„ scris„, Ón limba rom‚n„, ∫i se
Ónregistreaz„ Ón termen de 20 de zile la inspectoratul
teritorial de munc„ jude˛ean, respectiv al municipiului
Bucure∫ti. Obliga˛ia de Óncheiere a contractului de ucenicie
la locul de munc„, Ón form„ scris„, revine angajatorului.
(4) Pe l‚ng„ elementele obligatorii ale contractului
individual de munc„, contractul de ucenicie la locul de
munc„ cuprinde ∫i urm„toarele clauze cu privire la:
a) calificarea, respectiv competen˛ele pe care urmeaz„
s„ le dob‚ndeasc„ ucenicul;
b) numele maistrului de ucenicie ∫i calificarea acestuia;
c) locul Ón care se desf„∫oar„ activitatea de formare
profesional„;
d) repartizarea programului de preg„tire practic„ ∫i a
celui de preg„tire teoretic„, dup„ caz;
e) durata necesar„ ob˛inerii calific„rii sau competen˛elor;
f) avantajele Ón natur„ acordate ucenicului.
(5) Drepturile ∫i obliga˛iile angajatorului ∫i ale ucenicului
se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de munc„,
ce se completeaz„ cu prevederile din cuprinsul contractului

colectiv de munc„ aplicabil ∫i prin regulamentele interne,
dup„ caz.
(6) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de
munc„ se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 5. — (1) Poate fi Óncadrat„, ca ucenic Ón munc„,
orice persoan„ fizic„ ce a Ómplinit v‚rsta de 16 ani, dar nu
mai mult de 25 de ani, ∫i nu de˛ine o calificare pentru
ocupa˛ia Ón care se organizeaz„ ucenicia la locul de
munc„.
(2) Persoana fizic„ poate Óncheia un contract de
ucenicie la locul de munc„, Ón calitate de ucenic, ∫i la
Ómplinirea v‚rstei de 15 ani, cu acordul scris al p„rin˛ilor
sau al reprezentan˛ilor legali, pentru activit„˛i potrivite cu
dezvoltarea fizic„, aptitudinile ∫i cuno∫tin˛ele sale, dac„
astfel nu Ói sunt periclitate s„n„tatea, dezvoltarea ∫i
preg„tirea profesional„. Lipsa acordului p„rin˛ilor sau al
reprezentan˛ilor legali atrage dup„ sine nulitatea absolut„ a
contractului de ucenicie.
(3) Se pot Óncadra Ón munc„ Ón calitate de ucenici ∫i
urm„toarele categorii:
a) cet„˛enii str„ini, precum ∫i apatrizii care au ob˛inut
permis de munc„ Ón Rom‚nia, conform reglement„rilor
legale Ón vigoare;
b) cet„˛enii statelor membre ale Uniunii Europene, ai
statelor semnatare ale Acordului privind Spa˛iul Economic
European ∫i membrii de familie ai acestora.
(4) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare Ón
executarea uceniciei la locul de munc„.
(5) Ucenicii care au Ómplinit v‚rsta de 18 ani au dreptul
la Óntre˛inere, acestora aplic‚ndu-li-se prevederile Codului
familiei, perioada de ucenicie fiind asimilat„ cu cea de
continuare a studiilor.
Art. 6. — (1) Pot Óncheia contracte de ucenicie la locul
de munc„, Ón calitate de angajatori, numai persoanele
juridice ∫i persoanele fizice autorizate de Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, potrivit prevederilor prezentei
legi.
(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 300/2004
privind autorizarea persoanelor fizice ∫i a asocia˛iilor
familiale care desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón mod
independent, pot Óncadra Ón munc„ ucenici ∫i:
a) persoana fizic„ autorizat„, dac„ face dovada c„
presteaz„ de cel pu˛in un an activitatea pentru care a fost
autorizat„;
b) asocia˛ia familial„, prin reprezentantul acesteia, dac„
face dovada c„ presteaz„ de cel pu˛in un an activitatea
pentru care s-a constituit ca asocia˛ie familial„.
(3) Persoana fizic„ autorizat„, respectiv asocia˛ia
familial„, pot organiza ucenicie la locul de munc„ pentru
maximum trei ucenici care se preg„tesc concomitent ∫i
numai pentru nivelul I de calificare, potrivit dispozi˛iilor
legale.
(4) Dispozi˛iile prezentei legi referitoare la Óncheierea
contractului de ucenicie la locul de munc„ sunt aplicabile
∫i Ón cazul raporturilor de munc„ ale ucenicilor Óncadra˛i de
asocia˛iile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.
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Art. 7. — (1) Durata contractului de ucenicie la locul de
munc„ nu poate fi mai mare de 3 ani ∫i mai mic„ de
6 luni.
(2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de prob„
care nu va dep„∫i 30 de zile lucr„toare.
(3) Formarea profesional„ prin ucenicie la locul de
munc„ cuprinde preg„tirea teoretic„ ∫i preg„tirea practic„
sau numai preg„tirea practic„.
(4) Timpul necesar preg„tirii teoretice a ucenicului este
inclus Ón programul normal de munc„.
(5) Salariul de baz„ lunar, stabilit prin contractul de
ucenicie la locul de munc„, este cel pu˛in egal cu salariul
de baz„ minim brut pe ˛ar„, Ón vigoare pentru un program
de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore Ón medie pe
s„pt„m‚n„.
(6) Programul normal de munc„ pentru persoanele
Óncadrate Ón baza unui contract de ucenicie la locul de
munc„ este de maximum 8 ore pe zi, Ón regim de
maximum 5 zile pe s„pt„m‚n„.
(7) Pe perioada Óncadr„rii Ón munc„ Ón baza contractului
de ucenicie la locul de munc„, angajatorul are obliga˛ia s„
asigure ucenicului care are domiciliul stabil Ón alt„
localitate, f„r„ posibilit„˛i de navet„ zilnic„, condi˛ii de
cazare ∫i de mas„ Ón regim de 3 mese pe zi, Ón unit„˛i de
profil autorizat, conform legii.
(8) Condi˛iile de cazare trebuie s„ fie asigurate de c„tre
angajator ∫i suportate de ucenic, iar contravaloarea
acestora nu poate dep„∫i 50% din venitul net salarial
realizat de c„tre ucenic la locul de munc„, conform
contractului de ucenicie Ón vigoare.
CAPITOLUL III
Statutul ucenicului
Art. 8. — (1) Persoana Óncadrat„ Ón munc„ Ón baza
contractului de ucenicie la locul de munc„ are statut de
ucenic.
(2) La Óncheierea contractului de ucenicie, angajatorul
poate solicita absolventului angajarea obliga˛iei de a
r„m‚ne Ón unitatea respectiv„ cu contract de munc„ pe o
perioad„ negociat„ Óntre p„r˛i. Œn caz contrar, ucenicul va
rambursa contravaloarea cheltuielilor f„cute de angajator cu
formarea sa profesional„.
Art. 9. — (1) Statutul de ucenic Ói confer„ acestuia
toate drepturile ∫i obliga˛iile prev„zute de legisla˛ia muncii,
precum ∫i drepturile ∫i obliga˛iile prev„zute de prezenta
lege.
(2) Ucenicul beneficiaz„ de dispozi˛iile legale aplicabile
celorlal˛i salaria˛i, Ón m„sura Ón care acestea nu sunt
contrare statutului ucenicului.
Art. 10. — (1) Œn vederea form„rii profesionale a
ucenicului, angajatorul are obliga˛ia s„ asigure ucenicului
accesul la preg„tire teoretic„ ∫i practic„, precum ∫i toate
condi˛iile necesare pentru ca maistrul de ucenicie s„-∫i
Óndeplineasc„ sarcinile Ón ceea ce prive∫te formarea
ucenicului.
(2) Coordonarea activit„˛ii de formare profesional„ a
ucenicului se realizeaz„ de c„tre maistrul de ucenicie,
definit conform prevederilor art. 3.
(3) Persoana fizic„ autorizat„ ∫i membrul asocia˛iei
familiale preg„tesc ucenici Ón nume propriu, av‚nd Ón
acela∫i timp ∫i calitatea de mai∫tri de ucenicie.

CAPITOLUL IV
Autorizarea angajatorului ∫i atestarea
maistrului de ucenicie
Art. 11. — Autorizarea angajatorului ∫i atestarea
maistrului de ucenicie se realizeaz„ de Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, prin direc˛iile de munc„,
solidaritate social„ ∫i familie jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti, Ón baza avizului comisiei de autorizare a
furnizorilor de formare profesional„ jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, constituite potrivit legii.
Art. 12. — Autorizarea angajatorului ∫i atestarea
maistrului de ucenicie se fac pentru o perioad„ de 4 ani,
cu posibilitatea de prelungire.
Art. 13. — (1) Retragerea autoriza˛iei angajatorului ∫i a
atestatului de maistru de ucenicie se face de Ministerul
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, prin direc˛iile de
munc„, solidaritate social„ ∫i familie jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti.
(2) Modalitatea de autorizare a angajatorului ∫i de
atestare a maistrului de ucenicie, precum ∫i retragerea
autoriza˛iei, respectiv a atestatului, se stabilesc prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
CAPITOLUL V
Organizarea uceniciei la locul de munc„
Art. 14. — (1) Ucenicia la locul de munc„ se
organizeaz„ pentru nivelurile 1, 2 ∫i 3 de calificare, stabilite
prin legisla˛ia Ón vigoare.
(2) Ucenicia la locul de munc„ se organizeaz„ pentru
calific„rile stabilite prin legisla˛ia Ón vigoare ∫i pentru
ocupa˛iile cuprinse Ón Clasificarea Ocupa˛iilor din Rom‚nia,
pentru care exist„ standarde de preg„tire profesional„,
respectiv standarde ocupa˛ionale.
Art. 15. — (1) Preg„tirea teoretic„ se desf„∫oar„ la un
furnizor de formare profesional„ autorizat, conform
prevederilor legale Ón vigoare pentru calificarea sau
ocupa˛ia respectiv„.
(2) Preg„tirea practic„ se desf„∫oar„ Ón locuri de
munc„ care s„ permit„ dob‚ndirea tuturor competen˛elor
prev„zute de standardul ocupa˛ional, respectiv de
standardul de preg„tire profesional„.
(3) Este interzis„ utilizarea ucenicilor la prestarea altor
activit„˛i ∫i/sau exercitarea altor atribu˛ii Ón afara celor care
au ca obiect preg„tirea teoretic„ ∫i practic„ conform
contractului de ucenicie la locul de munc„.
Art. 16. — (1) Evaluarea final„ a preg„tirii teoretice ∫i
practice a ucenicului este organizat„ de angajator.
(2) Comisia de autorizare a furnizorilor de formare
profesional„ jude˛ean„, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
la solicitarea angajatorului, desemneaz„ o comisie de
examinare constituit„ din speciali∫ti Ón domeniul de
activitate Ón care s-a realizat formarea profesional„ a
ucenicului.
(3) Evaluarea ∫i certificarea form„rii profesionale prin
ucenicie la locul de munc„ se realizeaz„ Ón conformitate
cu prevederile legale Ón vigoare privind formarea
profesional„ a adul˛ilor.
CAPITOLUL VI
Sus˛inerea financiar„ a uceniciei la locul de munc„
Art. 17. — (1) Angajatorii care Óncadreaz„ Ón munc„
persoane, Ón baza unui contract de ucenicie la locul de
munc„ conform prezentei legi, primesc lunar, la cerere, din
bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, pe perioada derul„rii
contractului de ucenicie, pentru fiecare persoan„:
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a) o sum„ egal„ cu 50% din salariul de baz„ minim
brut pe ˛ar„, Ón vigoare;
b) o sum„ egal„ cu contravaloarea lunar„ a serviciilor
de instruire teoretic„ a ucenicului, f„r„ a putea dep„∫i 20%
din salariul de baz„ minim brut pe ˛ar„, Ón vigoare.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic„ pe perioada de
prob„ prev„zut„ Ón cuprinsul contractului de ucenicie la
locul de munc„, precum ∫i pe perioada Ón care raporturile
de munc„ sunt suspendate.
(3) Suma lunar„ prev„zut„ la alin. (1) lit. a) se acord„
angajatorilor propor˛ional cu timpul efectiv lucrat de ucenic,
precum ∫i pentru perioada concediului anual de odihn„ al
ucenicului.
Art. 18. — Nu beneficiaz„ de prevederile art. 17
angajatorii care, anterior Óncheierii contractului de ucenicie
la locul de munc„, au avut cu persoana Ón cauz„ Óncheiat
un alt contract de ucenicie la locul de munc„.
Art. 19. — Modul de acordare a sumelor prev„zute la
art. 17 alin. (1), din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, se
stabile∫te prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
Art. 20. — (1) Calific„rile sau competen˛ele profesionale
pentru care se acord„ sumele prev„zute la art. 17 se
stabilesc anual prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale
pentru Ocuparea For˛ei de Munc„.
(2) Stabilirea anual„ a calific„rilor sau competen˛elor
profesionale pentru care se acord„ sumele prev„zute la
art. 17 nu produce efecte asupra finan˛„rii contractelor de
ucenicie aflate Ón derulare la data apari˛iei ordinului
men˛ionat la alin. (1).
CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii finale
Art. 21. — (1) Œn scopul asigur„rii form„rii profesionale
a ucenicilor, angajatorii care beneficiaz„ de facilit„˛ile
prev„zute la art. 17 sunt obliga˛i s„ men˛in„ raporturile de
munc„ ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la
locul de munc„ Óncheiat.
(2) Œn situa˛ia Ón care raporturile de munc„ Óncheiate
Óntre angajator ∫i ucenic Ónceteaz„ anterior datei expir„rii
contractului de ucenicie la locul de munc„, angajatorii sunt
obliga˛i s„ restituie, Ón totalitate, agen˛iei pentru ocuparea
for˛ei de munc„ jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, sumele Óncasate de la bugetul asigur„rilor pentru
∫omaj pentru fiecare ucenic, plus dob‚nda de referin˛„ a
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, Ón vigoare la data Óncet„rii
raporturilor de munc„, dac„ Óncetarea acestora a avut loc
din motivele prev„zute la art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) ∫i
f) ∫i art. 65 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Art. 22. — Controlul respect„rii obliga˛iilor privind
men˛inerea raporturilor de munc„ Óncheiate Óntre ucenici ∫i
angajatorii care beneficiaz„ de sume din bugetul
asigur„rilor pentru ∫omaj, Ón temeiul art. 17, se efectueaz„
de organele de control din cadrul agen˛iilor pentru
ocuparea for˛ei de munc„ jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti.
Art. 23. — (1) Inspectorii de munc„ au competen˛a de
a controla modul de Óncheiere, executare, modificare,
suspendare ∫i Óncetare a contractului de ucenicie la locul
de munc„ Ón situa˛iile ∫i Ón condi˛iile prev„zute de normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2) La sesizarea inspectorilor de munc„ se poate
declan∫a procedura de retragere a autoriza˛iei angajatorului
sau a atestatului maistrului de ucenicie.
Art. 24. — Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei, prin direc˛iile de munc„, solidaritate social„ ∫i
familie jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, exercit„
controlul asupra modului Ón care este organizat„ ∫i se
desf„∫oar„ ucenicia la locul de munc„.
Art. 25. — Conflictele Ón leg„tur„ cu Óncheierea,
executarea, modificarea, suspendarea ∫i Óncetarea
contractului de ucenicie la locul de munc„ se solu˛ioneaz„
conform prevederilor legale privind conflictele de munc„.
Art. 26. — (1) Constituie contraven˛ie ∫i se
sanc˛ioneaz„ de c„tre persoanele stabilite cu atribu˛ii de
control conform art. 23, cu amend„ de 50.000.000 lei
(5.000 lei RON), Ónc„lcarea dispozi˛iilor prev„zute la art. 4
alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) ∫i (4), art. 6 alin. (1) ∫i (3),
art. 7 alin. (1), (2), (4)—(8), art. 9, art. 10 alin. (1) ∫i (2),
art. 15 ∫i art. 17 alin. (3).
(2) Œn cazul Ón care se constat„ c„ au fost Ónc„lcate de
3 ori Óntr-un an dispozi˛iile sanc˛ionate la alin. (1), se
solicit„ retragerea autoriza˛iei angajatorului de Óncadrare a
ucenicilor la locul de munc„ ∫i a dreptului de a ob˛ine o
nou„ autoriza˛ie pe o perioad„ de 4 ani de la data
retragerii acesteia.
Art. 27. — Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei elaboreaz„ ∫i supune spre aprobare Guvernului
normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
prezentei legi, Ón termen de 90 de zile de la data public„rii
acesteia Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 28. — M„surile de natura ajutorului de stat,
prev„zute la art. 17, vor fi notificate de Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, conform Legii nr. 143/1999
privind ajutorul de stat, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i se vor acorda numai dup„ autorizarea
acestora de Consiliul Concuren˛ei.
Art. 29. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 120 de zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

MIRON TUDOR MITREA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 279.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ucenicia la locul de munc„
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 ucenicia la locul de munc„
∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 981.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√ﬁII SOCIALE ™I FAMILIEI

ORDIN
privind stabilirea, Óncep‚nd cu luna octombrie 2005, a costului mediu lunar de Óntre˛inere
pe baza c„ruia se calculeaz„ contribu˛ia de Óntre˛inere datorat„ de persoanele asistate
Ón c„minele pentru persoane v‚rstnice
Av‚nd Ón vedere:
— art. 1 alin. (1) ∫i (2) din Normele metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de Óntre˛inere Ón c„minele
pentru persoanele v‚rstnice, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.021/2000;
— Avizul Ministerului Finan˛elor Publice nr. 144.153 din 4 iulie 2005;
— Nota ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei nr. 5.295 din 22 septembrie 2005,
Ón temeiul art. 16 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei emite urm„torul ordin:
Articol unic. — Œncep‚nd cu luna octombrie 2005, costul
mediu lunar de Óntre˛inere pe baza c„ruia se calculeaz„

contribu˛ia de Óntre˛inere datorat„ de persoanele asistate Ón
c„minele pentru persoane v‚rstnice este de 290 lei (RON).

Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Bucure∫ti,
Nr. 687.

28 septembrie 2005.
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