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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii
Oportunitatea urgent„rii adopt„rii prezentului proiect de act normativ rezult„ din necesitatea Óndeplinirii
angajamentelor asumate de Rom‚nia, Ón cadrul negocierilor privind capitolul 13 îOcupare ∫i politici sociale“, de
armonizare a legisla˛iei na˛ionale cu acquis-ul comunitar.
Modificarea ∫i completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, vizeaz„
remedierea aspectelor sensibile eviden˛iate Ón Raportul de monitorizare al Comisiei Europene, care a fost publicat Ón data
de 16 mai 2006.
De asemenea, modificarea ∫i completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se num„r„ printre m„surile cuprinse Ón Programul legislativ prioritar pentru integrarea Ón Uniunea European„, program care
stabile∫te adoptarea actului normativ pentru modificarea Codului muncii p‚n„ la Ónceputul lunii septembrie 2006.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 72 din
5 februarie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Tuturor salaria˛ilor care presteaz„ o munc„ le sunt
recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la
protec˛ia datelor cu caracter personal, precum ∫i dreptul la
protec˛ie Ómpotriva concedierilor nelegale.“
2. Dup„ alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Pentru munca egal„ sau de valoare egal„ este
interzis„ orice discriminare bazat„ pe criteriul de sex cu
privire la toate elementele ∫i condi˛iile de remunerare.“
3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 17. — (1) Anterior Óncheierii sau modific„rii
contractului individual de munc„, angajatorul are obliga˛ia
de a informa persoana selectat„ Ón vederea angaj„rii ori,
dup„ caz, salariatul, cu privire la clauzele esen˛iale pe care
inten˛ioneaz„ s„ le Ónscrie Ón contract sau s„ le modifice.“
4. La articolul 18 alineatul (1), partea introductiv„ va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — (1) Œn cazul Ón care persoana selectat„ Ón
vederea angaj„rii ori salariatul, dup„ caz, urmeaz„ s„ Ó∫i
desf„∫oare activitatea Ón str„in„tate, angajatorul are
obliga˛ia de a-i comunica Ón timp util, Ónainte de plecare,
informa˛iile prev„zute la art. 17 alin. (2), precum ∫i
informa˛ii referitoare la:“.
5. La articolul 18 alineatul (1), dup„ litera f) se introduce
o nou„ liter„, litera g), cu urm„torul cuprins:
îg) condi˛iile de repatriere a lucr„torului, dup„ caz.“
6. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 20. — (1) Œn afara clauzelor esen˛iale prev„zute la
art. 17, Óntre p„r˛i pot fi negociate ∫i cuprinse Ón contractul
individual de munc„ ∫i alte clauze specifice.“
7. La articolul 56, literele a) ∫i b) vor avea urm„torul
cuprins:
îa) la data decesului salariatului;
b) la data r„m‚nerii irevocabile a hot„r‚rii judec„tore∫ti
de declarare a mor˛ii sau a punerii sub interdic˛ie a
salariatului;“.
8. La articolul 56, litera c) se abrog„.
9. Articolul 65 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 65. — (1) Concedierea pentru motive care nu ˛in
de persoana salariatului reprezint„ Óncetarea contractului
individual de munc„ determinat„ de desfiin˛area locului de
munc„ ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive
f„r„ leg„tur„ cu persoana acestuia.
(2) Desfiin˛area locului de munc„ trebuie s„ fie efectiv„
∫i s„ aib„ o cauz„ real„ ∫i serioas„.“
10. La titlul II — Contractul individual de munc„,
capitolul V — Œncetarea contractului individual de munc„,
titlul sec˛iunii a 5-a va avea urm„torul cuprins:
îConcedierea colectiv„.
Informarea, consultarea salaria˛ilor
∫i procedura concedierilor colective“

11. Articolul 68 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 68. — (1) Prin concediere colectiv„ se Ón˛elege
concedierea, Óntr-o perioad„ de 30 de zile calendaristice,
din unul sau mai multe motive care nu ˛in de persoana
salariatului, a unui num„r de:
a) cel pu˛in 10 salaria˛i, dac„ angajatorul care
disponibilizeaz„ are Óncadra˛i mai mult de 20 de salaria˛i ∫i
mai pu˛in de 100 de salaria˛i;
b) cel pu˛in 10% din salaria˛i, dac„ angajatorul care
disponibilizeaz„ are Óncadra˛i cel pu˛in 100 de salaria˛i, dar
mai pu˛in de 300 de salaria˛i;
c) cel pu˛in 30 de salaria˛i, dac„ angajatorul care
disponibilizeaz„ are Óncadra˛i cel pu˛in 300 de salaria˛i.
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(2) La stabilirea num„rului efectiv de salaria˛i concedia˛i
colectiv, potrivit alin. (1), se iau Ón calcul ∫i acei salaria˛i
c„rora le-au Óncetat contractele individuale de munc„ din
ini˛iativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, f„r„
leg„tur„ cu persoana salariatului, cu condi˛ia existen˛ei a
cel pu˛in 5 concedieri.“
12. Articolul 69 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 69. — (1) Œn cazul Ón care angajatorul
inten˛ioneaz„ s„ efectueze concedieri colective, acesta are
obliga˛ia de a ini˛ia, Ón timp util ∫i Ón scopul ajungerii la o
Ón˛elegere, Ón condi˛iile prev„zute de lege, consult„ri cu
sindicatul sau, dup„ caz, cu reprezentan˛ii salaria˛ilor, cu
privire cel pu˛in la:
a) metodele ∫i mijloacele de evitare a concedierilor
colective sau de reducere a num„rului de salaria˛i care vor
fi concedia˛i;
b) atenuarea consecin˛elor concedierii prin recurgerea la
m„suri sociale care vizeaz„, printre altele, sprijin pentru
recalificarea sau reconversia profesional„ a salaria˛ilor
concedia˛i.
(2) Œn perioada Ón care au loc consult„ri, potrivit
alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentan˛ilor
salaria˛ilor s„ formuleze propuneri Ón timp util, angajatorul
are obliga˛ia s„ le furnizeze toate informa˛iile relevante ∫i
s„ le notifice, Ón scris, urm„toarele:
a) num„rul total ∫i categoriile de salaria˛i;
b) motivele care determin„ concedierea preconizat„;
c) num„rul ∫i categoriile de salaria˛i care vor fi afecta˛i
de concediere;
d) criteriile avute Ón vedere, potrivit legii ∫i/sau
contractelor colective de munc„, pentru stabilirea ordinii de
prioritate la concediere;
e) m„surile avute Ón vedere pentru limitarea num„rului
concedierilor;
f) m„surile pentru atenuarea consecin˛elor concedierii ∫i
compensa˛iile ce urmeaz„ s„ fie acordate salaria˛ilor
concedia˛i, conform dispozi˛iilor legale ∫i/sau contractului
colectiv de munc„ aplicabil;
g) data de la care sau perioada Ón care vor avea loc
concedierile;
h) termenul Ón„untrul c„ruia sindicatul sau, dup„ caz,
reprezentan˛ii salaria˛ilor pot face propuneri pentru evitarea
ori diminuarea num„rului salaria˛ilor concedia˛i.
(3) Obliga˛iile prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se men˛in
indiferent dac„ decizia care determin„ concedierile colective
este luat„ de c„tre angajator sau de o Óntreprindere care
de˛ine controlul asupra angajatorului.
(4) Œn situa˛ia Ón care decizia care determin„
concedierile colective este luat„ de o Óntreprindere care
de˛ine controlul asupra angajatorului, acesta nu se poate
prevala, Ón nerespectarea obliga˛iilor prev„zute la alin. (1)
∫i (2), de faptul c„ Óntreprinderea respectiv„ nu i-a furnizat
informa˛iile necesare.“
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13. Articolul 70 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 70. — Angajatorul are obliga˛ia s„ comunice o
copie a notific„rii prev„zute la art. 69 alin. (2)
inspectoratului teritorial de munc„ ∫i agen˛iei teritoriale de
ocupare a for˛ei de munc„ la aceea∫i dat„ la care a
comunicat-o sindicatului sau, dup„ caz, reprezentan˛ilor
salaria˛ilor.“
14. Articolul 71 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 71. — (1) Sindicatul sau, dup„ caz, reprezentan˛ii
salaria˛ilor pot propune angajatorului m„suri Ón vederea
evit„rii concedierilor ori diminu„rii num„rului salaria˛ilor
concedia˛i, Óntr-un termen de 10 zile calendaristice de la
data primirii notific„rii.
(2) Angajatorul are obliga˛ia de a r„spunde Ón scris ∫i
motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor
alin. (1), Ón termen de 5 zile calendaristice de la primirea
acestora.“
15. Dup„ articolul 71 se introduc dou„ noi articole,
articolele 711 ∫i 712, cu urm„torul cuprins:
îArt. 711. — (1) Œn situa˛ia Ón care, ulterior consult„rilor
cu sindicatul sau reprezentan˛ii salaria˛ilor, potrivit
prevederilor art. 69 ∫i 71, angajatorul decide aplicarea
m„surii de concediere colectiv„, acesta are obliga˛ia de a
notifica Ón scris inspectoratul teritorial de munc„ ∫i agen˛ia
teritorial„ de ocupare a for˛ei de munc„, cu cel pu˛in
30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor
de concediere.
(2) Notificarea prev„zut„ la alin. (1) trebuie s„ cuprind„
toate informa˛iile relevante cu privire la inten˛ia de
concediere colectiv„, prev„zute la art. 69 alin. (2), precum
∫i rezultatele consult„rilor cu sindicatul sau reprezentan˛ii
salaria˛ilor, prev„zute la art. 69 alin. (1) ∫i art. 71, Ón
special motivele concedierilor, num„rul total al salaria˛ilor,
num„rul salaria˛ilor afecta˛i de concediere ∫i data de la
care sau perioada Ón care vor avea loc aceste concedieri.
(3) Angajatorul are obliga˛ia s„ comunice o copie a
notific„rii prev„zute la alin. (1) sindicatului sau
reprezentan˛ilor salaria˛ilor, la aceea∫i dat„ la care a
comunicat-o inspectoratului teritorial de munc„ ∫i agen˛iei
teritoriale de ocupare a for˛ei de munc„.
(4) Sindicatul sau reprezentan˛ii salaria˛ilor pot transmite
eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de
munc„.
(5) La solicitarea motivat„ a oric„reia dintre p„r˛i,
inspectoratul teritorial de munc„, cu avizul agen˛iei
teritoriale de ocupare a for˛ei de munc„, poate dispune
reducerea perioadei prev„zute la alin. (1), f„r„ a aduce
atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de
preaviz.
(6) Inspectoratul teritorial de munc„ are obliga˛ia de a
informa Ón timp util angajatorul ∫i sindicatul sau
reprezentan˛ii salaria˛ilor, dup„ caz, asupra reducerii
perioadei prev„zute la alin. (1), precum ∫i despre motivele
care au stat la baza acestei decizii.
Art. 712. — (1) Œn perioada prev„zut„ la art. 711 alin. 1,
agen˛ia teritorial„ de ocupare a for˛ei de munc„ trebuie s„
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caute solu˛ii la problemele ridicate de concedierile colective
preconizate ∫i s„ le comunice Ón timp util angajatorului ∫i
sindicatului ori, dup„ caz, reprezentan˛ilor salaria˛ilor.
(2) La solicitarea motivat„ a oric„reia dintre p„r˛i,
inspectoratul teritorial de munc„, cu consultarea agen˛iei
teritoriale de ocupare a for˛ei de munc„, poate dispune
am‚narea momentului emiterii deciziilor de concediere cu
maximum 10 zile calendaristice, Ón cazul Ón care aspectele
legate de concedierea colectiv„ avut„ Ón vedere nu pot fi
solu˛ionate p‚n„ la data stabilit„ Ón notificarea de
concediere colectiv„ prev„zut„ la art. 711 alin. (1) ca fiind
data emiterii deciziilor de concediere.
(3) Inspectoratul teritorial de munc„ are obliga˛ia de a
informa Ón scris angajatorul ∫i sindicatul sau reprezentan˛ii
salaria˛ilor, dup„ caz, asupra am‚n„rii momentului emiterii
deciziior de concediere, precum ∫i despre motivele care au
stat la baza acestei decizii, Ónainte de expirarea perioadei
ini˛iale prev„zute la art. 711 alin. (1).“
16. La articolul 84 alineatul (2), litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) Ón cazul Ón care Óncheierea unui nou contract
individual de munc„ pe durat„ determinat„ se impune
datorit„ unor motive obiective prev„zute expres de legi
speciale;“.
17. La articolul 84 alineatul (2), dup„ litera c) se
introduce o nou„ liter„, litera c1), cu urm„torul cuprins:
îc 1 ) Ón cazul Ón care Óncheierea unui nou contract
individual de munc„ pe durat„ determinat„ se impune
datorit„ unor motive obiective cuprinse Ón contractul colectiv
de munc„ Óncheiat la nivel na˛ional ∫i/sau la nivel de
ramur„, pentru desf„∫urarea unor lucr„ri, proiecte sau
programe;“.
18. La articolul 85 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) O copie a anun˛ului prev„zut la alin. (1) se
transmite de Óndat„ sindicatului sau reprezentan˛ilor
salaria˛ilor.“
19. Articolul 86 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 86. — (1) Referitor la condi˛iile de angajare ∫i de
munc„, salaria˛ii cu contract individual de munc„ pe durat„
determinat„ nu vor fi trata˛i mai pu˛in favorabil dec‚t
salaria˛ii permanen˛i comparabili, numai pe motivul duratei
contractului individual de munc„, cu excep˛ia cazurilor Ón
care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.
(2) Œn sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil
reprezint„ salariatul al c„rui contract individual de munc„
este Óncheiat pe durat„ nedeterminat„ ∫i care desf„∫oar„
aceea∫i activitate sau una similar„, Ón aceea∫i unitate,
av‚ndu-se Ón vedere calificarea/aptitudinile profesionale.
(3) Atunci c‚nd nu exist„ un salariat permanent
comparabil Ón aceea∫i unitate, se au Ón vedere dispozi˛iile
din contractul colectiv de munc„ aplicabil. Œn cazul Ón care
nu exist„ un contract colectiv de munc„ aplicabil, se au Ón
vedere dispozi˛iile legisla˛iei Ón vigoare sau contractul
colectiv de munc„ la nivel na˛ional.“

20. Articolul 101 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 101. — Salariatul cu frac˛iune de norm„ este
salariatul al c„rui num„r de ore normale de lucru, calculate
s„pt„m‚nal sau ca medie lunar„, este inferior num„rului de
ore normale de lucru al unui salariat cu norm„ Óntreag„
comparabil.“
21. Dup„ articolul 101 se introduce un nou articol,
articolul 1011, cu urm„torul cuprins:
îArt. 1011. — (1) Angajatorul poate Óncadra salaria˛i cu
frac˛iune de norm„ prin contracte individuale de munc„ pe
durat„ nedeterminat„ sau pe durat„ determinat„, denumite
contracte individuale de munc„ cu timp par˛ial.
(2) Contractul individual de munc„ cu timp par˛ial se
Óncheie numai Ón form„ scris„.
(3) Salariatul comparabil este salariatul cu norm„
Óntreag„ din aceea∫i unitate, care are acela∫i tip de
contract individual de munc„, presteaz„ aceea∫i activitate
sau una similar„ cu cea a salariatului angajat cu contract
individual de munc„ cu timp par˛ial, av‚ndu-se Ón vedere
∫i alte considerente, cum ar fi vechimea Ón munc„ ∫i
calificarea/aptitudinile profesionale.
(4) Atunci c‚nd nu exist„ un salariat comparabil Ón
aceea∫i unitate, se au Ón vedere dispozi˛iile din contractul
colectiv de munc„ aplicabil. Œn cazul Ón care nu exist„ un
contract colectiv de munc„ aplicabil, se au Ón vedere
dispozi˛iile legisla˛iei Ón vigoare sau contractul colectiv de
munc„ la nivel na˛ional.“
22. Dup„ alineatul (2) al articolului 104 se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(2 1 ) O copie a anun˛ului prev„zut la alin. (2) se
transmite de Óndat„ sindicatului sau reprezentan˛ilor
salaria˛ilor.“
23. Articolul 108 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 108. — Timpul de munc„ reprezint„ orice perioad„
Ón care salariatul presteaz„ munca, se afl„ la dispozi˛ia
angajatorului ∫i Óndepline∫te sarcinile ∫i atribu˛iile sale,
conform prevederilor contractului individual de munc„,
contractului colectiv de munc„ aplicabil ∫i/sau ale legisla˛iei
Ón vigoare.“
24. Dup„ alineatul (1) al articolului 122 se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Salariatul de noapte reprezint„, dup„ caz:
a) salariatul care efectueaz„ munc„ de noapte cel pu˛in
3 ore din timpul s„u zilnic de lucru;
b) salariatul care efectueaz„ munc„ de noapte Ón
propor˛ie de cel pu˛in 30% din timpul s„u lunar de lucru.“
25. Alineatul (2) al articolului 122 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Durata normal„ a timpului de lucru, pentru salariatul
de noapte, nu va dep„∫i o medie de 8 ore pe zi, calculat„
pe o perioad„ de referin˛„ de maximum 3 luni
calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire
la repausul s„pt„m‚nal.“
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26. Dup„ alineatul (2) al articolului 122 se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(21) Durata normal„ a timpului de lucru, pentru salaria˛ii
de noapte a c„ror activitate se desf„∫oar„ Ón condi˛ii
speciale sau deosebite de munc„, stabilite potrivit
dispozi˛iilor legale, nu va dep„∫i 8 ore pe parcursul oric„rei
perioade de 24 de ore, Ón care presteaz„ munc„ de
noapte.“
27. Articolul 123 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 123. — Salaria˛ii de noapte beneficiaz„:
a) fie de program de lucru redus cu o or„ fa˛„ de
durata normal„ a zilei de munc„, pentru zilele Ón care
efectueaz„ cel pu˛in 3 ore de munc„ de noapte, f„r„ ca
aceasta s„ duc„ la sc„derea salariului de baz„;
b) fie de un spor la salariu de minimum 15% din
salariul de baz„ pentru fiecare or„ de munc„ de noapte
prestat„.“
28. Alineatul (1) al articolului 124 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 124. — (1) Salaria˛ii care urmeaz„ s„ desf„∫oare
munc„ de noapte Ón condi˛iile art. 122 alin. (1 1 ) sunt
supu∫i unui examen medical gratuit Ónainte de Ónceperea
activit„˛ii ∫i dup„ aceea, periodic.“
29. Dup„ titlul capitolului II îRepausuri periodice“ al
titlului III îTimpul de munc„ ∫i timpul de odihn„“ se
introduce un nou articol, articolul 129 1 , cu urm„torul
cuprins:
îArt. 129 1 . — Perioada de repaus reprezint„ orice
perioad„ care nu este timp de munc„.“
30. Dup„ articolul 131 se introduce un nou articol,
articolul 1311, cu urm„torul cuprins:
îArt. 1311. — (1) Munc„ Ón schimburi reprezint„ orice
mod de organizare a programului de lucru, potrivit c„ruia
salaria˛ii se succed unul pe altul la acela∫i post de munc„,
potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ, ∫i
care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implic‚nd
pentru salariat necesitatea realiz„rii unei activit„˛i Ón
intervale orare diferite Ón raport cu o perioad„ zilnic„ sau
s„pt„m‚nal„, stabilit„ prin contractul individual de munc„.
(2) Salariat Ón schimburi reprezint„ orice salariat al c„rui
program de lucru se Ónscrie Ón cadrul programului de
munc„ Ón schimburi.“

31. Alineatul (4) al articolului 132 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Œn situa˛ii de excep˛ie zilele de repaus s„pt„m‚nal
sunt acordate cumulat, dup„ o perioad„ de activitate
continu„ ce nu poate dep„∫i 14 zile calendaristice, cu
autorizarea inspectoratului teritorial de munc„ ∫i cu acordul
sindicatului sau, dup„ caz, al reprezentan˛ilor salaria˛ilor.“
32. Articolul 296 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 296. — (1) Vechimea Ón munc„ stabilit„ p‚n„ la
data de 31 decembrie 2008 se probeaz„ cu carnetul de
munc„.
(2) Dup„ data abrog„rii Decretului nr. 92/1976 privind
carnetul de munc„, cu modific„rile ulterioare, vechimea Ón
munc„ stabilit„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2008 se
reconstituie, la cererea persoanei care nu posed„ carnet
de munc„, de c„tre instan˛a judec„toreasc„ competent„ s„
solu˛ioneze conflictele de munc„, pe baza Ónscrisurilor sau
a altor probe din care s„ rezulte existen˛a raporturilor de
munc„. Cererile de reconstituire formulate anterior datei
abrog„rii Decretului nr. 92/1976, cu modific„rile ulterioare,
se vor solu˛iona potrivit dispozi˛iilor acestui act normativ.
(3) Angajatorii care p„streaz„ ∫i completeaz„ carnetele
de munc„ le vor elibera titularilor Ón mod e∫alonat, p‚n„ la
data de 30 iunie 2009, pe baz„ de proces-verbal individual
de predare-primire.
(4) Inspectoratele teritoriale de munc„ ce de˛in carnetele
de munc„ ale salaria˛ilor le vor elibera p‚n„ la data
prev„zut„ la alin. (3), Ón condi˛iile stabilite prin ordin al
ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei.“
33. Alineatul (3) al articolului 298 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Pe data de 1 ianuarie 2009 se abrog„ dispozi˛iile
Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munc„, publicat
Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976, cu
modific„rile ulterioare.“
Art. II. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 72 din
5 februarie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i cu cele aduse prin prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„, se va republica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, dup„ aprobarea acesteia prin lege, d‚ndu-se
textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
∫i alte drepturi de asigur„ri sociale
Reformarea sistemului public de pensii, obiectiv cuprins Ón cap. 7 îPolitica de protec˛ie social„“ din Programul de
guvernare 2005—2008, necesit„ adoptarea de m„suri imediate pentru Ónt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale ∫i de conducere a
sistemului public de pensii, reglementat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de
asigur„ri sociale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, prin crearea autonomiei decizionale ∫i de conducere a Casei
Na˛ionale de Pensii ∫i Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale (CNPAS).
Pentru Óndeplinirea acestui obiectiv se preconizeaz„ m„sura ca func˛ia de pre∫edinte al Consiliului de
administra˛ie al CNPAS s„ fie ocupat„ de pre∫edintele CNPAS, elimin‚ndu-se posibilitatea ca acesta s„ de˛in„ ∫i func˛ia
de secretar de stat Ón cadrul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
Œn considerarea faptului c„ neadoptarea Ón regim de urgen˛„ a acestei m„suri ar conduce la imposibilitatea
realiz„rii sarcinii stabilite de Guvern privind reducerea num„rului de secretari de stat din ministere,
av‚nd Ón vedere imposibilitatea Óncas„rii pensiilor, Óncep‚nd cu luna septembrie 2006, de c„tre circa 300.000
pensionari, Ón conturile deschise la Societatea Comercial„ îBanc Post“ — S.A., ca urmare a rezilierii unilaterale de c„tre
banc„ a Conven˛iei referitoare la plata acestor drepturi, situa˛ie ce genereaz„ un impact negativ deosebit, financiar ∫i
social, Ón r‚ndul unui num„r mare de pensionari,
Ón scopul asigur„rii cadrului concuren˛ial privind diversificarea modalit„˛ilor de plat„ a pensiilor, cu respectarea
reglement„rilor din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, republicat„, reglement„ri conforme cu art. 49 ∫i cu art. 81—82 din
Tratatul de instituire a Comunit„˛ii Europene, precum ∫i cu Regulamentul CEE nr. 1/2003,
av‚nd Ón vedere ∫i necesitatea realiz„rii transferului pensiilor Ón alte ˛„ri, Ón aplicarea Regulamentului Consiliului
71/1408/CEE din 14 iunie 1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate social„ salaria˛ilor, lucr„torilor independen˛i
∫i membrilor familiilor acestora care se deplaseaz„ Ón interiorul Comunit„˛ii, precum ∫i a obliga˛iilor asumate de Rom‚nia,
Ón calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene,
lu‚nd Ón considerare c„ situa˛iile expuse mai sus constituie situa˛ii extraordinare, ce vizeaz„ elemente de interes
public, se impune adoptarea de m„suri imediate pentru instituirea cadrului legal necesar solu˛ion„rii acestora.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie
2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 90 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 90. — (1) Plata pensiei se face lunar.
(2) Pensia se pl„te∫te personal titularului, mandatarului
desemnat de acesta prin procur„ special„ sau
reprezentantului legal al acestuia, Ón func˛ie de op˛iune, prin
mandat po∫tal, cont curent sau cont de card, Ón condi˛iile
negociate prin conven˛iile Óncheiate de CNPAS cu
Compania Na˛ional„ «Po∫ta Rom‚n„» — S.A., respectiv cu
b„nci.
(3) Prevederile alin. (2) se aplic„ ∫i Ón cazul altor
drepturi b„ne∫ti care se stabilesc ∫i se pl„tesc de c„tre
casele teritoriale de pensii, potrivit legii.
(4) Casele teritoriale de pensii transmit lunar la
domiciliul beneficiarilor din Rom‚nia, prin Compania
Na˛ional„ «Po∫ta Rom‚n„» — S.A., taloanele de plat„ a
drepturilor prev„zute la alin. (2) ∫i (3), indiferent de
modalitatea de plat„ pentru care s-a optat.

(5) Cheltuielile pentru transmiterea ∫i achitarea drepturilor
prev„zute la alin. (2) ∫i (3), precum ∫i cele pentru
transmiterea taloanelor de plat„ la domiciliul beneficiarilor
din Rom‚nia se suport„ din bugetele din care se
finan˛eaz„ drepturile respective.
(6) Cheltuielile pentru transmiterea ∫i achitarea drepturilor
prev„zute la alin. (2) ∫i (3), precum ∫i cele pentru
transmiterea taloanelor de plat„ la domiciliul beneficiarilor
din Rom‚nia, prin Compania Na˛ional„ «Po∫ta Rom‚n„» —
S.A., se suport„ din bugetele din care se finan˛eaz„
drepturile respective ∫i se determin„ dup„ cum urmeaz„:
a) prin aplicarea unui coeficient negociabil, ce nu poate
dep„∫i 1,3% din valoarea sumelor virate, Ón situa˛ia Ón care
achitarea drepturilor se efectueaz„ la domiciliul beneficiarilor;
b) prin plata unor sume care se negociaz„ pe baza
tarifelor po∫tale, Ón situa˛ia beneficiarilor care au optat
pentru efectuarea pl„˛ilor Ón cont curent sau cont de card
∫i c„rora li se transmite la domiciliu numai talonul de plat„.
(7) Œn situa˛ia Ón care beneficiarii au optat pentru plata
drepturilor b„ne∫ti Ón cont curent sau cont de card, casele
teritoriale de pensii efectueaz„ plata acestor drepturi la
banca pentru care s-a optat.
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(8) Œn aplicarea prevederilor alin. (7) se poate achita un
comision bancar, negociabil, ce nu poate dep„∫i 0,15% din
sumele virate ∫i care se suport„ din bugetul din care se
finan˛eaz„ drepturile respective.
(9) Beneficiarii drepturilor b„ne∫ti prev„zute la alin. (2)
∫i/sau la alin. (3), stabilite de casele teritoriale de pensii,
care nu au domiciliul Ón Rom‚nia, pot opta pentru
transferul Ón str„in„tate al acestor drepturi, Ón condi˛iile
legii.
(10) Cheltuielile generate de transferul Ón str„in„tate al
drepturilor b„ne∫ti prev„zute la alin. (2) ∫i/sau la alin. (3),
inclusiv cele legate de schimbul valutar, se suport„ de
c„tre beneficiari, cu excep˛ia situa˛iilor Ón care prevederile
instrumentelor juridice cu caracter interna˛ional la care
Rom‚nia este parte dispun altfel.
(11) Cheltuielile prev„zute la alin. (10) se deduc de
c„tre b„nci din sumele cuvenite titularilor.
(12) Prevederile alin. (6) se aplic„ Óncep‚nd cu data de
1 ianuarie 2007.
(13) Procedurile referitoare la efectuarea de c„tre casele
teritoriale de pensii a pl„˛ii drepturilor b„ne∫ti se stabilesc
prin decizie a pre∫edintelui CNPAS.“
2. Dup„ articolul 92 se introduce un nou articol,
articolul 921, cu urm„torul cuprins:
îArt. 921. — Plata pensiei se suspend„ ∫i Ón cazul Ón
care taloanele de plat„ au fost returnate la casa teritorial„
de pensii. Suspendarea opereaz„ Óncep‚nd cu luna
urm„toare celei de-a treia luni consecutive de returnare a
taloanelor.“
3. Dup„ articolul 93 se introduc dou„ noi articole,
articolele 931 ∫i 932, cu urm„torul cuprins:
îArt. 931. — Reluarea Ón plat„ a pensiilor suspendate
conform art. 921 se efectueaz„, la cerere, Óncep‚nd cu
luna urm„toare depunerii acesteia. Odat„ cu reluarea Ón
plat„ se achit„ ∫i pensiile restante, cuvenite ∫i neÓncasate,
cu respectarea termenului general de prescrip˛ie.
Art. 932. — Prevederile art. 921 ∫i 931 se aplic„ ∫i altor
drepturi b„ne∫ti care se stabilesc ∫i se pl„tesc de c„tre
casele teritoriale de pensii, potrivit legii.“
4. Alineatul (2) al articolului 140 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Pre∫edintele CNPAS este numit prin decizie a
primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidarit„˛ii
sociale ∫i familiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate

fi reÓnnoit. Pre∫edintele CNPAS Óndepline∫te ∫i func˛ia de
pre∫edinte al consiliului de administra˛ie.“
5. Dup„ alineatul (2) al articolului 140 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (21) ∫i (22), cu urm„torul cuprins:
î(21) Pre∫edintele exercit„ o func˛ie asimilat„ func˛iilor
de demnitate public„.
(22) Pre∫edintele are rang de secretar de stat ∫i este
salarizat la nivelul prev„zut de lege pentru aceast„ func˛ie.“
6. Alineatul (8) al articolului 140 va avea urm„torul
cuprins:
î(8) Pe durata exercit„rii mandatului, pre∫edintele ∫i
membrii consiliului de administra˛ie pot fi revoca˛i de c„tre
cei care i-au numit, respectiv desemnat.“
7. Alineatul (9) al articolului 140 va avea urm„torul
cuprins:
î(9) Œn cazul Óncet„rii mandatului, ca urmare a revoc„rii,
a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv
desemnate, alte persoane p‚n„ la expirarea duratei
mandatului ini˛ial.“
8. Alineatul (3) al articolului 193 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Sumele rezultate ca urmare a aplic„rii prevederilor
alin. (1) ∫i (2) constituie venituri ale bugetului asigur„rilor
sociale de stat.“
Art. II. — Pentru anul 2006, aplicarea prevederilor
art. 90 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, astfel cum au fost
modificate prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, nu
majoreaz„ sumele reprezent‚nd taxe po∫tale, stabilite sau,
dup„ caz, calculate conform dispozi˛iilor Legii bugetului
asigur„rilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii bugetului
de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. III. — Se autorizeaz„ ordonatorul principal de
credite s„ introduc„, cu avizul Ministerului Finan˛elor
Publice, modific„rile ce decurg din aplicarea prevederilor
art. I pct. 5 din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, Ón structura
bugetului asigur„rilor sociale de stat aprobat pe anul 2006,
precum ∫i Ón anexele la acesta, cu Óncadrarea Ón
cheltuielile de personal ∫i Ón num„rul maxim de posturi.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea finan˛„rii unor cheltuieli pentru construc˛ia, repara˛ia ∫i amenajarea
unor unit„˛i de asisten˛„ social„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 5 alin. (1) lit. d) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de solidaritate, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea sumei de 5.704 mii
lei pentru finan˛area unor cheltuieli pentru construc˛ia,
repara˛ia ∫i amenajarea unor unit„˛i de asisten˛„ social„.
(2) Unit„˛ile de asisten˛„ social„ beneficiare ∫i sumele
acordate acestora sunt prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Sumele prev„zute la art. 1 se asigur„ din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, Ón limita creditelor bugetare alocate cu
aceast„ destina˛ie ∫i potrivit destina˛iilor aprobate.

(2) Sumele se acord„ Ón tran∫e, pe baza documentelor
justificative Óntocmite de beneficiari, avizate ∫i prezentate de
direc˛iile de munc„, solidaritate social„ ∫i familie jude˛ene
la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
Art. 3. — Sarcina execu˛iei bugetare ∫i controlul modului
de utilizare a sumelor alocate revin direc˛iilor de munc„,
solidaritate social„ ∫i familie jude˛ene Ón a c„ror raz„
teritorial„ Ó∫i au sediul unit„˛ile de asisten˛„ social„.
Art. 4. — Respectarea legisla˛iei privind achizi˛iile
publice revine unit„˛ilor de asisten˛„ social„ beneficiare.
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ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd unit„˛ile de asisten˛„ social„ beneficiare, categoria lucr„rilor finan˛ate ∫i sumele acordate acestora
Nr.
crt.

1.
2.

3.

Persoana juridic„/Consiliul jude˛ean/local
care a Ónfiin˛at unitatea de asisten˛„ social„

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia,
jude˛ul Alba
Consiliul Jude˛ean Arad

4.

Consiliul Local al Comunei T„rt„∫e∫ti,
jude˛ul D‚mbovi˛a
Consiliul Jude˛ean Ia∫i

5.

Consiliul Jude˛ean Mehedin˛i

6.

Consiliul Jude˛ean Neam˛

7.

Consiliul Jude˛ean Tulcea

TOTAL:

Unitatea de asisten˛„
social„ beneficiar„

C„min pentru persoane
v‚rstnice — Alba Iulia
Centrul de recuperare
∫i reabilitare pentru
persoane cu handicap
neuropsihic — Cuve∫dia
C„min pentru persoane
v‚rstnice
Centrul modular de
Óngrijire pentru persoane
v‚rstnice aflate Ón situa˛ii
de risc — Mirce∫ti
Centrul de asisten˛„
pentru persoanele cu
handicap sever —
P„tulele
Centrul reziden˛ial
pentru persoane cu
handicap neuropsihic —
Roman
Centrul de recuperare
∫i reabilitare
neuropsihiatric„ — Zebil

Categoria
lucr„rilor finan˛ate

Suma
mii lei

Repara˛ii ∫i
amenaj„ri cl„diri
Construc˛ii, repara˛ii
∫i amenaj„ri cl„diri

1.194

Repara˛ii ∫i amenaj„ri
cl„diri
Construc˛ii ∫i amenaj„ri
cl„diri

1.093

700

1.534

Repara˛ii ∫i amenaj„ri
cl„diri

280

Repara˛ii ∫i amenaj„ri
cl„diri

515

Construc˛ii, repara˛ii
∫i amenaj„ri cl„diri

388

5.704
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat
pe anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din
Fondul de rezerv„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 150.700 mii lei,
la capitolul 84.01 îTransporturi“, subcapitolul 84.01.03
îTransport rutier“, paragraful 84.01.03.01 îDrumuri ∫i
poduri“, titlul îTransferuri Óntre unit„˛i ale administra˛iei
publice“, pozi˛ia îDezvoltarea infrastructurii rutiere“.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
realizarea lucr„rilor de repara˛ii capitale la infrastructura
rutier„ na˛ional„.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal
de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.228.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Arad
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 2.500 mii lei, pentru
jude˛ul Arad, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia

Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului local al municipiului Arad,
pentru finalizarea obiectivului de investi˛ie îModernizarea
str„zii Voinicilor“.
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Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.229.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 5.000 mii lei, pentru
jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al jude˛ului
Bistri˛a-N„s„ud, pentru finan˛area lucr„rilor de amenajare ∫i

consolidare a Drumului Jude˛ean Ilva Mic„ — Lunca Ilvei
km 19+000 — 23+935.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.230.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru municipiul Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 6.000 mii lei, pentru
municipiul Bucure∫ti, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la

dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetului local al sectorului 6 al
municipiului Bucure∫ti, Ón vederea finan˛„rii unor lucr„ri de
refacere a infrastructurii.
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Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
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Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.231.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Cara∫-Severin
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 2.500 mii lei, pentru
jude˛ul Cara∫-Severin, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al jude˛ului
Cara∫-Severin, Ón vederea execut„rii lucr„rilor de reabilitare
la DJ 684, jude˛ul Cara∫-Severin.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.232.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Constan˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei, pentru
jude˛ul Constan˛a, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la

dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetului local al ora∫ului
N„vodari, pentru finan˛area unor cheltuieli curente.
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Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de

Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„

modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a

introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón

sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

structura bugetului de stat pe anul 2006.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.233.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Constan˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 320 mii lei, pentru jude˛ul
Constan˛a, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului local al municipiului Medgidia,
Ón vederea finan˛„rii unor cheltuieli social-culturale.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.234.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Covasna
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 4.500 mii lei, pentru
jude˛ul Covasna, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetelor locale ale unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte

integrant„ din prezenta hot„r‚re, pentru finan˛area unor
cheltuieli curente ∫i de capital.
Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.236.
ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul D‚mbovi˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 1.342 mii lei, pentru jude˛ul
D‚mbovi˛a, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia

Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului local al comunei Vulcana-B„i,
pentru finan˛area unor cheltuieli curente ∫i de capital.
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Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de

Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„

modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a

introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón

sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

structura bugetului de stat pe anul 2006.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.237.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Bogdan Lehel Lorand
din func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Persoanele cu Handicap
Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 14/2003 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 239/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Bogdan Lehel Lorand se elibereaz„ din func˛ia de vicepre∫edinte al
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu

Bucure∫ti, 12 septembrie 2006.
Nr. 171.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Bogdan Lehel Lorand Ón func˛ia
de consilier de solu˛ionare a contesta˛iilor Ón domeniul
achizi˛iilor publice Ón cadrul Consiliului Na˛ional
de Solu˛ionare a Contesta˛iilor
Œn temeiul prevederilor:
— art. 15 lit. e) ∫i art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
— art. 261 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi˛ie public„, a contractelor
de concesiune de lucr„ri publice ∫i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 337/2006;
— art. 18 alin. (1) din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al
Consiliului Na˛ional de Solu˛ionare a Contesta˛iilor, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 782/2006,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
domnul Bogdan Lehel Lorand se nume∫te Ón func˛ia de consilier de
solu˛ionare a contesta˛iilor Ón domeniul achizi˛iilor publice Ón cadrul Consiliului
Na˛ional de Solu˛ionare a Contesta˛iilor.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 12 septembrie 2006.
Nr. 172.
´
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