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PARTEA I

Anul 176 (XX) — Nr. 81

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1, pct. III.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
CAPITOLUL I
Rezidențiatul
Art. 1. — (1) Rezidențiatul reprezintă forma specifică de
învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai
facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, care
asigură pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile
cuprinse în Nomenclatorul specialităților medicale, medicodentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.
(2) Rezidențiatul se organizează sub forma rezidențiatului pe
locuri, a rezidențiatului pe post și a rezidențiatului cu timp parțial

și are o durată cuprinsă între 3—7 ani, în funcție de specialitate.
Pentru fiecare specialitate durata rezidențiatului se stabilește
prin ordin al ministrului sănătății publice.
(3) Întreaga activitate de pregătire prin rezidențiat se
desfășoară sub autoritatea Ministerului Sănătății Publice și a
Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.
Art. 2. — (1) Admiterea la forma de rezidențiat pe locuri și la
forma de rezidențiat pe post se face prin concurs național,
organizat de Ministerul Sănătății Publice în sesiune unică, în
trimestrul IV al anului. Concursul pentru aceste forme de
rezidențiat se organizează pe domeniile de medicină, de
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(6) După obținerea titlului de specialist, autoritățile locale în
colaborare cu unitățile sanitare vor acorda acestuia primă de
instalare ca specialist, spații de locuit în folosință gratuită și,
după caz, spații destinate desfășurării actului medical.
(7) Specialiștii formați în urma promovării concursului de
rezidențiat pe post sunt obligați să lucreze la unitatea sanitară
publică cu care au încheiat contractul individual de muncă cel
puțin un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii
în rezidențiat. Obligația se stabilește prin act adițional la
contractul individual de muncă, în baza prevederilor art. 193 din
Legea nr. 53/2003—Codul muncii, cu modificările și completările
ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligației asumate
îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate
de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de
personal pe perioada pregătirii în rezidențiat, precum și la
restituirea primei de instalare, proporțional cu perioada nelucrată
din perioada stabilită, conform actului adițional la contractul
individual de muncă.
(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care prin
reorganizare este desființată unitatea sanitară în care se află
postul pe care este confirmat rezident.
(9) Restructurarea unităților sanitare prin reducerea
numărului de posturi nu atrage anularea prevederilor alin. (7).
Art. 7. — Medicii confirmați în rezidențiatul cu timp parțial
desfășoară activitate medicală în cadrul contractelor încheiate
cu casele de asigurări de sănătate sau, după caz, conform
contractului individual de muncă. Pregătirea în rezidențiat se
efectuează conform metodologiei prevăzute la art. 3 alin. (4).
Art. 8. — (1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară, în mod
descentralizat, la nivelul următoarelor centre universitare:
București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.
(2) Centrelor universitare prevăzute la alin. (1) li se
arondează celelalte facultăți de medicină, medicină dentară și
farmacie acreditate, prin ordin comun al ministrului sănătății
publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului.
(3) Instituțiile de învățământ superior medico-dentar sau
farmaceutic acreditate propun Centrului Național de
Perfecționare în Domeniul Sanitar coordonatorii, directorii de
programe, precum și responsabilii de formare, după caz, pe
specialitățile în care se efectuează pregătirea. Nominalizarea
acestora se face prin ordin comun al ministrului sănătății publice
și al ministrului educației, cercetării și tineretului. Plata unei
indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și
responsabilități suplimentare funcției de bază, pentru directorul
de program de rezidențiat medicină de urgență și responsabilul
de formare în rezidențiat medicină de urgență, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, se face numai în cazul în care
aceștia nu dețin funcții didactice.
(4) Un coordonator sau director de program nu poate
coordona simultan pregătirea în mai multe specialități.
(5) Coordonatorul de program trebuie să aibă funcția
didactică de profesor sau de conferențiar universitar. Pentru
specialitatea medicină de urgență, directorul de program de
rezidențiat poate avea funcția didactică de șef de lucrări, gradul
de medic primar sau titlul de specialist care practică în mod
curent, de cel puțin 5 ani, această specialitate.
(6) Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar
coordonează la nivel național întreaga activitate de pregătire în
rezidențiat din centrele universitare și unitățile sanitare
acreditate.
Art. 9. — (1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară, pentru
fiecare specialitate, conform unei curricule de pregătire și unui
barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și
terapeutice, obligatorii și unice pe țară, elaborat de universitățile
de medicină și farmacie, avizat de Centrul Național de
Perfecționare în Domeniul Sanitar și aprobat prin ordin comun al
ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării
și tineretului.
(2) Curricula de pregătire se aplică tuturor rezidenților aflați
în pregătire, în limita duratei prevăzute de Nomenclatorul
specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru
rețeaua de asistență medicală.
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medicină dentară și de farmacie, pe baza unei metodologii
aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2008
Ministerul Sănătății Publice organizează concurs pentru forma
de rezidențiat pe post și în semestrul I al anului.
Art. 3. — (1) Rezidențiatul cu timp parțial se organizează
numai pentru specialitatea medicină de familie.
(2) La acesta formă de rezidențiat au acces medicii de
medicină generală cu drept de liberă practică.
(3) Admiterea se face prin selecție organizată de Ministerul
Sănătății Publice.
(4) Selecția și pregătirea prin rezidențiat cu timp parțial în
specialitatea medicină de familie se organizează pe baza unei
metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice,
cu avizul Colegiului Medicilor din România.
Art. 4. — (1) Rezultatele concursului național pentru forma de
rezidențiat pe locuri, respectiv pentru forma de rezidențiat pe
post, și rezultatele selecției pentru rezidențiatul cu timp parțial în
specialitatea medicină de familie se confirmă prin ordin al
ministrului sănătății publice.
(2) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care promovează
concursul organizat pentru forma de rezidențiat pe locuri și aleg
loc în specialitate se confirmă prin ordin al ministrului sănătății
publice ca rezidenți în specialitatea respectivă, cu pregătire în
centrul universitar ales.
(3) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care ocupă post de
rezident se confirmă prin ordin al ministrului sănătății publice ca
rezidenți cu post în specialitatea postului ales.
(4) Medicii de medicină generală cu drept de liberă practică
selectați în rezidențiat cu timp parțial se confirmă prin ordin al
ministrului sănătății publice ca medici rezidenți în specialitatea
medicină de familie pe locul de muncă avut la data confirmării
selecției, fără a se modifica natura contractului individual de
muncă și fără a se încheia contractul de muncă ca medic
rezident.
Art. 5. — (1) Rezidențiatul pe locuri se organizează pentru un
număr de locuri care asigură specialiști conform necesităților din
teritoriu.
(2) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii confirmați în
rezidențiat ca urmare a concursului organizat pentru forma de
rezidențiat pe locuri încheie un contract individual de muncă pe
perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului, cu
unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru
rezidențiat.
Art. 6. — (1) Rezidențiatul pe post se organizează în funcție
de numărul de posturi solicitate de unitățile sanitare publice din
rețeaua Ministerului Sănătății Publice, precum și de ministerele
cu rețea sanitară proprie, în specialitățile prevăzute de
Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și
farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.
(2) Rezidențiatul pe post se poate organiza numai pentru
unități sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere
al asigurării asistenței medicale. Pentru reședința de județ se
nominalizează numai specialitățile și unitățile sanitare care
funcționează cu mai puțin de 50% din numărul de personal
normat pe locuri de muncă în reședința de județ cumulat cu
unitățile din județ, stabilit pentru medici, medici dentiști sau
farmaciști. Pentru celelalte unități din județ se nominalizează
numai specialitățile și unitățile sanitare care funcționează cu mai
puțin de 50% din numărul de personal normat pe locuri de
muncă din localitatea respectivă, stabilit pentru medici, medici
dentiști sau farmaciști.
(3) Unitățile și specialitățile pentru care se organizează
rezidențiat pe post se aprobă anual prin ordin al ministrului
sănătății publice.
(4) Pentru spitalele clinice cu secții clinice universitare,
institute sau centre medicale clinice, precum și pentru spitalele
regionale nu se organizează rezidențiat pe post.
(5) Rezidenții care ocupă prin concurs posturile pentru care
se organizează rezidențiat în condițiile alin. (1)—(3) încheie
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu
unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, în
condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
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specialitate care se regăsesc în curricula celei de-a doua
specialități pot fi echivalate.
(3) Specialiștii care au efectuat rezidențiat pe post pot
efectua a doua specialitate, după îndeplinirea condiției din actul
adițional încheiat la contractul de muncă.
Art. 15. — Posesorii certificatului de specialist în specialități
asimilate efectuează pregătire în specialitatea de asimilare, fără
concurs de rezidențiat și fără taxă.
Art. 16. — (1) Înscrierea la concursul de rezidențiat pe locuri,
de rezidențiat pe post, precum și selecția în rezidențiatul de
medicină de familie cu timp parțial se fac cu taxă, al cărei
cuantum se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.
(2) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul
Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar și se
utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materiale
necesare susținerii concursului de rezidențiat. Sumele rămase
disponibile se reportează în anul următor și se utilizează cu
aceeași destinație.
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CAPITOLUL II
Drept de liberă practică.
Practica supravegheată/asistată
Art. 17. — (1) Începând cu promoția 2005 de absolvenți
licențiați ai facultăților de medicină, dobândirea dreptului de
liberă practică se face după promovarea examenului de medic
specialist.
(2) Medicii rezidenți care nu finalizează stagiul de rezidențiat
în specialitatea obținută prin concurs pot continua pregătirea în
specialitatea medicină de familie. Prezentarea la examenul de
medic specialist se face, după caz, la finele completării pregătirii
în specialitatea medicină de familie sau după parcurgerea
integrală a curriculei de pregătire în această specialitate.
(3) Medicii confirmați specialiști în altă specialitate decât
specialitatea medicină de familie, aflați în situație de reconversie
profesională, pot obține certificatul de medic specialist medicină
de familie după efectuarea unui stagiu de pregătire de minimum
6 luni în unități sanitare acreditate pentru pregătirea în
rezidențiatul de medicină de familie și după promovarea
examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sănătății
Publice.
(4) În vederea aplicării prevederilor alin. (3) se analizează în
ce măsură formarea de specialist, precum și experiența
profesională însușită pot înlocui formarea prin rezidențiat în
specialitatea medicină de familie și se stabilește durata stagiului
de pregătire în specialitatea medicină de familie care urmează
a fi efectuat.
(5) Durata și conținutul pregătirii în specialitatea medicină de
familie, prevăzute la alin. (2)—(4), precum și prezentarea la
examenul de medic specialist se aprobă de către Ministerul
Sănătății Publice.
Art. 18. — (1) Începând cu promoția 2005, absolvenții
licențiați ai facultăților de medicină, neconfirmați în rezidențiat,
pot efectua 3 ani de practică supravegheată/asistată în unități
sanitare publice, cabinete de medicină de familie, la solicitarea
acestor unități, beneficiind de contract individual de muncă pe
durată determinată. Actul medical pe care îl prestează în timpul
celor 3 ani de practică este sub responsabilitatea unui medic cu
drept de liberă practică.
(2) Pe parcursul celor 3 ani, medicii care efectuează practică
supravegheată/asistată au obligația să se prezinte la concursul
de rezidențiat și dobândesc dreptul de liberă practică după
promovarea examenului de medic specialist.
Art. 19. — Salarizarea se face de la bugetul de stat, iar
salariul de bază se stabilește la nivelul funcției de medic
prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004
privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual
din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările
și completările ulterioare.
Art. 20. — Absolvenții facultăților de medicină care după
încheierea practicii supravegheate/asistate cu durata de 3 ani
nu devin rezidenți pot fi angajați cu contract individual de muncă
cu durată determinată/nedeterminată la cabinete medicale
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(3) Pregătirea în rezidențiat reprezintă un proces continuu
de pregătire teoretică și practică, fiind normată integral ca
activitate didactică.
(4) Rezidențiatul în specialitatea medicină de familie forma
cu timp parțial are durata totală, curricula de pregătire și baremul
de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice
prevăzute pentru rezidențiatul pe locuri și, respectiv, pentru
rezidențiatul pe post în specialitatea medicină de familie și
asigură același nivel și aceeași calitate a pregătirii de
specialitate ca și formele de rezidențiat continuu pe bază de
program integral, menționate.
Art. 10. — Pe perioada pregătirii, rezidenții au acces la
închirierea locurilor de cazare din căminele universitare sau
spațiile de cazare anexate spitalelor universitare ori clinice
acreditate din centrul unde au fost repartizați sau detașați, cu
respectarea prevederilor legale.
Art. 11. — Rezidenții efectuează pregătirea de specialitate
în secții și laboratoare clinice, în unitățile sanitare publice sau în
cabinete medicale individuale de medicină de familie, acreditate,
nominalizate de Ministerul Sănătății Publice, stabilite la
propunerile universităților de medicină și farmacie și în funcție de
capacitățile de pregătire ale unităților sanitare acreditate,
precum și în cele ale ministerelor cu rețea sanitară proprie.
Criteriile și procedurile de acreditare și reacreditare pentru
fiecare specialitate aparte se propun ministrului sănătății publice
spre aprobare de către comisiile de specialitate ale Ministerului
Sănătății Publice.
Art. 12. — (1) Cheltuielile de personal ale rezidenților pe
perioada pregătirii în rezidențiat se suportă în totalitate de la
bugetul de stat, cu excepția rezidențiatului cu timp parțial.
(2) Cheltuielile de personal se acordă prin unitățile sanitare
cu care rezidenții pe locuri, respectiv pe post au încheiat
contract individual de muncă pe durata determinată sau, după
caz, nedeterminată, pe baza documentelor doveditoare privind
frecventarea stagiilor, emise de unitatea la care se efectuează
pregătirea.
(3) Rezidenții din anii I și II pot fi incluși în linia de gardă, în
afara programului normal de lucru, pe răspunderea și sub
supravegherea medicului titular de gardă, fără a fi salarizați
pentru această activitate.
(4) Rezidenții care efectuează gărzi, începând cu anul III de
rezidențiat, sunt salarizați pentru această activitate, cu
respectarea reglementarilor legale în vigoare, de către unitatea
sanitară unde efectuează garda.
Art. 13. — (1) Rezidențiatul se finalizează printr-un examen
care cuprinde probe teoretice și practice, susținute în fața unei
comisii de specialiști propuse de către instituțiile de învățământ
superior, avizate de colegiile profesionale și numite prin ordin al
ministrului sănătății publice.
(2) Examenul se organizează în centrele universitare
prevăzute la art. 8 alin. (1), cu excepția specialității medicină de
urgență, pentru care examenul se desfășoară numai în centrele
universitare București și Târgu Mureș, comisiile de examinare
fiind formate din directori de programe și responsabili de formare
din toate centrele prevăzute la art. 8 alin. (1).
(3) Absolvenții stagiilor de rezidențiat se pot prezenta la
examenul de finalizare în maximum 5 ani de la absolvire.
(4) După promovarea examenului prevăzut la alin. (1)
rezidenților li se eliberează certificatul de specialist în
specialitatea în care au promovat examenul, specialitate
cuprinsă în Nomenclatorul specialităților medicale, medicodentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală,
de către Ministerul Sănătății Publice.
(5) Calitatea de medic specialist, de medic dentist specialist
sau de farmacist specialist este dovedită de certificatul eliberat
conform prevederilor alin. (4).
(6) Metodologia desfășurării probelor examenului de
specialist se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.
Art. 14. — (1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua
pregătire pentru obținerea celei de a doua specialități în regim
cu taxă.
(2) Stagiul de pregătire în cea de-a doua specialitate se
efectuează integral, cu frecvență. Stagiile efectuate în prima
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asigurării posibilității obținerii specializărilor la vârste mai
apropiate de tendințele actuale ale standardelor internaționale.
(2) Absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină
dentară și farmacie anterior promoției 2005, care devin rezidenți
în condițiile prevăzute la alin. (1), dobândesc dreptul de liberă
practică după un an de rezidențiat, conform prevederilor legale
anterioare.
Art. 25. — (1) Dispozițiile prezentei ordonanțe nu afectează
drepturile câștigate de medici, medici dentiști și farmaciști,
potrivit legislației anterioare.
(2) Metodologia de aplicare a prezentei ordonanțe se
elaborează de către Ministerul Sănătății Publice și se aprobă
prin ordin al ministrului sănătății publice.
Art. 26. — Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se
abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind
organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității
de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 41/2002, cu
modificările și completările ulterioare, art. 12 și 16 din Hotărârea
Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului
postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar și
farmaceutic uman, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 660 din 5 septembrie 2002, cu modificările și
completările ulterioare, precum și orice alte prevederi contrare.
Art. 27. — Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

individuale și servicii de ambulanță, sub îndrumarea unui medic
cu drept de liberă practică, beneficiind de salarizarea prevăzută
pentru funcția de medic.
Art. 21. — Absolvenții facultăților de medicină care au
finalizat stagiul de rezidențiat, dar nu promovează examenul de
medic specialist pot fi încadrați cu contract individual de muncă
pe durată determinată/nedeterminată în servicii de primiri
urgențe sau în servicii de ambulanță, sub îndrumarea unui
medic cu drept de liberă practică, beneficiind de încadrarea pe
funcția de medic și de salarizarea corespunzătoare ultimului an
de rezidențiat, în funcție de specialitatea în care au fost
confirmați medici rezidenți.
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CAPITOLUL III
Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 22. — (1) Absolvenții facultăților de medicină, medicină
dentară și farmacie, licențiați anterior promoției 2005 dobândesc
drept de liberă practică după finalizarea stagiaturii cu durată de
un an.
(2) Pe perioada stagiaturii, drepturile de personal pentru
absolvenții facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie
licențiați anterior promoției 2005 se suportă de la bugetul de stat.
Art. 23. — Începând cu promoția 2005, absolvenții licențiați
ai facultăților de medicină dentară și farmacie obțin dreptul de
liberă practică odată cu dobândirea licenței.
Art. 24. — (1) Înscrierea la concursurile de rezidențiat se
poate face și imediat după promovarea examenului de licență
sau/și înaintea finalizării anului de stagiatură, în vederea
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București, 30 ianuarie 2008.
Nr. 12.

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal
din sistemul justiției pentru anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art.1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Art.1. — (1) Valoarea de referință sectorială prevăzută în
anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind
salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor
categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările ulterioare,
se majorează, începând cu data de 1 aprilie 2008, cu 2% față de
nivelul din luna decembrie 2007.
(2) Începând cu data de 1 octombrie 2008, creșterea valorii
de referință sectoriale este de 2% față de valoarea din luna
septembrie 2008.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și pentru personalul
din serviciile de probațiune salarizat potrivit Legii nr. 327/2006
privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile
de probațiune.
Art. 2. — (1) Valoarea de referință sectorială prevăzută în
anexele nr. 1c, 2c și 3c la Ordonanța Guvernului nr. 8/2007
privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și
din cadrul altor unități din sistemul justiției, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 247/2007, se majorează, începând cu data de
1 aprilie 2008, cu 4% față de nivelul din luna decembrie 2007.
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(2) Începând cu data de 1 octombrie 2008, creșterea valorii
de referință sectoriale este de 4,5% față de valoarea din luna
septembrie 2008.
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Art. 3. — Indemnizațiile și salariile de bază calculate potrivit
prevederilor art. 1 și 2 pentru prima și a doua etapă vor fi
întregite la un leu în favoarea salariaților.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Zsuzsánna Péter
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 30 ianuarie 2008.
Nr. 13.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari
din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi
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calculat la indemnizația de încadrare brută lunară, corespunzător
timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
— de la 3 la 5 ani — 5%;
— de la 5 la 10 ani — 10%;
— de la 10 la 15 ani — 15%;
— de la 15 la 20 ani — 20%;
— peste 20 ani — 25%.
(2) Sporul de vechime în muncă se plătește cu începere de
la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit
vechimea în muncă și se ia în calcul la acordarea, recalcularea
și actualizarea pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale,
precum și a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza
veniturilor salariale.
Art. 6. — Promovarea controlorilor financiari în anul 2008, în
condițiile legii, se poate face în limita numărului de posturi
aprobat prin statul de funcții, cu respectarea prevederilor
metodologiei privind stabilirea procedurii de încadrare și
promovare în clase și grade profesionale a controlorilor financiari,
aprobate de Plenul Curții de Conturi, și cu încadrarea în nivelul
alocațiilor bugetare aprobat pentru cheltuielile de personal.
Art. 7. — (1) Controlorii financiari care s-au aflat în concediu
plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la
2 ani, respectiv 7 ani în cazul copilului cu handicap, precum și
controlorii financiari ale căror contracte individuale de muncă au
fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, și care nu au prestat
activitate în ultimele 12 luni, la reluarea activității vor fi
reîncadrați în clasa și gradul profesional avute anterior.
(2) Perioada în care controlorii financiari s-au aflat în
situațiile prevăzute la alin. (1) nu constituie vechime în
specialitate, cu excepția perioadei în care contractul de muncă
a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare
profesională sau pentru a desfășura activități pe lângă instituții
sau organisme internaționale.
Art. 8. — (1) Controlorii financiari numiți temporar într-o funcție
de conducere vacantă, până la ocuparea acesteia prin concurs,
sau în cazul în care titularul acesteia lipsește din instituție o
perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază
de indemnizație în perioada respectivă au dreptul la indemnizația
brută lunară corespunzătoare funcției pe care o preiau.
(2) Numirea temporară în condițiile alin. (1) se face cu
aprobarea Comitetului de conducere, prin ordin al președintelui
Curții de Conturi.
Art. 9. — Prin sintagma controlor financiar, utilizată în
cuprinsul prezentei ordonanțe, se înțelege atât funcția de
controlor financiar, cât și funcțiile de conducere de director,
director adjunct, șef serviciu și șef birou din structurile de control
ale Curții de Conturi, precum și funcțiile de altă specialitate decât
domeniul economic din cadrul Autorității de audit, organism
constituit pe lângă Curtea de Conturi.
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Art. 1. — (1) Prezenta ordonanță reglementează salarizarea și
alte drepturi ale controlorilor financiari încadrați în structura
centrală a Curții de Conturi, la camerele de conturi județene și a
municipiului București din structura teritorială și în cadrul Autorității
de audit — organism constituit pe lângă Curtea de Conturi.
(2) Salarizarea și celelalte drepturi ale controlorilor financiari
se stabilesc ținându-se seama de rolul, importanța și
răspunderea ce revin acestora în cadrul organului suprem de
control financiar, de complexitatea și riscurile funcției și de
incompatibilitățile și interdicțiile prevăzute de lege pentru
această categorie de personal.
Art. 2. — (1) Controlorii financiari au dreptul pentru activitatea
desfășurată la o indemnizație de încadrare brută lunară, stabilită
în raport cu nivelul din structura centrală sau teritorială și cu
funcția deținută, pe baza valorii de referință sectoriale și a
coeficienților de multiplicare prevăzuți în anexele nr. 1, 2 și 3.
(2) În anul 2008, valoarea de referință sectorială prevăzută
pentru funcțiile de controlor financiar se majorează în două
etape, după cum urmează:
a) cu 2%, începând cu data de 1 aprilie 2008, față de nivelul
din luna martie 2008;
b) cu 2,2%, începând cu data de 1 octombrie 2008, față de
nivelul din luna septembrie 2008;
(3) Valoarea de referință sectorială majorată în conformitate
cu prevederile alin. (2) este prevăzută în anexele nr. 1, 2 și 3.
Art. 3. — Ordonatorul principal de credite stabilește
cuantumul indemnizațiilor brute lunare, ce corespunde
coeficienților de multiplicare prevăzuți în anexele nr. 1, 2 și 3,
prin înmulțirea coeficientului de multiplicare corespunzător
funcției cu valoarea de referință sectorială, iar rezultatul obținut
se rotunjește la 1 leu în favoarea personalului.
Art. 4. — (1) Controlorii financiari, pentru activitatea
desfășurată neîntrerupt în cadrul Curții de Conturi, beneficiază
de o majorare a indemnizației cuprinsă între 10% și 30%,
stabilită prin hotărâre a Plenului Curții de Conturi.
(2) Pentru activitatea privind analiza și examinarea
rapoartelor asupra conturilor ordonatorilor principali de credite,
a actelor și documentelor care stau la baza rapoartelor, precum
și a măsurilor pronunțate, consilierii de conturi au dreptul, pe
lângă indemnizația de bază aferentă, la o sumă de până la 25%
din salariul personalului de specialitate, stabilită prin hotărâre a
Plenului Curții de Conturi.
(3) Indemnizația de încadrare brută lunară se ia în calcul la
stabilirea pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale, precum
și a oricăror alte drepturi și obligații ce se determină pe baza
veniturilor salariale.
Art. 5. — (1) Pentru vechimea în muncă, controlorii financiari și
consilierii de conturi beneficiază de un spor de vechime în muncă,

ce

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
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Art. 10. — Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din
prezenta ordonanță.

Art. 11. — Prezenta ordonanță se aplică începând cu
drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Președintele Curții de Conturi,
Dan Drosu Șaguna
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 30 ianuarie 2008.
Nr. 14.
ANEXA Nr. 1
perioada ianuarie—martie 2008

Coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile de controlori financiari din cadrul Curţii de Conturi
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Valoarea de referinţă sectorială *) = 282 lei

1
2
3
1
2
3
1
2
3

16,346
16,049
15,455
14,860
14,266
13,969
13,671
13,077
12,780

15,455
15,157
14,860
14,266
13,671
13,374
13,077
12,780
12,483

1
2
3
1
2
3

9,510
8,916
6,538
18,724
18,427
17,832

8,916
7,133
5,350
16,643
15,455
14,860

S

1

17,535

16,346

S

1

17,238

16,049

S

1

16,643

15,752

Gradul
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Camerele
de conturi
județene

Nivelul
studiilor

Denumirea funcţiei

a

Controlor financiar
— cu vechimea minimă în specialitate de 12—14 ani
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Controlor financiar
— cu vechimea minimă în specialitate de 7—8 ani
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Controlor financiar
— cu vechimea minimă în specialitate de 9—11 ani

S
S
S
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Controlor financiar asistent
— cu vechimea minimă în specialitate de 5—6 ani
— cu vechimea minimă în specialitate de 3—4 ani
— cu vechimea minimă în specialitate de până la 2 ani
Director
— cu vechimea minimă în specialitate de 10 ani

Coeficientul de multiplicare
Aparatul central
şi Camera
de Conturi
a Municipiului
București

Director adjunct
— cu vechimea minimă în specialitate de 8 ani
ef serviciu
— cu vechimea minimă în specialitate de 7 ani
ef birou
— cu vechimea minimă în specialitate de 6 ani

S

*) Valoarea de referinţă sectorială din prezenta anexă păstrează nivelul din luna decembrie 2007 şi se aplică la calculul salariilor din perioada ianuarie—
martie 2008.

1.1 Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice sau asimilate acestora, precum şi de altă
specialitate decât profil economic, în cazul Autorităţii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul
Autorităţii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minimă de 5 ani în funcţii de controlor
financiar.
1.2 La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi 1/2 din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu
studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 2
perioada aprilie — septembrie 2008

Coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile de controlori financiari din cadrul Curţii de Conturi
Valoarea de referinţă sectorială*) = 287,64
Coeficientul de multiplicare
Aparatul central
şi Camera
de Conturi
a Municipiului
București

Camerele
de conturi
județene

16,346
16,049
15,455
14,860
14,266
13,969
13,671
13,077
12,780

15,455
15,157
14,860
14,266
13,671
13,374
13,077
12,780
12,483

1
2
3
1
2
3

9,510
8,916
6,538
18,724
18,427
17,832

8,916
7,133
5,350
16,643
15,455
14,860

S

1

17,535

16,346

S

1

17,238

16,049

S

1

16,643

15,752

Clasa

S

I

Controlor financiar
— cu vechimea minimă în specialitate de 9—11 ani

S

II

Controlor financiar
— cu vechimea minimă în specialitate de 7—8 ani

S

III

1
2
3
1
2
3
1
2
3
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Director adjunct
— cu vechimea minimă în specialitate de 8 ani
ef serviciu
— cu vechimea minimă în specialitate de 7 ani
ef birou
— cu vechimea minimă în specialitate de 6 ani

pe
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S
S
S

a

Controlor financiar asistent
— cu vechimea minimă în specialitate de 5—6 ani
— cu vechimea minimă în specialitate de 3—4 ani
— cu vechimea minimă în specialitate de până la 2 ani
Director
— cu vechimea minimă în specialitate de 10 ani
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or
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i

Controlor financiar
— cu vechimea minimă în specialitate de 12—14 ani

Gradul

ce

Nivelul
studiilor

Denumirea funcţiei

*) Valoarea de referinţă sectorială din prezenta anexă este majorată cu 2%, începând cu luna aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008.
1.1 Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice sau asimilate acestora, precum şi de altă specialitate decât profil economic,
în cazul Autorităţii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Autorităţii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale,
este necesară o vechime minimă de 5 ani în funcţii de controlor financiar.
1.2 La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi 1/2 din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau
superioare de scurtă durată.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 3
perioada octombrie—decembrie 2008

Coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile de controlori financiari din cadrul Curţii de Conturi
Valoarea de referinţă sectorială*) = 294 lei
Coeficientul de multiplicare

16,346
16,049
15,455
14,860
14,266
13,969
13,671
13,077
12,780

15,455
15,157
14,860
14,266
13,671
13,374
13,077
12,780
12,483

1

9,510

8,916

2

8,916

7,133

3
1
2
3

6,538
18,724
18,427
17,832

5,350
16,643
15,455
14,860

S

1

17,535

16,346

S

1

17,238

16,049

S

1

16,643

15,752

S

I

S

II

S

III

Gradul

1
2
3
1
2
3
1
2
3

ce

Clasa

or
el
an

rs
o
pe

ite

a

S

ii
g

ra

tu

S

S

cl

us
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Controlor financiar
— cu vechimea minimă în specialitate
de 12—14 ani
Controlor financiar
— cu vechimea minimă în specialitate
de 9—11 ani
Controlor financiar
— cu vechimea minimă în specialitate
de 7—8 ani
Controlor financiar asistent
— cu vechimea minimă în specialitate
de 5—6 ani
— cu vechimea minimă în specialitate
de 3—4 ani
— cu vechimea minimă în specialitate
de până la 2 ani
Director
— cu vechimea minimă în specialitate
de 10 ani
Director adjunct
— cu vechimea minimă în specialitate
de 8 ani
ef serviciu
— cu vechimea minimă în specialitate
de 7 ani
ef birou
— cu vechimea minimă în specialitate
de 6 ani

Camerele
de conturi
județene

Nivelul
studiilor

fiz
i

Denumirea funcţiei

Aparatul central
şi Camera
de Conturi
a Municipiului
București

1. 1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice sau asimilate acestora, precum şi de altă
specialitate decât profil economic, în cazul Autorităţii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul
Autorităţii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minimă de 5 ani în funcţii de control
financiar.
1. 2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi 1/2 din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu
studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.

*) Valoarea de referinţă sectorială din prezenta anexă este majorată cu 2,2%, începând cu luna octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația din județul Galați
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele
de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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(5) Schimbarea sub orice formă a destinației, deteriorarea,
distrugerea sau modificarea constructivă a construcțiilor ușoare
din elemente modulate, acordate ca ajutor umanitar din
rezervele de stat, este interzisă și atrage, după caz,
răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.
Art. 4. — (1) Instituția Prefectului Județului Galați va justifica
distribuirea produsului scos din rezervele de stat în condițiile
prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea
Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenție,
a ajutoarelor umanitare populației sinistrate, ca urmare a unor
situații excepționale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
păstrate la sediul Instituției Prefectului Județului Galați, în
vederea punerii lor la dispoziția organelor de control abilitate.
Art. 5. — Autoritățile administrației publice locale din județul
Galați vor asigura pentru zona sinistrată:
a) locația pentru amplasarea construcțiilor ușoare din
elemente modulate, pentru cazarea familiilor sinistrate, alta
decât aceea unde urmează să se reconstruiască locuințele
distruse;
b) energia electrică necesară iluminatului și, după caz,
încălzirii din sursă electrică;
c) grupurile sanitare și sursele de apă potabilă.
Art. 6. — (1) Pe măsura finalizării reconstrucției locuințelor,
Instituția Prefectului Județului Galați va prelua de la populație
construcțiile ușoare din elemente modulate, acordate în
condițiile prezentei hotărâri.
(2) Preluarea se va face pe bază de proces-verbal de
predare-primire, cu constatarea stării constructiv-funcționale și
aplicarea măsurilor, după caz.
(3) Construcțiile ușoare din elemente modulate astfel
preluate vor fi transmise, în condițiile legii, Inspectoratului
Județean pentru Situații de Urgență Galați, care va asigura
demontarea și conservarea acestora.
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Art. 1. — Se acordă un ajutor umanitar de urgență, cu titlu
gratuit, în limita sumei de 145,8 mii lei, constând în 6 bucăți de
construcții ușoare din elemente modulate pentru cazarea
provizorie a persoanelor sinistrate din județul Galați, ale căror
locuințe au fost grav afectate în urma inundațiilor din anul 2007.
Art. 2. — Administrația Națională a Rezervelor de Stat va
scădea din gestiune la prețurile de înregistrare, prin debitarea
contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitatea de
6 bucăți construcții ușoare din elemente modulate, pentru
cazarea familiilor sinistrate, aprobate a fi scoase din rezervele
de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizului de expediție
și a procesului-verbal de predare-primire semnate de
împuternicitul desemnat de Instituția Prefectului Județului Galați.
Art. 3. — (1) Transportul construcțiilor ușoare din elemente
modulate pentru cazarea familiilor sinistrate până la locul indicat
de Instituția Prefectului Județului Galați se va efectua în regim
de urgență, prin grija unităților teritoriale din subordinea
Administrației Naționale a Rezervelor de Stat.
(2) Cheltuielile legate de transportul produsului se suportă
de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat, în limita
bugetului aprobat.
(3) Distribuirea către populația sinistrată se va face de
Comitetul județean pentru situații de urgență, prin grija Instituției
Prefectului Județului Galați.
(4) Preluarea locuințelor de către persoanele sinistrate se
face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu precizarea
obligațiilor și îndatoririlor primitorului, întocmit după modelul
contractului-cadru de închiriere prevăzut în anexa nr. 8 la
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.275/2000, cu modificările ulterioare, pe termen de un an
calendaristic, dar nu mai puțin decât perioada necesară
rezolvării situației locative definitive a sinistratului beneficiar de
locuință provizorie.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 30 ianuarie 2008.
Nr. 96.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2007 privind unele măsuri referitoare la
organizarea la București, în perioada 2—4 aprilie 2008, a Summitului NATO
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
acțiuni de protocol, pentru invitații de rangul cel mai înalt,
majorate cu 200% pentru participanții la nivel de șefi de stat, de
guvern, de organisme internaționale sau de ministru și cu 100%
pentru restul participanților.”

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2007 privind
unele măsuri referitoare la organizarea la București, în perioada
2—4 aprilie 2008, a Summitului NATO, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007, se
completează după cum urmează:

ce

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
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„(2) Bunurile achiziționate din fondurile alocate pentru
organizarea summitului se înregistrează în patrimoniul
instituțiilor publice care le-au achiziționat, potrivit reglementărilor
contabile în vigoare.”
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3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

ra

tu

„(2) Din bugetul alocat pentru organizarea summitului,
Ministerul Afacerilor Externe plătește în mod direct prestatorilor
de servicii hoteliere și contravaloarea serviciilor hoteliere
aferente delegațiilor participante, neachitate în termenul
prevăzut în contractele pe care prestatorii le-au încheiat pentru
cazarea delegațiilor participante la summit, inclusiv costurile
generate de anularea acestora, cu recuperarea sumelor de la
beneficiarii serviciilor hoteliere.”

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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„(3) Pentru acțiunile de diplomație publică sau culturale
organizate cu sprijinul logistic și operațional al unor organizații
nonguvernamentale, române sau străine, ordonatorii principali
de credite prevăzuți în anexa nr. 1 sunt autorizați să finanțeze
cheltuielile aferente acțiunilor respective, prin transferuri în
contul acestor organizații nonguvernamentale, urmând ca, în
termen de 45 de zile de la încheierea acțiunii, sumele
necheltuite să fie returnate ordonatorilor principali de credite, pe
baza unui decont însoțit de documente justificative.
(4) Pentru acțiunile de protocol organizate cu ocazia
summitului, precum și a evenimentelor conexe acestuia,
baremele de cheltuieli sunt cele prevăzute de actele normative
aplicabile instituțiilor publice care organizează respectivele

fiz
i

1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi
alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 30 ianuarie 2008.
Nr. 97.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Șerban Pop în funcția
de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției
Naționale de Administrare Fiscală
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și
completările ulterioare,

ce

primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Șerban
Pop se numește în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al
Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
PRIM-MINISTRU
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București, 31 ianuarie 2008.
Nr. 25.
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Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin

in

GUVERNUL ROMÂNIEI
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DECIZIE
pentru numirea domnului Antonel Tănase în funcția
de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

D

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului
nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu
modificările ulterioare,
în temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Antonel
Tănase se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
București, 31 ianuarie 2008.
Nr. 26.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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A C T E A L E Î N A LT E I C U R Ț I D E C A S A Ț I E Ș I J U S T I Ț I E
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
— SECȚIILE UNITE —

D E C I Z I A Nr. I
din 15 ianuarie 2007
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Dosar nr. 17/2006
Sub președinția domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite, în conformitate cu dispozițiile art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de ucidere din culpă,
săvârșită cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibație
alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentrație ce depășește 0,40 g/l alcool pur în aerul expirat.
Secțiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenți 87 de
judecători din totalul de 117 în funcție.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentat de procurorul Nicoleta
Eucarie.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut recursul în
interesul legii, cerând să fie admis, în sensul că faptele de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către
o persoană având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală și de ucidere din culpă, cu această ocazie, a unei
persoane constituie atât infracțiunea de ucidere din culpă prevăzută la art. 178 alin. 3 teza I din Codul penal, cât și infracțiunea
rutieră prevăzută la art. 79 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în concurs real prevăzut de art. 33 lit. a) din Codul penal.
Referindu-se la uciderea din culpă a unei persoane în aceleași împrejurări, comisă de către un conducător având o
îmbibație alcoolică sub limita legală, dar care se află în stare de ebrietate constatată clinic sau prin orice alt mijloc de probă, a
susținut că această faptă constituie infracțiunea unică de ucidere din culpă prevăzută la art. 178 alin. 3 teza a II-a din Codul penal.
De asemenea, a cerut să se rețină că și fapta de ucidere din culpă a unei persoane în atare împrejurare, comisă de către
un conducător auto având o îmbibație alcoolică sub limita legală, dar căruia nu i s-a stabilit prin niciun alt mijloc de probă starea
de ebrietate, constituie infracțiunea unică, de ucidere din culpă, prevăzută la art. 178 alin. 2 din Codul penal.
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deliberând asupra recursului în interesul legii, constată
următoarele:
Instanțele judecătorești nu au un punct de vedere unitar cu
privire la încadrarea juridică a faptei de ucidere din culpă,
săvârșită cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui
autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o
îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o
concentrație ce depășește 0,40 g/l alcool pur în aerul expirat.
Astfel, unele instanțe au considerat că faptele menționate
constituie două infracțiuni distincte aflate în concurs real,
respectiv, atât infracțiunea de ucidere din culpă prevăzută la
art. 178 alin. 3 din Codul penal, cât și în infracțiunea de conducere
pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care
are în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală sau
care se află în stare de ebrietate, prevăzută la art. 87 alin. 1 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Alte instanțe, dimpotrivă, au considerat că în astfel de cazuri
faptele constituie o singură infracțiune, complexă, prevăzută la
art. 178 alin. 3 din Codul penal, care o absoarbe pe cea
prevăzută la art. 87 alin. 1 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Aceste din urmă instanțe au interpretat și au aplicat corect
dispozițiile legii.
Prin art. 178 alin. 3 din Codul penal se prevede că atunci
„când uciderea din culpă a unei persoane este săvârșită de un
conducător de vehicul cu tracțiune mecanică, având în sânge o
îmbibație alcoolică ce depășește limita legală sau care se află în
stare de ebrietate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani”.
Pe de altă parte, la art. 87 alin. 1 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 195/2002, republicată, este prevăzută ca
infracțiune „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul

sau tramvai de către o persoană care are o îmbibație alcoolică
de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”.
Ca urmare, din aceste prevederi reiese în mod vădit că
infracțiunea de ucidere din culpă, reglementată în art. 178 alin. 3
din Codul penal, constă într-o acțiune ce cuprinde în ea însăși
și trăsăturile distinctive ale infracțiunii prevăzute la art. 87 alin. 1
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002,
republicată, astfel că într-un atare caz, în raport cu modalitatea
concretă în care a fost comisă, cea de-a doua infracțiune își
pierde autonomia proprie de faptă penală, fiind absorbită în
întregime sub formă de circumstanță agravantă în conținutul
infracțiunii de ucidere din culpă, devenind componentă a unei
singure infracțiuni, complexă, în sensul prevederilor art. 41
alin. 3 din Codul penal.
În această privință este de observat că uciderea din culpă a
unei persoane, săvârșită de un conducător auto care conduce
autovehiculul având o îmbibație alcoolică peste limita legală sau
în stare de ebrietate, prezintă un pericol social propriu, astfel că
legiuitorul a înțeles să stabilească faptul că toate aceste acte,
obiectiv strâns legate între ele, se însumează unei singure
infracțiuni, care se constituie într-o infracțiune complexă, pentru
săvârșirea căreia se prevede o pedeapsă al cărei maxim
special, expresie a gradului de pericol social sporit, să
depășească cuantumul pedepsei maxime aplicabile, potrivit
art. 34 din Codul penal, pentru concursul de infracțiuni.
Or, în raport cu voința expresă a legiuitorului de a crea din
două infracțiuni autonome o singură entitate infracțională,
distinctă, și de a stabili pentru săvârșirea ei o pedeapsă care să
exprime pericolul social propriu al unui atare ansamblu
infracțional, considerat ca unitate complexă, care nu ar putea
să se afle în concurs cu una dintre părțile sale componente.
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Mai mult, voința legiuitorului nu poate fi interpretată în sensul
ca aceeași împrejurare — conducerea autovehiculului cu o
îmbibație alcoolică ce depășește limita legală — să determine
două agravări ale pedepsei, o dată ca circumstanță agravantă,
prevăzută la art. 178 alin. 3 din Codul penal, iar a doua oară ca
infracțiune distinctă, prevăzută la art. 87 alin. 1 din Ordonanța de
urgență a Guvernului, în concurs cu infracțiunea de ucidere din
culpă.
De aceea, se impune concluzia că în situațiile în care
conducătorul unui autovehicul ucide din culpă o persoană în
timp ce conduce pe drumurile publice un autoturism sau tramvai,
având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală,
fapta sa constituie o singură infracțiune, complexă, de ucidere
din culpă, prevăzută la art. 178 alin. 3 teza I din Codul penal, în
care este absorbită infracțiunea prevăzută la art. 87 alin. 1 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
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Dacă, însă, uciderea din culpă a unei persoane în aceleași
împrejurări este comisă de către un conducător auto având o
îmbibație alcoolică sub limita legală, dar care se află în stare de
ebrietate, constatată clinic sau prin orice alt mijloc de probă,
fapta sa constituie infracțiunea unică de ucidere din culpă
prevăzută la art. 178 alin. 3 teza a II-a din Codul penal.
În același timp, uciderea din culpă a unei persoane în astfel
de împrejurări, comisă de un conducător auto având o îmbibație
alcoolică sub limita legală, în privința căruia nu s-a stabilit starea
de ebrietate prin niciun mijloc de probă, nu poate constitui decât
infracțiunea unică de ucidere din culpă prevăzută la art. 178
alin. 2 din Codul penal, al cărei caracter calificat este imprimat
de producerea consecinței datorită nerespectării dispozițiilor
legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul profesiei
sau al unei activități ca șofer.
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În consecință, în temeiul dispozițiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 4142 din
Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii și a se decide în sensul considerentelor de mai sus.
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Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
1. Stabilesc că faptele de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană având în
sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală și de ucidere din culpă cu această ocazie a unei persoane constituie o
singură infracțiune, complexă, de ucidere din culpă, prevăzută la art. 178 alin. 3 teza I din Codul penal, în care este absorbită
infracțiunea prevăzută la art. 87 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Uciderea unei persoane în aceleași împrejurări, comisă de către un conducător auto având o îmbibație alcoolică sub
limita legală, dar care se află în stare de ebrietate constatată clinic sau prin orice alt mijloc de probă, constituie infracțiunea unică
de ucidere din culpă, prevăzută de art. 178 alin. 3 teza a II-a din Codul penal.
3. Uciderea unei persoane în aceleași împrejurări, comisă de către un conducător auto având o îmbibație alcoolică sub
limita legală, dar căruia nu i s-a stabilit prin alt mijloc de probă starea de ebrietate, constituie infracțiunea unică de ucidere din
culpă, prevăzută de art. 178 alin. 2 din Codul penal.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedură penală.
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 15 ianuarie 2007.
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PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE,
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prof. univ. dr. NICOLAE POPA
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Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
— SECȚIILE UNITE —

D E C I Z I A Nr. II
din 15 ianuarie 2007
Dosar nr. 27/2006
Sub președinția domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție,
Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite, în conformitate cu dispozițiile art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la compatibilitatea de a participa la judecarea
cererii de revizuire sau a contestației în anulare a judecătorului care a soluționat anterior fondul cauzei.
Secțiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozițiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenți 87 de
judecători din totalul de 117 în funcție.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost reprezentat de procurorul Antoaneta
Florea.
Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut recursul în
interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia, în sensul de a se stabili că judecătorul care a soluționat fondul cauzei
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nu devine incompatibil să soluționeze cererea de revizuire sau contestația în anulare, neexistând temei pentru admiterea unei
cereri de abținere sau de recuzare.
În promovarea acestui punct de vedere a subliniat că atât contestația în anulare, cât și revizuirea sunt căi extraordinare
de atac, de retractare, iar nu de reformare a hotărârii, care nu vizează fondul procesului, așa încât, în cadrul lor, judecătorul este
chemat să cenzureze o situație nouă, pe care nu a avut-o în vedere cu prilejul primei judecăți.
SECȚIILE UNITE,
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revizuirile judecătorului care s-a pronunțat prin hotărârea care se
atacă prin una dintre aceste două căi extraordinare de atac, iar
dispozițiile legale menționate, fiind de strictă interpretare, nu se
pot extinde prin analogie.
În principiu, în calea extraordinară de atac a contestației în
anulare, ca și în aceea a revizuirii nu se realizează un control
judiciar asupra unei judecăți anterioare, ci se trece la
soluționarea din nou a aceleiași pricini, ca urmare a introducerii
unei cereri prin care se tinde la retractarea hotărârii pronunțate
anterior, ceea ce și explică nereglementarea în art. 24 din Codul
de procedură civilă, ca situație de incompatibilitate, a cazului în
care judecătorul participă la soluționarea aceleiași pricini în
contestație în anulare sau în revizuire.
Cu toate acestea, pot exista situații în care judecătorul
învestit cu soluționarea unei astfel de căi extraordinare de atac
să fie pus în situația de a-și evalua propria hotărâre sub un
aspect cu privire la care și-a exprimat deja opinia, caz în care,
pentru a asigura deopotrivă imparțialitatea, cât și aparența de
imparțialitate pe care le reclamă desfășurarea unui proces
echitabil, acesta să considere că este totuși necesar să se
abțină de la judecata pricinii.
Așa fiind, concluzia ce se impune este aceea că judecătorul
care a făcut parte din completul care a judecat fondul cauzei nu
devine incompatibil să soluționeze cererea de revizuire sau
contestația în anulare, ceea ce nu exclude însă posibilitatea ca,
în funcție de motivul pe care se întemeiază calea extraordinară
de atac și de circumstanțele concrete ale cauzei, să existe un
temei pentru abținerea ori recuzarea judecătorului, care, în
actuala reglementare, constituie impedimente legale diferite de
acela al incompatibilității.
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deliberând asupra recursului în interesul legii, constată
următoarele:
În practica instanțelor judecătorești s-a constatat că nu există
un punct de vedere unitar cu privire la compatibilitatea de a
participa la judecarea cererii de revizuire sau a contestației în
anulare a judecătorului care a soluționat anterior fondul cauzei.
Astfel, unele instanțe s-au pronunțat în sensul că judecătorul
care a soluționat cauza pe fond devine incompatibil să judece în
aceeași cauză cererea de revizuire și contestația în anulare.
În justificarea acestui punct de vedere s-a motivat că
aplicarea riguroasă a dispozițiilor art. 24 din Codul de procedură
civilă impune să se considere că judecătorul care a pronunțat o
hotărâre într-o cauză nu mai poate lua parte la judecarea acelei
cauze nici în revizuire sau în contestație în anulare, pentru a nu
se aduce atingere încrederii justițiabililor în imparțialitatea acelui
judecător și a nu se contraveni cerinței de imparțialitate la care
se referă prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
Alte instanțe, dimpotrivă, au considerat că nu există stare de
incompatibilitate în cazul soluționării căilor de atac în retractare,
cum sunt cererea de revizuire și contestația în anulare, întrucât
judecătorul se află în fața unei situații de fapt noi, pe care nu
putea să o aibă în vedere cu ocazia primei judecăți.
În aprecierea acestor puncte de vedere, în raport cu
dispozițiile legale aplicabile, se impune a se avea în vedere
următoarele:
Potrivit dispozițiilor art. 24 alin. 1 din Codul de procedură
civilă, „judecătorul care a pronunțat o hotărâre într-o pricină nu
poate lua parte la judecata aceleiași pricini în apel sau în recurs
și nici în caz de rejudecare după casare”.
Astfel, în acest text de lege nu se prevede că s-ar afla în caz
de imposibilitate să soluționeze contestațiile în anulare sau
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În consecință, în temeiul dispozițiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004, republicată, și ale art. 329 din Codul de procedură
civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii și a se stabili că judecătorul care a soluționat fondul pricinii nu devine
incompatibil să soluționeze, în aceeași cauză, cererea de revizuire sau contestația în anulare.
PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii
D E C I D E:

Admit recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
În aplicarea dispozițiilor art. 24 din Codul de procedură civilă stabilesc:
Judecătorul care soluționează fondul cauzei nu devine incompatibil să soluționeze cererea de revizuire sau contestația în
anulare.
Obligatorie, pentru instanțe, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 15 ianuarie 2007.
PREȘEDINTELE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Prim-magistrat-asistent,
Victoria Maftei
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ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL
D E F I N A N Ț Ă R I, G A R A N Ț I I Ș I A S I G U R Ă R I
COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANȚĂRI, GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

HOTĂRÂRE
privind completarea Normelor de finanțare cu dobândă subvenționată a operatorilor economici,
în numele și în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) și a Normelor privind operațiunile
în numele și în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii economici
la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)
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În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale
Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare
efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A. în numele și contul statului, cu completările ulterioare,
analizând propunerea privind completarea Normelor de finanțare cu dobândă subvenționată a operatorilor economici, în
numele și în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) și a Normelor privind operațiunile în numele și în contul statului de compensare
parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0),
ținând seama de:
— Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.,
republicată;
— Nota de fundamentare nr. 9 din 9 ianuarie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A.;
— discuțiile și propunerile formulate în ședința din data de 17 ianuarie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial
de Finanțări, Garanții și Asigurări,
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tu

numele și în contul statului de compensare parțială a dobânzii
plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0),
aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări,
Garanții și Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu
modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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Articol unic. — Se aprobă completarea Normelor de
finanțare cu dobândă subvenționată a operatorilor economici, în
numele și în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate
prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții
și Asigurări nr. 72/2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 665 din 28 septembrie 2007, cu
modificările ulterioare, și a Normelor privind operațiunile în
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Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în plenul ședinței din ziua de 17 ianuarie 2008,
h o t ă r ă ș t e:
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Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,
Eugen Teodorovici
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București, 17 ianuarie 2008.
Nr. 161.

ANEXĂ

I. Normele de finanțare cu dobândă subvenționată a
operatorilor economici, în numele și în contul statului (cod ISO
NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului
Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 72/2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din
28 septembrie 2007, se completează după cum urmează:
— La articolul 7 alineatul (2), după litera m) se introduce
o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
„n) servicii de contabilitate, consultanță, alte activități
similare, dacă finanțarea este destinată construirii/achiziționării/
amenajării/renovării de imobile cu destinație de sedii
sociale/puncte de lucru.”

II. Normele privind operațiunile în numele și în contul statului
de compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii
economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin
Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și
Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările
ulterioare, se completează după cum urmează:
— La articolul 8, după litera l) se introduce o nouă literă,
litera m), cu următorul cuprins:
„m) servicii de contabilitate, consultanță, alte activități
similare, dacă finanțarea este destinată construirii/achiziționării/
amenajării/renovării de imobile cu destinație de sedii
sociale/puncte de lucru.”
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publicațiilor legislative pentru anul 2008
— pe suport fizic —
Prețul
abonamentului
anual (lei)

Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative

Prețul
abonamentului
trimestrul I (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428
—
375
562
107
430
400
135
112
187
17
—

Prețul
abonamentului
lunar (lei)

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

** Cu excepția numerelor bis de interes restrâns.

Prețurile includ T.V.A. 9%.
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— Galați, Str. Domnească nr. 68
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