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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 41, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Asigurații care îndeplinesc condițiile prevăzute de
prezenta lege pentru obținerea unei pensii pentru limită de
vârstă, cu excepția pensiei anticipate și a pensiei anticipate
parțiale, își pot continua activitatea numai cu acordul
angajatorului, în condițiile legii.”
2. La articolul 82, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Cererea de pensionare împreună cu actele care
dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege se
depun de solicitant sau, după caz, de angajator la casa
teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului,
cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condițiilor
de pensionare, prevăzute de lege.”
3. Articolul 83 va avea următorul cuprins:
„Art. 83. — (1) Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se
cuvin și se plătesc de la data îndeplinirii condițiilor de
pensionare, prevăzute de lege, dacă cererea a fost depusă cu
30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii acestor
condiții.
(2) Se consideră depuse în termen cererile de pensionare
înregistrate în intervalul cuprins între data îndeplinirii condițiilor
de pensionare și cea de-a 30-a zi calendaristică anterioară
acestei date.
(3) Drepturile de pensie anticipată sau de pensie anticipată
parțială se cuvin și se plătesc:
a) de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, dar nu
înainte de data încetării calității de asigurat, dacă cererea a fost
depusă în termenul prevăzut la alin. (1), în cazul persoanelor
prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II și III;
b) de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, dacă
cererea a fost depusă în termenul prevăzut la alin. (1), în cazul
persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV și V și art. 5
alin. (2).
(4) În cazul persoanelor ale căror cereri de pensionare au
fost depuse cu depășirea termenului prevăzut la alin. (1),
drepturile de pensie se cuvin și se plătesc:
a) de la data depunerii cererii, în cazul pensiei pentru limită
de vârstă;
b) de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data încetării
calității de asigurat, în cazul pensiei anticipate și al pensiei
anticipate parțiale, în situația persoanelor prevăzute la art. 5
alin. (1) pct. I, II și III;
c) de la data depunerii cererii, în cazul pensiei anticipate și al
pensiei anticipate parțiale, în situația persoanelor prevăzute la
art. 5 alin. (1) pct. IV și V și art. 5 alin. (2).”

4. Articolul 86 va avea următorul cuprins:
„Art. 86. — (1) Admiterea sau respingerea cererii de
pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de
pensii, în termen de 45 de zile calendaristice de la data
depunerii cererii.
(2) Decizia casei teritoriale de pensii cuprinde temeiurile de
fapt și de drept pe baza cărora se admite sau se respinge
cererea de pensionare.
(3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică în scris
atât persoanei care a solicitat pensionarea, cât și angajatorului,
în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.”
5. Articolul 1672 va avea următorul cuprins:
„Art. 1672. — În perioada eșalonării vârstelor standard de
pensionare și a stagiilor de cotizare prevăzute în anexa nr. 3,
cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se
depun de către solicitant sau, după caz, de către angajator, cu
30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condițiilor de
pensionare prevăzute de lege, la casa teritorială de pensii în a
cărei rază teritorială se află domiciliul solicitantului.”
Art. II. — Cererile de pensionare înregistrate până la data
intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează conform
normelor legale în vigoare la data înregistrării cererilor.
Art. III. — La articolul 98 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și
completările ulterioare, partea introductivă și litera d) ale
alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 98. — (1) Raportul de serviciu existent încetează de
drept:
................................................................................................
d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă
standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;”.
Art. IV. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie
2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 56, partea introductivă și litera d) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 56. — Contractul individual de muncă existent încetează
de drept:
................................................................................................
d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă
standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;”.
2. La articolul 56 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d)—k),
constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual
de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la
intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, și se
comunică persoanelor aflate în situațiile respective în termen de
5 zile lucrătoare.”
3. La articolul 61, litera e) se abrogă.
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Art. V. — Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie
2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu
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cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 19 martie 2010.
Nr. 49.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind unele măsuri
în domeniul muncii și asigurărilor sociale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind unele măsuri în domeniul muncii
și asigurărilor sociale și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 18 martie 2010.
Nr. 367.

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 85
din 26 ianuarie 2010

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287, art. 288 și art. 298
alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77
din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164
din Codul de procedură civilă
Acsinte Gaspar
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Patricia Marilena Ionea

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Codul muncii, ale
art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind
soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de
procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială
„Petrom” — S.A. din București în Dosarul nr. 1.420/85/2009 al
Tribunalului Sibiu — Secția civilă și care formează obiectul
Dosarului Curții Constituționale nr. 6.704D/2009.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
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Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul
nr. 6.986D/2009,
având
ca
obiect
excepția
de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287, art. 288 și
art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Codul muncii, ale art. 74,
art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 și ale art. 164 din Codul
de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială
„Petrom” — S.A. din București în Dosarul nr. 891/40/2009 al
Tribunalului Botoșani — Secția civilă.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
De asemenea, președintele dispune să se facă apelul și în
Dosarul nr. 6.987D/2009 având ca obiect excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Codul muncii,
excepție ridicată de Societatea Comercială „Petrom” — S.A. din
București în Dosarul nr. 1.075/90/2009 al Tribunalului Vâlcea —
Secția comercială și contencios administrativ fiscal.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de
neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 6.704D/2009,
nr. 6.986D/2009 și nr. 6.987D/2009, pune în discuție, din oficiu,
problema conexării cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea, deliberând, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 6.986D/2009 și
nr. 6.987D/2009 la Dosarul nr. 6.704D/2009, care este primul
înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii
de respingere a excepției de neconstituționalitate, invocând în
acest sens vasta jurisprudență în materie a Curții
Constituționale.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 7 iulie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 1.420/85/2009, Tribunalul Sibiu — Secția civilă a sesizat
Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Codul muncii,
ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind
soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul
de procedură civilă.
Prin Încheierea din 1 iulie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 891/40/2009, Tribunalul Botoșani — Secția civilă a
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287, art. 288
și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003, ale
art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 și ale art. 164
din Codul de procedură civilă.
Prin Încheierea din 1 iunie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 1.075/90/2009, Tribunalul Vâlcea — Secția comercială și
de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii.
În toate aceste dosare, excepția a fost ridicată de Societatea
Comercială „Petrom” — S.A. din București cu prilejul soluționării
unor acțiuni civile având ca obiect drepturi bănești.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține, în esență, că art. 298 alin. (2) ultima liniuță din
Codul muncii, care prevede că orice dispoziție contrară acestui
act normativ se abrogă, este contrar dispozițiilor art. 1 alin. (4)
și (5), art. 73 alin. (3) lit. p) și art. 79 alin. (1) din Constituție,
precum și prevederilor art. 6 din Convenția pentru apărarea
drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În acest sens,
arată că textul de lege criticat, prin formularea sa imprecisă,

poate ridica dificultăți de interpretare și aplicare a legii. Astfel,
prevederile art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea
conflictelor de muncă sunt diferite de cele ale art. 284 din Codul
muncii, care reglementează aceeași materie, respectiv instanța
competentă să soluționeze aceste conflicte. Cu toate că, din
perspectiva principiilor de aplicare a legii în timp, în speță ar
trebui să fie incidente reglementările mai noi, respectiv cele ale
Codului muncii, caracterul special pe care îl are Legea
nr. 168/1999 față de dreptul comun în materie, reglementat de
Codul muncii, poate conduce la o concluzie contrară, potrivit
căreia incidente ar fi dispozițiile legii speciale. Ca urmare,
prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Codul muncii
încalcă principiul efectivității juridice, consacrat de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului. De asemenea, autorul
excepției a arătat că dispozițiile art. 286, art. 287 și art. 288 din
Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999
și ale art. 164 din Codul de procedură civilă sunt
neconstituționale în măsura în care se interpretează că se pot
aplica tale quale, printr-un formalism excesiv, fără a se avea în
vedere situațiile particulare care pot apărea pe parcursul
judecății litigiilor de muncă, aducându-se astfel atingere
substanței dreptului protejat și lipsindu-l de efectivitate.
Tribunalul Sibiu — Secția civilă, Tribunalul Botoșani —
Secția civilă și Tribunalul Vâlcea — Secția comercială și de
contencios administrativ și fiscal consideră că prevederile de
lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate
de autorul excepției.
În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate
președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului,
precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de
vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de
vedere solicitate cu privire la excepția de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
prevederile art. 286, art. 287, art. 288 și art. 298 alin. (2) ultima
liniuță din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie
2003.
Textele de lege criticate au următoarea redactare:
— Art. 286: „(1) Cererile referitoare la soluționarea
conflictelor de muncă se judecă în regim de urgență.
(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.
(3) Procedura de citare a părților se consideră legal
îndeplinită dacă se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de
termenul de judecată.”;
— Art. 287: „Sarcina probei în conflictele de muncă revine
angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în
apărarea sa până la prima zi de înfățișare.”;
— Art. 288: „Administrarea probelor se face cu respectarea
regimului de urgență, instanța fiind în drept să decadă din
beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat
administrarea acesteia.”;
— Art. 298 alin. (2) ultima liniuță: „Pe data intrării în vigoare
a prezentului cod se abrogă: [...] — orice alte dispoziții contrare.”
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Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie și
prevederile art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999
privind soluționarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999,
dispoziții potrivit cărora:
— Art. 74: „(1) Cererile referitoare la soluționarea conflictelor
de drepturi se judecă în regim de urgență.
(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.
(3) Părțile sunt legal citate, dacă citația le-a fost înmânată
cel puțin cu o zi înaintea judecării.”;
— Art. 75: „În cazul în care sunt contestate măsuri unilaterale
dispuse de unitate, aceasta are obligația ca, până la prima zi de
înfățișare, să depună dovezile în baza cărora a luat măsura
respectivă.”;
— Art. 77: „(1) În cazul în care judecata continuă,
administrarea probelor se va face cu respectarea regimului de
urgență al judecării conflictelor de drepturi.
(2) Instanța poate să decadă din beneficiul probei admise
partea care întârzie nejustificat administrarea acesteia.”
De asemenea, obiect al excepției de neconstituționalitate îl
constituie dispozițiile art. 164 din Codul de procedură civilă,
potrivit cărora: „Părțile vor putea cere întrunirea mai multor
pricini ce se află înaintea aceleiași instanțe sau instanțe
deosebite, de același grad, în care sunt aceleași părți sau chiar
împreună cu alte părți și al căror obiect și cauză au între dânsele
o strânsă legătură.
Întrunirea poate fi făcută de judecător chiar dacă părțile nu au
cerut-o.
Dosarul va fi trimis instanței mai întâi învestită, afară numai
dacă amândouă părțile cer trimiterea lui la una din celelalte
instanțe.
Când una din pricini este de competența unei instanțe, și
părțile nu o pot înlătura, întrunirea se va face la acea instanță.”
Autorul excepției consideră că textele de lege criticate sunt
contrare următoarelor texte din Constituție: art. 1 alin. (4) și (5)
care consacră principiul separației și echilibrului puterilor în stat
și obligația respectării Constituției, a supremației sale și a legilor,
art. 21 alin. (1)—(3) privind accesul liber la justiție și dreptul la
un proces echitabil, art. 24 referitor la dreptul la apărare, art. 53
privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor
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libertăți, art. 73 alin. (3) lit. p) care stabilește domeniul de
reglementare al legii organice, art. 79 alin. (1) referitor la
atribuțiile Consiliului Legislativ și art. 124 privind înfăptuirea
justiției. De asemenea, consideră că este încălcat și art. 6 din
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepția de neconstituționalitate a prevederilor
art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Codul muncii, Curtea constată
că a mai examinat aceleași critici, formulate de același autor, și
cu alte prilejuri. În acest sens, poate fi amintită Decizia nr. 1.016
din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 567 din 14 august 2009, prin care Curtea a respins
ca fiind inadmisibilă critica de neconstituționalitate a textului de
lege amintit, întrucât aspectele invocate de autorul excepției
puneau în discuție probleme de aplicare a legii și de legiferare,
care nu intră în competența instanței de contencios
constituțional.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice
reconsiderarea jurisprudenței în materie a Curții Constituționale,
soluția și considerentele deciziei amintite își păstrează
valabilitatea și în prezenta cauză.
În ceea ce privește excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Codul muncii, ale
art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 și ale art. 164 din
Codul de procedură civilă, Curtea constată, de asemenea, că și
aceste texte de lege au mai fost analizate în raport cu aceleași
critici, formulate de același autor ca în prezenta cauză. Astfel,
prin Decizia nr. 1.015 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009, Curtea
a respins ca fiind neîntemeiate criticile de neconstituționalitate
pentru considerentele acolo reținute.
Curtea apreciază că nici în acest caz nu au intervenit
elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea
jurisprudenței în materie, astfel că soluția și considerentele
deciziei amintite își păstrează valabilitatea și în prezenta
cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea
nr. 53/2003 — Codul muncii, excepție ridicată de Societatea Comercială „Petrom” — S.A. din București în Dosarul nr. 891/40/2009
al Tribunalului Botoșani — Secția civilă.
2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Codul
muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de
procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială „Petrom” — S.A. din București în Dosarul nr. 1.420/85/2009 al
Tribunalului Sibiu — Secția civilă, Dosarul nr. 891/40/2009 al Tribunalului Botoșani — Secția civilă și Dosarul nr. 1.075/90/2009 al
Tribunalului Vâlcea — Secția comercială.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 26 ianuarie 2010.
PREȘEDINTE,

ACSINTE GASPAR
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind preluarea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății
a unor imobile compuse din teren și construcții, situate în municipiul Iași,
precum și trecerea unei unități sanitare în subordinea Ministerului Sănătății
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (2) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă preluarea din domeniul public al
județului Iași și din administrarea Spitalului Clinic de Urgențe
„Sf. Ioan” Iași în domeniul public al statului și în administrarea
Ministerului Sănătății a terenurilor și construcțiilor aferente,
situate în municipiul Iași, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, cu excepția clădirii C1, în
suprafață construită de 159,55 m2, a terenului aferent și a căii de
acces către acestea, teren în suprafață de 400 m2, cuprinse în
proiectul „Ambulatoriu integrat al Spitalului Clinic de Urgențe
«Sf. Ioan» Iași”, care rămân în domeniul public al județului Iași.
(2) Spitalul Clinic de Urgențe „Sf. Ioan” Iași se organizează
și funcționează ca unitate sanitară publică cu personalitate
juridică, în subordinea Ministerului Sănătății, conform
dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit
art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri.
Art. 3. — La Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010,
la anexa nr. 2, litera A „Unități aflate în subordinea Ministerului
Sănătății”, punctul II „Unități finanțate integral din venituri proprii
din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de

sănătate”, după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 47,
cu următorul cuprins:
— „47. Spitalul Clinic de Urgențe «Sf. Ioan» Iași.”
Art. 4. — Anexa nr. 86 la Hotărârea Guvernului nr. 867/2002
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din
administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public
al județelor și în administrarea consiliilor județene respective,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din
5 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică în mod corespunzător.
Art. 5. — Ministerul Sănătății își va actualiza în mod
corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și,
împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea
corespunzătoare anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din
21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6. — Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind
atestarea domeniului public al județului Iași, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 și 326 bis din
16 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 17 martie 2010.
Nr. 217.
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ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenurilor și construcțiilor aferente Spitalului Clinic de Urgențe „Sf. Ioan”, cu sediul în municipiul Iași,
str. General Berthelot nr. 2, care se preiau în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății
Nr.
crt.

Locul unde
este situat imobilul,
denumire

Persoana juridică
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridică
la care se
transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Iași,
str. General Berthelot
nr. 2, Copou,
județul Iași

Consiliul Județean
Iași și din
administrarea
Spitalului Clinic
de Urgențe
„Sf. Ioan” Iași

Statul român
Imobil, nr. carte funciară 78582 (specială), compus din
și în administrarea
teren și construcții în suprafață totală de 10.703,74 m2,
Ministerului Sănătății din care suprafață teren 8.346,27 m2 și suprafață
construită 2.357,47 m2, astfel:
— clădire U.P.U. cu o suprafață construită de 155,75 m2
— copertină cu o suprafață construită de 35,95 m2
— beci cu suprafața construită de 6,78 m2
— clădire chirurgie cu o suprafață construită de 692,57 m2
— coridor acces între clădiri cu o suprafață construită
de 39,01 m2
— clădire laboratoare cu o suprafață construită de
446,67 m2
— clădire spălătorie cu o suprafață construită de
172,12 m2
— clădire ortopedie cu o suprafață construită de
366,24 m2
— magazie cu o suprafață construită de 48,38 m2
— magazie cu o suprafață construită de 80,25 m2
— magazie cu o suprafață construită de 72,11 m2
— centrală termică cu o suprafață construită de
174,47 m2
— magazie + depozit cu o suprafață construită de
67,17 m2

2.

Municipiul Iași,
str. Ion Creangă
nr. 5 bis, Tătărași,
județul Iași

Consiliul Județean
Iași și din
administrarea
Spitalului Clinic
de Urgențe
„Sf. Ioan” Iași

Statul român
Imobil situat în Iași, str. Ion Creangă nr. 5 bis, nr. carte
și în administrarea
funciară 78591 (specială), compus din teren și
Ministerului Sănătății construcții în suprafață totală de 1.461,66 m2, din care
suprafață teren 973,32 m2 și suprafață construită
488,34 m2, astfel:
— clinica de urgențe cu o suprafață construită de
469,99 m2
— centrală termică cu o suprafață construită de
18,35 m2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale
nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate
în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007—2013
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale pescuit — Autoritatea de management pentru Programul
operațional pentru pescuit nr. 211.184 din 24 februarie 2010,
în baza prevederilor:
— Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;
— Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;
— art. 31 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007—2013, cu modificările
și completările ulterioare;
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— art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și

Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu
cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul
Programului Operațional pentru Pescuit 2007—2013, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.
2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi
alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:
„(6) Sunt considerate eligibile salariile, inclusiv contribuțiile
salariale suportate de către angajat și angajator, ale personalului
încadrat în structura Direcției generale pescuit — Autoritatea de
management pentru Programul operațional pentru pescuit.
(7) Sunt considerate eligibile primele acordate personalului
încadrat în structura Direcției generale pescuit — Autoritatea de
management pentru Programul operațional pentru pescuit.”
3. În anexă, punctul I se modifică și va avea următorul
cuprins:
„I. Cheltuielile eligibile generale ale proiectului:
1. cheltuieli privind plata salariilor, remunerațiilor și primelor
pentru echipa de implementare, respectiv un manager de
proiect, un contabil și un expert de specialitate, în cadrul și
exclusiv pe perioada de implementare a proiectului;
2. taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți;
3. taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor, acordurilor și
autorizațiilor necesare implementării proiectului, astfel cum sunt
ele menționate în legislația națională;
4. taxe pentru elaborarea planului de afaceri/studiului de
fezabilitate/memoriului justificativ;
5. brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active
similare;
6. cheltuieli conexe organizării de șantier;
7. cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect;
8. cheltuieli de audit;
9. cheltuielile prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului
nr. 442/2009, cu modificările și completările ulterioare.”
4. În anexă, la punctul II litera C, după numărul 8 se
introduce un nou număr, numărul 9, cu următorul cuprins:
„9. prime de asigurare.”
5. În anexă, la punctul II litera D, după numărul 10 se
introduce un nou număr, numărul 11, cu următorul cuprins:
„11. prime de asigurare.”

6. În anexă, la punctul II litera F, după numărul 16 se
introduce un nou număr, numărul 17, cu următorul cuprins:
„17. prime de asigurare.”
7. În anexă, la punctul II litera J, după numărul 13 se
introduce un nou număr, numărul 14, cu următorul cuprins:
„14. prime de asigurare.”
8. În anexă, la punctul II litera K, după numărul 14 se
introduce un nou număr, numărul 15, cu următorul cuprins:
„15. prime de asigurare.”
9. În anexă, la punctul II litera M, după numărul 3 se
introduce un nou număr, numărul 4, cu următorul cuprins:
„4. prime de asigurare.”
10. În anexă, la punctul II litera N, după numărul 12 se
introduce un nou număr, numărul 13, cu următorul cuprins:
„13. prime de asigurare.”
11. În anexă, la punctul II litera P, după numărul 4 se
introduce un nou număr, numărul 5, cu următorul cuprins:
„5. prime de asigurare.”
12. În anexă, la punctul II litera Q — măsura 4.1,
submăsura 4.1.a se modifică și devine măsura 5.2, cu
următorul cuprins:
„Măsura 5.2. Sprijin pentru înființarea parteneriatelor
public-privat și elaborarea strategiilor locale integrate:
a) achiziționarea de servicii de instruire și consultanță pentru
actorii locali în vederea constituirii grupurilor locale, elaborării
strategiilor de dezvoltare locală și a planurilor de acțiune a
grupurilor locale, inclusiv instruiri pentru managementul
grupurilor locale;
b) cheltuieli pentru constituirea partenerialelor public-privat
de dezvoltare locală;
c) cheltuieli pentru efectuarea de studii ale zonelor avute în
vedere;
d) cheltuieli cu informarea grupurilor-țintă și a publicului larg
în ceea ce privește potențialul zonei și direcțiile de dezvoltare
locală;
e) cheltuieli pentru animarea teritoriilor, organizarea de
evenimente promoționale și instruiri;
f) cheltuieli pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare
locală.”
13. În anexă, la punctul II litera S — măsura 5.1 acțiunea 1
litera a), după numărul 10 se introduce un nou număr,
numărul 11, cu următorul cuprins:
„11. achiziționarea de servicii de instruire și consultanță
pentru autoritatea de management pentru selectarea grupurilor
locale.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Adrian Rădulescu,
secretar de stat
București, 18 martie 2010.
Nr. 66.
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizați
În baza Referatului de aprobare nr. 70.939 din 22 martie 2010 al Direcției
generale politici agricole,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) și ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului național de gradare a
semințelor de consum, cu completările ulterioare,
văzând Lista cu gradatori autorizați propuși de Comisia Națională de Gradare
a Semințelor de Consum,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Lista cu gradatori autorizați, prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprobă emiterea licenței de gradator persoanelor propuse în
lista prevăzută în anexă.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
București, 24 martie 2010.
Nr. 74.
ANEXĂ

L I S T Ă C U G R A D AT O R I A U T O R I Z A Ț I
Nr.
crt.

Numele

Prenumele

CNP

1.

Banciu

Ileana

2510801011099

2.

Simionescu

Marinela-Nicoleta

2780102011096

3.

Miklo

Viorica

2550920020031

4.

Burbea

Florin

1850403035278

5.

Diaconu

Constanța-Cornelia

2721106035023

6.

Ardeleanu

Ioana-Bianca

2831024205561

7.

Farcaș

Aneta

2620602054704

8.

Radu

Livia

2630926054684

9.

Toth

Liliana-Alexandrina

2640115054650

10.

Trif

Elena-Livia

2710502125172

11.

Ungur

Elena-Lăcrămioara

2680831221239

12.

Huber

Lucian

1770319092231

13.

Preda

Dumitru-Gigel

1741019090065

14.

Sandu

Ionel

1731214090011

15.

Hamza

Gica

2590227090088

16.

Moldoveanu

Gina-Adriana

2790929090065

17.

Badea

Nicoleta

2831230090093

18.

Gheorghe

Elena

2731026090103
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Nr.
crt.

Numele

Prenumele

CNP

19.

Nedelcu

Ionel

1840316091276

20.

Lupu

Dănuț

1720206090053

21.

Mocanu

Cornelia-Luminița

2590817090033

22.

Braniște

Adrian

1630711364214

23.

Puiu

Cornel

1780428092252

24.

Avram

Valentin-Marcel

1740617216193

25.

Floricel

Florentina

2790501341771

26.

Păun

Sanda-Maria

2810901341396

27.

Vîrlugă

Jean

1670513340010

28.

Anca

Rozalia-Florina

2760901031867

29.

Dumitrache

Cristina-Elena

2800520033351

30.

Concea-Prisăcaru

Claudia-Alina

2750503104964

31.

Crețu

Magda

2640329335022

32.

Filipoiu

Aura

2730123212962

33.

Magheru

Livia-Nicoleta

2891112100164

34.

Cotoară

Cătălin-Iulian

1831201114261

35.

Nagy

Ecaterina-Iuliana

2560110350311

36.

Nicola

Ion

1730604510020

37.

Dulgheru

Georgeta

2591205511660

38.

Vodă

Mariana

2650530511704

39.

Antonio Serra

Sergio

7810623400036

40.

Espadinha Lourinho

Joao Pedro

7830321400036

41.

Goncalves Teixeira

Pedro Jorge

7780802400049

42.

Guerra Galvao

Antonio Filipe

7770306400035

43.

Lopes Veigas

Nuno Andre

7781025400041

44.

Pereira Antunes

Sergio Tiago

7810519400051

45.

Tatu

Cătălin-Marius

1790719211696

46.

Teixeira De Sousa

Antonio Jose

7780430400037

47.

Costa Viana Lima Da Rocha

Barbara Maria

8750602400022

48.

Falcao Oliveira

Carlos

7830206400027

49.

Monteiro Fernandes

Gisele

8800101400043

50.

Valente Seiroco

Hamilton

7760525400075

51.

Alexandru

Aurelia-Ionela

2840611510016

52.

Poenariu

Victoria

2610303131286

53.

Tincu

Maria

2710304134002

54.

Crăciun

Laurențiu

1770401131245

55.

Ganea

Valentin

1671226132804

56.

Podoreanu

Constantin

1600805131263

57.

Suciu

Ionuț

1790213131261

58.

Chilianu

Ionuț

1791002131224
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Nr.
crt.

Numele

Prenumele

CNP

59.

Cornecea

Grigore

1581021131248

60.

Dumitrașcu

Ionuț

1700811131213

61.

Ene

Ioana

2680731131221

62.

Gherasie

Cristina

2800728134121

63.

Ilie

Laurențiu-Mihail

1740424131223

64.

Mihail

Laurențiu

1840521134183

65.

Radu

Iulian-Ciprian

1830912134128

66.

Rusen

Georgeta

2580602131306

67.

Rusen

Adrian-Naldi

1560206131275

68.

Rusu

Nicoleta

2780625131295

69.

Giurcanu

Nicoleta

2700102135062

70.

Nicodin

Mariana

2671015510034

71.

Florescu

Cătălin

1830821132836

72.

Nicu

Paul

1800429134234

73.

Tincu

Valentin-Florin

1710315131281

74.

Urioc

Ana-Maria

2840307134132

75.

Lupașcu

Ciprian

1780731134019

76.

Stăncioiu

Valentina-Mariana

2691203280819

77.

Zainea

Mariana

2720325133109

78.

Atanasiu

Teodor

1760429131274

79.

Barbu

Sorin

1870515132833

80.

Barna

Marcel-Ionel

1870419134156

81.

Bota

Ștefăniță-Octavian

1851208210019

82.

Ilie

Iulian-Mugurel

1760421131213

83.

Oprea

Marian

1561001131291

84.

Stoica

Voica

2660331131229

85.

Toma

Teodosia

2670610173219

86.

Dima

Dumitria

2591225170366

87.

Bernea

Tinuța

2680611170409

88.

Păduraru

Maria

2640424170391

89.

Dima

Mariana

2721103170310

90.

Grosu

Ionica

2820517174154

91.

Viorică

Titina

2611205170374

92.

Vasile

Oana-Ruxandra

2840827523191

93.

Nedelcea

Emilia-Petronela

2800609225911

94.

Pintilie

Elena-Eliza

2740911520026

95.

Bîrsan

Ionela-Cristina

2770924213002

96.

Popa

Daniela

2721007212961

97.

Luntraru

Ionuț

1810813211184

98.

Neagu

Silviu-Robert

1860422211183

99.

Simion

Nicolae

1730714212994
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Nr.
crt.

Numele

Prenumele

CNP

100.

Bădiță

Elisabeta

2620425212956

101.

Bălan

Ștefania-Georgeta

2630318212953

102.

Lupa

Liliana

2671122212967

103.

Badea

Elena

2610708214601

104.

Stanciu

Paula

2680229214602

105.

Alexandru

Miluță

1601208372260

106.

Hlihor

Mihai

1600522226341

107.

Nacu

Viorel Ionel

1550513221168

108.

Volf

Mircea

1581009227781

109.

Dolhăscu

Laura-Roxana

2800131375028

110.

Pușcașu

Alina

2810726226721

111.

Rusu

Bogdan-Constantin

1850623226843

112.

Botez

Costel

1610710221160

113.

Tăbăcaru

Paulică

1611018227580

114.

Lungu

Vasile

1590107221171

115.

Țăranu

Aura

2650607221165

116.

Ilievici

Mariana

2580823226321

117.

Hlihor

Mihai Ovidiu

1840727225629

118.

Junică

Gavril

1610221221144

119.

Șalaru

Sorin-Constantin

1640713221163

120.

Ghiță

Fănica

2561225293120

121.

Roșu

Elena-Daniela

2700813292077

122.

Andrei

Florica

2670304341700

123.

Bîrcă

Mioara-Doinița

2671118340055

124.

Ciolan

Florica

2570107341692

125.

Lucan

Dumitria

2631110340026

126.

Militaru

Valer

1660601341703

127.

Mușa

Ecaterina

2551013341700

128.

Niculae

Daniela-Emilia

2650607344241

129.

Olteanu

Aurora

2611213340013

130.

Petre

Remus

1540804344277

131.

Crăciunescu

Stelian

1620503345381

132.

Beizat

Amet

1510127361701

133.

Călin

Marian

1700519364245

134.

Colareza

Vasile

1620722360014

135.

Oancea

Marioara

2640718361947

136.

Done

Elena

2720105080035

137.

Florescu

Lucica-Liliana

2670805030012

138.

Manolache

Rodica-Elena

2580913080065

139.

Sîmbotin

Anca

2831128076439

140.

Postolache

Neculai

1620817390691
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MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2010 al Institutului Național de Studii și Cercetări
pentru Comunicații — I.N.S.C.C. București
Având în vedere Referatul de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al
Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații — I.N.S.C.C.
București, avizat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul
Finanțelor Publice nr. 775 din 23 februarie 2010,
în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului
nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al
Institutului Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații — I.N.S.C.C.
București, aflat în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaționale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de
venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor
aprobate, Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații — I.N.S.C.C.
București va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în
indicatorii de eficiență aprobați.
Art. 3. — Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații —
I.N.S.C.C. București va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Gabriel Sandu

București, 19 martie 2010.
Nr. 322.
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ANEXĂ*)

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
INSTITUTUL NAȚIONAL DE STUDII ȘI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAȚII — I.N.S.C.C. BUCUREȘTI

B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I P E A N U L 2 0 1 0

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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