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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea 

și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului 

de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare 

pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara — Capitală 

Europeană a Culturii în anul 2023”

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 83 din 16 iunie 2022 pentru modificarea și

completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind

îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor

și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor

măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului

cultural național „Timișoara — Capitală Europeană a Culturii în

anul 2023”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 602 din 20 iunie 2022, cu următoarele modificări și

completări:

1. La articolul I punctul 2, literele c), g), h) și j) ale

alineatului (2) al articolului 1 se modifică și vor avea

următorul cuprins:

„c) finanțare nerambursabilă cu caracter multianual —

alocarea de fonduri în condițiile prevăzute la lit. b) pentru

acoperirea cheltuielilor necesare implementării unui proiect

cultural a cărui perioadă de implementare/desfășurare

excedează durata exercițiului financiar curent, în limita creditelor

de angajament bugetate de autoritatea finanțatoare în acest

scop, cu respectarea prevederilor cuprinse în normele

metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului culturii și

al ministrului finanțelor;

..................................................................................................

g) acord-cadru de finanțare multianuală — acordul încheiat

în formă scrisă între o autoritate finanțatoare și un solicitant, care

guvernează finanțarea prevăzută la lit. c) și care are ca obiect

stabilirea termenilor și condițiilor, în special în ceea ce privește

cuantumul finanțării și, după caz, obiectivele și cheltuielile

aferente avute în vedere, și în baza căruia se încheie contracte

subsecvente anuale;

h) program strategic de finanțare — program prioritar de

finanțare al Ministerului Culturii, destinat atribuirii fondurilor

necesare implementării proiectelor culturale de interes și

importanță națională sau, după caz, internațională, recunoscute

astfel prin ordin al ministrului culturii;

..................................................................................................

j) solicitant — persoană fizică autorizată, întreprindere

individuală, întreprindere familială sau persoana juridică de drept

public ori privat, română sau străină, înființată în condițiile legii

române ori ale țării de origine, după caz, care depune o cerere

de finanțare nerambursabilă;”.

2. La articolul I punctul 2, după litera p) a alineatului (2)

al articolului 1 se introduc două noi litere, lit. q) și r), cu

următorul cuprins:

„q) perioada de derulare/desfășurare a proiectului cultural —

intervalul de timp, precizat în cererea de finanțare, situat între

data demarării primei și data finalizării ultimei activități de

pregătire/implementare a proiectului cultural, fără a preceda

data semnării contractului de finanțare și fără a depăși data-

limită a depunerii dosarului de decont, cuprinzând — fără ca

enumerarea să fie limitativă — activități transversale, precum

managementul de proiect, monitorizarea, activități de evaluare

și raportare; 

r) perioada de implementare/durata proiectului cultural —

intervalul de timp, precizat în cererea de finanțare, situat între

data demarării primei și data finalizării ultimei activități specifice,

adresate publicului beneficiar final al proiectului cultural.”

3. La articolul I punctul 4, alineatul (5) al articolului 1

2

se

modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte

culturale, prin programul strategic de finanțare, se face prin

atribuire directă, în conformitate cu măsurile financiare și regulile

de implementare reglementate conform art. 29.”

4. La articolul I punctul 4, după alineatul (5) al articolului 1

2

se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) Autoritatea finanțatoare stabilește cuantumul finanțării

nerambursabile atribuite pentru nevoi culturale de urgență,

respectiv pentru proiectele culturale finanțate prin programul

prioritar de finanțare sau, după caz, prin programul strategic de

finanțare în funcție de bugetul alocat și poate diminua

corespunzător suma solicitată per proiect cultural.” 

5. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 1

3 

se

modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1

3

. — (1) Finanțarea nerambursabilă a proiectelor

culturale se aprobă de autoritatea finanțatoare pentru întreaga

perioadă de desfășurare a acestora și se alocă anual, în acord

cu clauzele contractului de finanțare sau, după caz, cu clauzele

speciale privind caracterul multianual al finanțării, respectiv cu

termenii și condițiile acordului-cadru de finanțare multianuală,

cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele

publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările

și completările ulterioare.”

6. La articolul I punctul 6, literele c) și d) ale alineatului (1)

al articolului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) un beneficiar de drept public sau privat poate contracta

finanțări nerambursabile de la aceeași autoritate finanțatoare,

în decursul unei sesiuni/în cadrul unui program de finanțare,

pentru proiecte culturale diferite, cu condiția ca respectivele

proiecte culturale să aibă scop, obiective și durată clar/evident

diferite, enunțate distinct și fără echivoc;

d) o cheltuială eligibilă din cadrul proiectului nu poate fi

decontată din două sau mai multe surse de finanțare, în cazul în

care finanțările acordate însumate depășesc costul efectiv al

cheltuielii sau al desfășurării activității;”.



7. La articolul I punctul 8, literele b) și d) ale alineatului (1)

al articolului 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) cheltuieli cu servicii executate de terți, inclusiv, dar fără a

se limita la acestea, cheltuieli cu închirieri de spații pentru

desfășurarea activităților culturale, cheltuieli cu închirieri de

echipamente, cheltuieli cu studii și cercetări, cheltuieli cu

pregătirea personalului, cheltuieli de protocol, comunicare și

promovare, cheltuieli cu transportul de bunuri și personal și

asigurările aferente, cheltuieli pentru consultanță de specialitate,

cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, cheltuieli pentru

organizarea de evenimente, cheltuieli privind onorarii și drepturi

de autor, inclusiv cu evaluarea bunurilor culturale, cheltuieli

pentru prestări de servicii fără caracter de continuitate;

..................................................................................................

d) cheltuieli pentru cazarea, masa, transportul intern și

internațional al personalului, participanților, invitaților sau

beneficiarilor proiectului, sub formă de sume forfetare al căror

cuantum se aprobă prin programul de finanțare, inclusiv taxele

aferente cazării și/sau transportului, cu încadrarea în limita

maximă aprobată, potrivit prevederilor legale aplicabile, pentru

invitații secretarilor generali ai ministerelor;”.

8. La articolul I punctul 8, literele b) și c) ale alineatului (8)

al articolului 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) cheltuieli pentru contractarea creditelor aferente surselor

complementare de finanțare, cheltuielile bancare, comisioanele,

diferențele de curs valutar;

c) taxa pe valoarea adăugată în cazul beneficiarilor plătitori

de TVA, precum și orice alte taxe, cu excepția situației prevăzute

la alin. (1) lit. d);”.

9. La articolul I punctul 9, litera a) a alineatului (4) al

articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) progresului activităților, în baza raportului depus de

beneficiar;”.

10. La articolul I punctul 14, alineatul (7) al articolului 12

se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) La desemnarea comisiilor de selecție, autoritatea

finanțatoare are obligația de a asigura înlocuirea a cel puțin o

treime din specialiștii sesiunii precedente.”

11. La articolul I punctul 15, litera b) a alineatului (4) al

articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) valoarea solicitată depășește limita superioară a finanțării

nerambursabile care poate fi acordată unui proiect, dacă regulile

autorității finanțatoare privind organizarea sesiunii de finanțare

nerambursabilă nu impun eliminarea cererii de finanțare în etapa

de verificare a îndeplinirii condițiilor de participare la selecție;”.

12. La articolul I punctul 19, literele d), f), h), i) și n) ale

alineatului (1) al articolului 21 se modifică și vor avea

următorul cuprins:

„d) o cotă de 20% din încasările realizate de operatorii

economici din distribuirea de servicii de programe de televiziune,

prin retransmisie care conțin fonograme sau videograme a căror

vizionare nu este recomandată minorilor, respectiv din vânzarea

sau închirierea unor asemenea fonograme;

..................................................................................................

f) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii

economici care organizează târguri și expoziții pentru care se

percepe taxă de vizitare, cu excepția celor pentru care se

datorează timbrul monumentelor istorice în conformitate cu

prevederile art. 51 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001 privind

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, și a muzeelor și galeriilor de artă;

.................................................................................................. 

h) o cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici

care își desfășoară activitatea în incinta monumentelor istorice

proprietate publică și/sau privată sau în zona de protecție a

acestora, în zone construite protejate, ansambluri sau situri

urbane, după caz, cu excepția activităților pentru care se

datorează timbrul monumentelor istorice în conformitate cu

prevederile art. 51 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 422/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

i) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii

economici din derularea de activități de bâlciuri, parcuri de

distracții și alte activități recreative și distractive;

..................................................................................................

n) o cotă de 0,5% din devizul general al investițiilor autorizate

să se realizeze de către operatorii economici pentru construcțiile

amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice

proprietate publică și/sau privată, în zone construite protejate,

ansambluri sau situri urbane, după caz;”.

13. La articolul I punctul 19, după litera ș) a alineatului (1)

al articolului 21 se introduce o nouă literă, lit. t), cu

următorul cuprins:

„t) o cotă de 0,5% din veniturile realizate de operatorii

economici din domeniul jocurilor de noroc, inclusiv pentru

activitățile organizate în mediul online.”

14. La articolul I punctul 19, alineatele (2) și (3) ale

articolului 21 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Bunurile culturale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) sunt

cele prevăzute la art. 3 și următoarele din Legea nr. 182/2000

privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)—k) se aplică asupra

încasărilor/veniturilor/comisioanelor, după caz, realizate din

activitățile respective, din care s-a dedus TVA aferentă.”

15. La articolul I punctul 20, alineatul (5) al articolului 22

se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul în care obiectul/domeniul de activitate al unui

operator economic intră sub incidența a două sau mai multor

obligații de plată prevăzute la art. 21 alin. (1), operatorul economic

în cauză datorează contribuția cu valoarea cea mai mare.”

16. La articolul I punctul 25, alineatul (3) al articolului 28

se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selecție

și membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor primesc într-o

sesiune de evaluare o indemnizație, plătibilă din bugetul

Fondului Cultural Național, al cărei cuantum se aprobă prin

decizie a directorului Administrației.”

17. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou

punct, pct. 25

1

, cu următorul cuprins:

„251. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
«Art. 29. — Finanțarea proiectelor culturale prin programul

strategic de finanțare se face conform dispozițiilor actelor

normative adoptate în acest scop și, după caz, ale procedurilor

elaborate în aplicarea lor, cu respectarea principiilor prezentei

ordonanțe.»”

18. La articolul I punctul 29, la articolul 31 se introduce

un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) În derularea proiectelor culturale, pentru plata onorariilor

artiștilor și/sau participanților internaționali, beneficiarii

finanțărilor nerambursabile pot efectua plata, până la cel mult

90% din valoarea onorariului, prin ordin/dispoziție de plată

valutară externă, acreditive sau în orice altă formă garantată de

instituțiile bancare ale părților contractante, diferența urmând a

fi plătită după confirmarea executării obligațiilor contractuale.”

19. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. II. — (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare

a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul

Culturii va elabora și va aproba, prin ordin al ministrului culturii,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele

metodologice privind Registrul național al finanțărilor

nerambursabile din domeniul culturii.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii

de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul

Culturii și Ministerul Finanțelor vor elabora și vor aproba, prin
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ordin comun al ministrului culturii și al ministrului finanțelor,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele

metodologice privind acordarea finanțărilor nerambursabile cu

caracter multianual, corelat cu modificarea corelativă a normelor

și instrucțiunilor aplicabile în materie, aprobate prin ordin al

ministrului finanțelor.”

20. La articolul III, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Cuantumul indemnizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și

art. 28 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind

îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a

proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, se

stabilește per proiect evaluat, de către autoritatea finanțatoare,

cu încadrarea în bugetul alocat, în limita a cel puțin 10% și cel

mult 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în

plată, și se aprobă prin act administrativ emis de ordonatorul de

credite.”

21. La articolul V punctul 2, alineatul (7) al articolului 1 se

modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Asigurarea respectării de către structurile de

implementare a viziunii/conceptelor principale ale Candidaturii

este de competența unei organizații neguvernamentale,

persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică,

apolitică și independentă, cu caracter cultural și educativ,

denumită în continuare Asociația.”

22. La articolul V punctul 2, după alineatul (7) al

articolului 1 se introduce un nou alineat, alin. (8), cu

următorul cuprins:

„(8) Asigurarea coerenței artistice și a implementării integrate

și corelate a Programului cultural este de competența unui

colectiv curatorial convenit între autoritățile executive ale

administrației publice locale ale municipiului Timișoara, respectiv

județului Timiș.”

23. La articolul V punctul 3, literele a), b) și e) ale

alineatului (1) al articolului 2 se modifică și vor avea

următorul cuprins:

„a) asigură comunicarea cu alte autorități centrale și locale,

după caz, în vederea bunei desfășurări a Programului;

b) inițiază acțiuni de diplomație culturală și participă la rețele

europene ale orașelor în vederea punerii în valoare a relațiilor cu

orașele cu care Timișoara este înfrățită și cu cele care au

deținut/dețin sau urmează să dețină titlul de Capitală Europeană

a Culturii, în colaborare cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului

Timișoara și Consiliului Județean Timiș;

.................................................................................................. 

e) urmărește implementarea Programului cultural și a

Programului de investiții și corelarea dintre ele;”.

24. La articolul V punctul 3, alineatul (5) al articolului 2 se

modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Asociația are atribuții în monitorizarea respectării de

către structurile de implementare a viziunii/conceptelor

principale din Candidatură și a corelării Programului cultural cu

Programul de investiții, precum și în atragerea de finanțări

private și direcționarea acestora către: 

a) Comunicarea Programului Timișoara — Capitală

Europeană a Culturii 2023;

b) proiectele din cadrul Programului Cultural;

c) implementarea programului de voluntariat.”

25. La articolul V punctul 4, litera a) a alineatului (2) al

articolului 3 se modifică și avea următorul cuprins:

„a) pentru finanțarea unor proiecte culturale în baza

procedurilor de selecție, derulate de județul Timiș prin Centrul

de Cultură și Artă al Județului Timiș și, respectiv, pentru

creșterea capacității administrative a Asociației — suma de

12.080 mii lei;”.

26. La articolul V punctul 10, alineatul (1) al articolului 9

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9. — (1) În vederea respectării angajamentelor cuprinse

în Candidatură și în protocolul dintre Asociație, Ministerul Culturii

și autoritățile publice locale și/sau structurile de implementare,

Ministerul Culturii implementează programul prioritar multianual

«Comunicarea Programului Timișoara — Capitală Europeană a

Culturii 2023», inclusiv monitorizarea și evaluarea comunicării,

derulat prin Asociație.”

27. La articolul V punctul 10, alineatul (2) al articolului 9

se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta

ordonanță de urgență, Asociația primește: 

a) din suma prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), pe bază de

contracte încheiate cu Ministerul Culturii, suma de 6.599 mii lei

pentru acoperirea costurilor componentei de comunicare și

promovare internă și internațională aferente programului prioritar

prevăzut la alin. (1);

b) din suma prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), în completarea

veniturilor provenite din cotizații, suma de 780 mii lei pentru

acoperirea cheltuielilor administrative și, după caz, a cheltuielilor

salariale.”

28. La articolul V punctul 10, după alineatul (2) al

articolului 9 se introduce un nou alineat, alin. (2

1

), cu

următorul cuprins:

„(2

1

) Suplimentar față de programul prioritar prevăzut la

alin. (1), autoritățile executive ale administrației publice locale

pot implementa programe prioritare multianuale finanțate din

bugetele locale și derulate de către acestea sau prin intermediul

Asociației, în vederea atingerii obiectivelor și angajamentelor în

domeniul comunicării Programului Cultural, inclusiv al

monitorizării și evaluării acesteia.”

29. La articolul V punctul 10, alineatul (3) al articolului 9

se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Sumele prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (2

1

)

se fac venit la bugetul Asociației.”

30. La articolul V punctul 12, articolul 11 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„Art. 11. — Angajarea fondurilor alocate conform dispozițiilor

art. 3 alin. (1) lit. b), precum și modul de utilizare de către

beneficiari a finanțărilor nerambursabile atribuite sunt supuse

controlului Ministerului Culturii, în conformitate cu prevederile

legale aplicabile în materie.”

31. La articolul V punctul 14, alineatul (1) al articolului 13

se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — (1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență

sunt obiective eligibile acele obiective de investiții și/sau mijloace

fixe, după caz, efectuate de către autoritățile executive ale

administrației publice locale și/sau de către instituțiile din

subordinea/de sub autoritatea acestora, care pot fi puse în

valoare prin intermediul Programului cultural sau al proiectelor

conexe acestuia, cel târziu în trimestrul IV al anului 2023.”

32. La articolul V punctul 15, la articolul 14 se introduc

două noi alineate, alin. (2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Sumele utilizate cu încălcarea condițiilor de eligibilitate

se restituie în baza notificării transmise ca urmare a verificării

rapoartelor/informărilor prevăzute la art. 6, 10 și 12 și, după caz,

ale controlului/controalelor efectuat(e).

(3) În situația neîndeplinirii obligației de restituire în condițiile

și la termenul prevăzut în cuprinsul notificării se vor aplica

majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile

bugetare, potrivit legii.”

33. La articolul VI, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alin. (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) În aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) lit. a) și b),

respectiv ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare

pentru susținerea desfășurării Programului cultural național
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«Timișoara — Capitală Europeană a Culturii în anul 2023»,

aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările

și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Culturii să

efectueze transferul sumelor alocate din bugetul Ministerului

Culturii către bugetele locale, fără a mai fi necesare îndeplinirea

altor condiții, reglementări subsecvente sau acte juridice

consensuale încheiate între Ministerul Culturii și respectivele

unități administrativ-teritoriale.”

34. La articolul VI, după litera b) a alineatului (2) se

introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

„c) la data efectuării transferului, din suma prevăzută la

art. 12 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 42/2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu

modificările și completările ulterioare, se rambursează, cu

prioritate, obligațiile de plată aferente obiectivelor de investiții

pentru care plățile au fost asigurate din bugetul Primăriei

Municipiului Timișoara în temeiul respectivului act normativ.”

35. La articolul VI, alineatele (5) și (9) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(5) Autoritățile executive ale administrației publice locale

responsabile pentru implementarea Programului și Ministerul

Culturii pot susține procesul de actualizare, pe cale

consensuală, a Candidaturii, în termen de cel mult 30 de zile

lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a

prezentei ordonanțe de urgență.

..................................................................................................

(9) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență,

Asociația «Timișoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii»,

în termenul prevăzut la alin. (5), va iniția demersurile pentru

adaptarea Statutului și, după caz, a celorlalte documente de

funcționare, în condițiile cerute de lege pentru

modificarea/completarea actelor constitutive.”

36. La articolul VI, după alineatul (11) se introduce un

nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:

„(12) Pentru asigurarea capacității de gestionare a

Programului Cultural, prin derogare de la prevederile art. III

alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006

privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor

măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, și

ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind

reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în

sectorul bugetar, cu completările ulterioare, structurile de

implementare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 42/2019, aprobată cu completări prin

Legea nr. 198/2019, cu modificările și completările ulterioare, au

dreptul să organizeze concursuri/examene de angajare și să

efectueze angajări peste limita maximă de posturi, cu

respectarea prevederilor aplicabile în materie.”

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 1054/31.X.2022

5

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 31 octombrie 2022.

Nr. 286.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea 

și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 

privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor,

proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru

modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019

privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea

desfășurării Programului cultural național „Timișoara —

Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”

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 aprobarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului

nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și

acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării

Programului cultural național „Timișoara — Capitală Europeană a Culturii în anul

2023” și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 31 octombrie 2022.

Nr. 1.229.

�



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 

privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, 

precum și pentru completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 80 din 16 iunie 2022 privind reglementarea unor măsuri în

domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 17 iunie 2022,

cu completările ulterioare, cu următoarea completare:

— La articolul unic, după alineatul (3) se introduc două

noi alineate, alineatele (3

1

) și (3

2

), cu următorul cuprins:

„(3

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot organiza

concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau

temporar vacante din cadrul serviciilor Camerei Deputaților și

Senatului, indiferent de data vacantării acestora, cu justificarea

necesității și încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu

această destinație în buget, prin memorandum aprobat de Biroul

permanent al fiecărei Camere a Parlamentului.

(3

2

) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cadrul

instituțiilor și/sau autorităților publice poate fi încadrat personal

cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe

posturi în afara organigramei, prin act administrativ al

conducătorului instituției, în conformitate cu dispozițiile art. 16

alin. (10)—(10

6

) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările

și completările ulterioare.”

Art. II. — La capitolul I, litera A din anexa nr. I la Legea-cadru

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările

ulterioare, după asteriscul din finalul tabelului de la punctul 5 se

introduce un nou text, cu următorul cuprins:

„N O T Ă:

Salariile de bază de la nr. crt. 1—8 și 17—21 se aplică și

funcției didactice de educator-puericultor, conform studiilor

absolvite. Diferențierea salariilor de bază în funcție de studiile

absolvite se stabilește prin ordin al ministrului educației, cu

consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivelul

sectorului de activitate învățământ preuniversitar.”

Art. III. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare

a prezentei legi se emite ordinul ministrului educației prevăzut la

pct. 5 al notei de la lit. A, cap. I, anexa nr. I la Legea-cadru

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu

completările aduse prin prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 31 octombrie 2022.

Nr. 287.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor

măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar,

precum și pentru completarea unor acte normative

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 pentru aprobarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării

posturilor în sectorul bugetar, precum și pentru completarea unor acte normative

și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 31 octombrie 2022.

Nr. 1.230.

�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru completarea art. 18

1

din Legea educației fizice 

și sportului nr. 69/2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — La articolul 18

1

din Legea educației fizice și sportului

nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai

2000, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un

nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Din sumele alocate de la bugetul local pentru finanțarea activității

sportive potrivit alin. (1), (2) și (4), minimum 30% din cuantumul aprobat va fi

direcționat către susținerea programelor sportive dedicate copiilor și juniorilor.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 31 octombrie 2022.

Nr. 288.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 18

1

din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 

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 pentru completarea art. 18

1

din Legea

educației fizice și sportului nr. 69/2000 și se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 31 octombrie 2022.

Nr. 1.231.



D E C I Z I I  A L E  C U R Ț I I  C O N S T I T U Ț I O N A L E

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 251

din 5 mai 2022

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. c) 

din Codul penal coroborat cu art. 295 din același act normativ
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Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Daniela Ramona Marițiu — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror

Nicoleta-Ecaterina Eucarie.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal coroborat cu

art. 295 din același act normativ, excepție ridicată de Ioan Silviu

Wagner în Dosarul nr. 5.230/2/2017 al Curții de Apel București —

Secția I penală. Excepția formează obiectul Dosarului Curții

Constituționale nr. 1.569D/2019.

2. La apelul nominal se prezintă autorul excepției personal și

asistat de domnul avocat Liviu-Narcis Pîrvu, cu împuternicire

avocațială depusă la dosar. Lipsesc celelalte părți. Procedura

de înștiințare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă

asupra notelor scrise depuse la dosar, prin care autorul excepției

solicită admiterea acesteia și face anumite precizări referitoare

la jurisprudența Curții Constituționale.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul domnului avocat Liviu-Narcis Pîrvu, care solicită

admiterea excepției de neconstituționalitate, apreciind că textul

criticat încalcă prevederile art. 1 alin. (5) și ale art. 73 alin. (3)

lit. h) din Constituție. Art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal este

imprevizibil, în condițiile în care societățile cu capital majoritar de

stat sunt societăți de drept privat care, prin acte normative sau

administrative, își pot modifica structura capitalului social fie prin

cumpărarea, fie prin vânzarea de acțiuni. Apreciază că se

creează posibilitatea ca autorități administrative ale statului să

intervină în structura capitalului social al societăților pe acțiuni

astfel încât acestea să se transforme din societăți cu capital

minoritar de stat în societăți cu capital majoritar de stat și invers.

Susține că statutul de funcționar public, din perspectiva legii

penale, este legat de structura capitalului social al unei societăți

pe acțiuni, fiind însă imposibil pentru un angajat/funcționar din

aceste societăți să împiedice modificări ale structurii capitalului

social. Aceasta determină aplicarea unui statut impredictibil

angajaților/funcționarilor din aceste societăți, precum și

modificarea implicită a limitelor de pedeapsă. Apreciază că în

aceste condiții nu se poate susține că legiuitorul este cel care

modifică limitele de pedeapsă, ci se conferă această atribuție

unui organ administrativ. Din perspectiva încălcării prevederilor

art. 44 din Constituție, apreciază că nu există nicio diferență între

responsabilitățile unui funcționar al unei societăți al cărei capital

social este deținut de stat în proporție de 49% și cele ale unui

funcționar al unei societăți al cărei capital social este deținut de

stat în proporție de 50,5%.

4. Reprezentanta Ministerului Public solicită respingerea

excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Invocă

Decizia nr. 11 din 14 ianuarie 2016 și Decizia nr. 215 din

17 aprilie 2018. Obiectul juridic al infracțiunilor de serviciu nu se

referă la protecția penală a relațiilor sociale referitoare la

proprietate. Infracțiunile sunt reglementate de legiuitor în

considerarea importanței relațiilor sociale referitoare la modul

de desfășurare a activităților de serviciu ale funcționarilor publici,

care nu se poate realiza, potrivit art. 175 din Codul penal, decât

în condițiile îndeplinirii unor acte cu încălcarea unor principii.

Dispozițiile criticate nu încalcă prevederile constituționale ale

art. 44.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

5. Prin Încheierea din 4 aprilie 2019, pronunțată în Dosarul

nr. 5.230/2/2017, Curtea de Apel București — Secția I penală

a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. c) din

Codul penal coroborat cu art. 295 din același act normativ,

excepție ridicată de Ioan Silviu Wagner cu ocazia soluționării

unei cauze penale în care autorul excepției a fost trimis în

judecată pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul

acesteia apreciază că dispozițiile art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul

penal încalcă prevederile art. 1 alin. (5) din Constituție, legea

nefiind predictibilă în cazul persoanelor care exercită atribuții

legate de obiectul de activitate în cadrul unor persoane juridice

cu capital privat integral sau parțial de stat. Astfel, prin acte

administrative sau de drept civil, după caz, statul își poate vinde,

majora ori diminua participațiile la capitalul persoanelor juridice.

Astfel, cvasitotalității celor care exercită activități în cadrul

acestor persoane juridice li se schimbă statutul din punctul de

vedere al art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal după cum

evoluează cuantumul participațiilor statului și fără ca aceștia să

poată participa la luarea deciziilor privind schimbarea statutului

propriu.

7. Arată că persoanele juridice care nu îndeplinesc un

serviciu de interes public pentru care au fost învestite de

autoritățile publice sau care sunt supuse controlului ori

supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului

serviciu public, altele decât instituțiile publice și regiile

autonome, sunt persoane juridice de drept privat. Bunurile aflate

în proprietatea acestora au regimul proprietății private. De

asemenea, în cazul în care persoanele juridice de drept privat

sunt societăți, societăți cooperative, societăți europene, deși

dreptul de proprietate asupra bunurilor lor aparține persoanelor

juridice însele (societățile cooperative de drept intern sau

societățile cooperative europene folosesc și bunuri care aparțin

membrilor), persoanele (fizice sau juridice) care au calitatea de

membri sunt proprietarii participațiilor (denumite, după caz, părți

de interes, acțiuni, părți sociale). Valoarea participațiilor

(conținutul economic al dreptului de proprietate) este în raport

direct cu valoarea bunurilor aflate în proprietatea persoanelor

juridice respective, iar delapidarea unui asemenea bun

determină diminuarea inclusiv a valorii economice a dreptului

de proprietate asupra participațiilor membrilor.

8. Apreciază că legiuitorul a instituit măsuri de ocrotire penală

diferite, inegale, după cum deținătorul capitalului majoritar (adică

al participațiilor majoritare) este sau nu este statul,

încălcându-se dispozițiile art. 44 alin. (2) din Constituție. Nu

există nicio justificare pentru a conferi unei autorități



administrative și unor persoane particulare dreptul de a schimba

statutul unei persoane, din punct de vedere penal, din funcționar

public în funcționar sau invers, cu consecința directă a

modificării limitelor sancțiunii penale pentru una și aceeași faptă.

O schimbare atât de importantă a statutului unei persoane

trebuie să fie asumată liber de aceasta prin alegerea liberă a

regimului de funcționar public în sensul legii penale. Prin

mecanismul trecerii de la capital majoritar de stat la capital

minoritar de stat și invers prin decizii care aparțin unor persoane

particulare și unor autorități administrative se modifică implicit

limitele de pedeapsă pentru infracțiunea de delapidare.

9. Permisiunea acordată implicit de art. 175 alin. (1) lit. c) din

Codul penal persoanelor particulare și autorităților nonlegislative

ca prin stabilirea și modificarea participațiilor la capitalul unor

persoane juridice de drept privat să modifice limitele de

pedeapsă pentru aceeași faptă săvârșită de aceeași persoană,

aflată cu persoana juridică în aceleași raporturi, este

neconstituțională, încălcând prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din

Constituție.

10. Curtea de Apel București — Secția I penală, reluând

cele susținute de autorul excepției de neconstituționalitate,

apreciază că dispozițiile de lege criticate nu respectă exigențele

impuse de Legea fundamentală, excepția invocată fiind

întemeiată.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate.

12. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse la dosar,

susținerile avocatului prezent, concluziile procurorului,

dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției,

precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

13. 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.

14. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie

dispozițiile art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal coroborat cu

art. 295 din același act normativ, cu următorul conținut:

— Art. 175 alin. (1) lit. c): „(1) Funcționar public, în sensul
legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau
temporar, cu sau fără o remunerație: (...) c) exercită, singură sau
împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al
altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital
integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea
obiectului de activitate al acesteia.”;

— Art. 295: „(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un
funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori
sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se
pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea
exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

(2) Tentativa se pedepsește.”
15. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că textul

criticat contravine prevederilor constituționale cuprinse în art. 1

alin. (5), potrivit căruia, în România, respectarea Constituției, a

supremației sale și a legilor este obligatorie, art. 44 referitor la

dreptul de proprietate privată și art. 73 alin. (3) lit. h) referitor la

domeniul de aplicare al legii organice.

16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

reține că, prin Decizia nr. 231 din 16 aprilie 2019, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 25 iulie 2019,

și Decizia nr. 11 din 14 ianuarie 2016, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 aprilie 2016, a

constatat că definițiile prevăzute la art. 175 din Codul penal

prezintă importanță sub aspectul faptului că funcționarii publici,

în sensul legii penale, sunt potențiali subiecți activi ai

infracțiunilor reglementate în cuprinsul titlului V — „Infracțiuni de

corupție și de serviciu” al Părții speciale a Codului penal, în cazul

cărora ipoteza normei de incriminare prevede în mod expres

această calitate. Din această subcategorie fac parte infracțiunile

de luare de mită (art. 289), delapidare (art. 295), abuz în serviciu

(art. 297), neglijență în serviciu (art. 298), folosirea abuzivă a

funcției în scop sexual (art. 299), uzurparea funcției (art. 300),

conflictul de interese (art. 301), violarea secretului

corespondenței [în varianta agravată, prevăzută la art. 302

alin. (3)] și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau

nepublice (art. 304). Infracțiunile enumerate fac parte din

categoria infracțiunilor de corupție și de serviciu. Așa fiind,

obiectul juridic al acestor infracțiuni vizează relațiile sociale ce se

formează în legătură cu activitățile profesionale ale funcționarilor

publici, relații sociale ce sunt incompatibile cu săvârșirea de

către aceștia a faptelor incriminate prin dispozițiile legale anterior

enumerate.

17. Curtea a reținut, totodată, că obiectul juridic al

infracțiunilor analizate nu constă în protecția penală a relațiilor

sociale referitoare la proprietate, premisă de la care, în mod

greșit, pleacă și autorul excepției din prezenta cauză în

formularea criticii de neconstituționalitate atunci când face

trimitere la regimul juridic reglementat, prin textul criticat, în

favoarea proprietății private a statului prin raportare la cel al

proprietății private aparținând persoanelor juridice de drept

privat. Această subcategorie de infracțiuni de corupție și de

serviciu a fost reglementată de legiuitor în considerarea

importanței relațiilor sociale referitoare la buna desfășurare a

activității de serviciu a funcționarilor publici, definiți la art. 175

din Codul penal, activitate care nu se poate realiza în condițiile

îndeplinirii de către aceștia a unor acte cu încălcarea principiilor

imparțialității, integrității, transparenței deciziei și supremației

interesului public în exercitarea demnităților și funcțiilor publice.

18. Având în vedere cele arătate, Curtea a observat că nici

scopul și nici efectul dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul

penal nu sunt de ocrotire a relațiilor sociale din domeniul

patrimonial, ci de prevenire a săvârșirii, de către persoanele care

își desfășoară activitatea în cadrul persoanelor juridice

enumerate în cuprinsul acestuia, a faptelor prevăzute în

cuprinsul normelor legale ce incriminează infracțiunile de

corupție sau de serviciu al căror subiect activ are calitatea de

funcționar public în sensul legii penale. Astfel, legiuitorul a avut

în vedere, prin delimitarea sferei funcționarilor publici, nu

ocrotirea superioară a unei anumite forme de proprietate privată,

ci amplitudinea socială a activității pe care aceștia o desfășoară,

utilizând mijloace penale în funcție de aceste criterii. În acest

sens este primordial interesul general al societății, interes care

se circumscrie în mod evident domeniilor în care statul exercită

prerogative de orice natură, în speță fiind vorba despre calitatea

acestuia de acționar, majoritar sau exclusiv, în cadrul regiilor

autonome, al unor operatori economici sau al altor persoane

juridice.

19. Pentru aceste motive Curtea a constatat că nu poate fi

susținută încălcarea, prin textul criticat, a prevederilor art. 44

alin. (2) din Constituție, sub forma asigurării de către legiuitor a

unei protecții juridice sporite proprietății private a statului,

aparținând persoanelor juridice prevăzute la art. 175 alin. (1)

lit. c) din Codul penal, în raport cu cea reglementată în favoarea

persoanelor juridice cu capital majoritar sau integral privat.

20. De asemenea, Curtea a constatat că nu poate fi reținută

nici încălcarea, prin prevederile art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul

penal, a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Constituție referitoare la

egalitatea în drepturi. Cu privire la acestea, Curtea

Constituțională a stabilit, în jurisprudența sa, că discriminarea

presupune acordarea unui regim juridic diferit unor persoane

aflate în situații identice. Însă, din punctul de vedere al

importanței sociale a activităților desfășurate de către
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persoanele angajate în cadrul persoanelor juridice enumerate

la art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal, precum și al importanței

sociale a obiectului lor de activitate — aspecte avute în vedere

de legiuitor în reglementarea diferitelor categorii de funcționari

publici în sensul legii penale, precum și a infracțiunilor de

corupție sau de serviciu ce au ca subiect activ persoane având

această calitate —, acestea nu se află în situații juridice identice

cu persoanele fizice care își desfășoară activitatea în cadrul

persoanei juridice cu capital majoritar sau integral privat.

21. În ceea ce privește susținerea potrivit căreia textul este

neconstituțional deoarece permite anumitor autorități

administrative sau persoane particulare să modifice unilateral

participația statului la capitalul unei entități și, implicit, să

stabilească limitele de pedeapsă pentru infracțiunea de

delapidare, Curtea apreciază că nici aceasta nu poate fi reținută.

Astfel, Curtea observă că operațiunile reclamate de autorul

excepției — diminuarea/mărirea participației statului la

societățile comerciale — nu sunt operațiuni realizate prin simpla

manifestare de voință a vreunei persoane și prin intermediul

unei activități secrete, ci procedura aplicabilă este reglementată

de diverse acte normative, de exemplu Legea nr. 137/2002

privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie

2002, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind

privatizarea societăților comerciale, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, Legea

nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor

naționale în activitatea economică, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 736 din 13 august 2020. Astfel,

destinatarii normei au reprezentarea aspectelor în funcție de

care sunt obligați să își modeleze conduita, fiind capabili să

prevadă, într-o măsură rezonabilă, față de circumstanțele speței,

consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă și să își

corecteze conduita.

22. În ceea ce privește dispozițiile art. 295 din Codul penal,

Curtea observă că, prin Decizia nr. 219 din 4 aprilie 2017,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din

7 iulie 2017, paragrafele 25 și 27, instanța constituțională a

reținut că infracțiunea de delapidare are ca obiect juridic special

relațiile sociale de serviciu ale căror formare și desfășurare

implică o corectă gestionare și administrare a bunurilor mobile

din patrimoniul unei persoane juridice, iar, ca obiect material,

conform ipotezei normei de incriminare, bani, valori sau alte

bunuri. Fiind vorba despre o infracțiune ce are ca subiect activ

o persoană care are calitatea de funcționar public în sensul legii

penale, Curtea a reținut că persoana juridică ale cărei interese

legale sunt ocrotite prin incriminarea faptelor arătate la art. 295

din Codul penal este o autoritate publică, o instituție publică sau

o altă persoană juridică ce administrează sau exploatează

bunuri proprietate publică. Elementul material al laturii obiective

se realizează prin fapta de însușire, folosire sau traficare de

bani, valori sau alte bunuri, în interes personal sau pentru altul.

Prin „însușire” se înțelege scoaterea unui bun din posesia sau

detenția unei persoane juridice dintre cele mai sus menționate

și trecerea acestuia în proprietatea făptuitorului, așa încât

acesta să poată dispune de el prin consumare, folosire sau chiar

înstrăinare. „Folosirea” ca modalitate normativă de realizare a

obiectului material al infracțiunii analizate constă în scoaterea

inițială a unui bun din posesia unei persoane juridice și în

utilizarea lui în folosul făptuitorului, urmată de readucerea

bunului în patrimoniul din care a fost scos. „Traficarea”, în sensul

aceleiași norme de incriminare, constă în scoaterea unui bun

din patrimoniul unei persoane juridice și în utilizarea lui de către

făptuitor în vederea obținerii unui profit, într-o manieră

speculativă. Urmarea imediată constă în crearea unei stări de

pericol pentru relațiile sociale referitoare la activitatea

economică a persoanelor juridice avute în vedere, prin

scoaterea bunului care formează obiectul material al infracțiunii

din sfera patrimonială în care se găsea inițial și folosirea lui în

interesul făptuitorului sau al altei persoane. Atingerea scopului

săvârșirii faptei, respectiv obținerea unui folos sau satisfacerea

unui interes pentru sine sau pentru altul, nu prezintă importanță

pentru consumarea infracțiunii de delapidare, însă existența

acestuia denotă săvârșirea cu intenție directă a infracțiunii.

23. Având în vedere conținutul constitutiv al infracțiunii de

delapidare și pericolul social pe care faptele prin care aceasta

poate fi realizată îl prezintă pentru relațiile sociale de natură

patrimonială ale oricărei persoane juridice, precum și pentru

activitățile economice ale oricărei astfel de persoane, Curtea a

reținut că o atare reglementare legală nu este contrară

caracterului necesar al incriminării astfel realizate și păstrează

un just raport de proporționalitate între interesul general,

circumscris imperativului respectării relațiilor sociale protejate

de norma juridică în cauză, și cel individual, circumscris libertății

persoanei de a exercita activități economice.
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24. 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, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Ioan Silviu Wagner în Dosarul nr. 5.230/2/2017

al Curții de Apel București — Secția I penală și constată că dispozițiile art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal coroborat cu art. 295

din același act normativ sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția I penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 5 mai 2022.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

pentru prof. univ. dr. VALER DORNEANU,

în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă

coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea

și funcționarea Curții Constituționale, semnează

MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Marițiu
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat

pentru anul 2022 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii

Naționale a României”, aflată în subordinea 

Băncii Naționale a României

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (2)

lit. a) și c) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect

o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu

modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru

anul 2022 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în

subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

p. Guvernatorul Băncii Naționale a

României,

Florin Georgescu

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,

Mădălin-Cristian Vasilcoiu,

secretar de stat

București, 28 octombrie 2022.

Nr. 1.322.
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ANEXĂ*)
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României”

Str. Luica nr. 198—202, sectorul 4, București

RO 361242

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

    
               - mii lei - 

  INDICATORI Nr. rd. Propuneri  
rectificare an 2022 

0 1 2 3 4 
I.     VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 107.734 

  

1   Venituri totale din exploatare, din care: 2 105.676 

    a) subvenții, cf. prevederilor  legale în 
vigoare 3 0 

    
b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  

vigoare 4 0 
2   Venituri financiare 5 2.058 

II     CHELTUIELI TOTALE  (Rd.6=Rd.7+Rd.19) 6 101.067 

  

1   
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= 
Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 

7 97.627 

  

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 62.612 

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 
asimilate 9 125 

C. cheltuieli cu personalul, 
(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 

10 19.026 
  

C0 Cheltuieli de natură 
salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 17.471 

  C1 ch. cu salariile  12 15.192 
  C2 bonusuri 13 2.279 
  C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 14 0 
  

  
cheltuieli cu plati compensatorii aferente 
disponibilizarilor de personal 15 0 

  
C4 

Cheltuieli aferente contractului de 
mandat si a altor organe de conducere si 
control, comisii si comitete 16 1.044 

  
C5 

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de 
angajator 

17 
511 

D. alte cheltuieli de exploatare 18 15.864 
2   Cheltuieli financiare 19 3.440 

III     
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 
(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 

20 6.667 
IV 1   IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 941 
  2   IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0 

  3   VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT 
AMÂNAT 23 0 

  4   IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24 0 

  5   
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 
ELEMENTELE DE MAI SUS 25 0 

V     
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI 
DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-
Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 26 5.726 

  1   Rezerve legale 27 0 

  2   
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 
prevăzute de lege 28 0 

  3   Acoperirea pierderilor contabile din anii 
precedenți 29 0 

  4   

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru 
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, 
precum și pentru constituirea surselor necesare 
rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, 
comisioanelor și altor costuri aferente acestor 
împrumuturi 

30 0 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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  5   Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 

  6   
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor 
de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-
(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 32 5.726 

  7   

Participarea salariaților la profit în limita a 10% 
din profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui 
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 
operatorului economic în exercițiul  financiar de 
referință  33 572 

  8   

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau 
local în cazul regiilor autonome ori dividende 
cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ 
companiilor naționale și societăților cu capital 
integral sau majoritar de stat, din care:  

34 3.149 
    a)    - dividende cuvenite bugetului de stat  35 3.149 
    b)    - dividende cuvenite bugetului local 36 0 
    c)    - dividende cuvenite altor acționari 37 0 

  9   
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 
Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și 
constituie sursă proprie de finanțare 

38 2.577 
VI     VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 

VII     
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 
EUROPENE,   din care 

40 0 
    a)  cheltuieli materiale 41 0 
    b) cheltuieli cu salariile 42 0 
    c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43 0 
    d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44 0 
    e) alte cheltuieli 45 0 

VIII     SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din 
care: 46 27.317 

  1   Alocații de la buget 47 0 

      
  alocații bugetare aferente plății 

angajamentelor din anii anteriori 48 0 
IX     CHELTUIELI  PENTRU INVESTIȚII 49 26.391 
X     DATE DE FUNDAMENTARE     

  

1   Nr. de personal prognozat la finele anului 50 130 
2   Nr.mediu de salariați total 51 130 

3   
Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură 
salarială  52 10.404 

4   

Câștigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură 
salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului 
de stat  53 9.169 

5   
Productivitatea muncii în unități valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 54 813 

6   
Productivitatea muncii în unități valorice pe total 
personal mediu recalculată cf. Legii anuale a 
bugetului de stat 

55 813 

7   
Productivitatea muncii în unități fizice pe total 
personal mediu (cantitate produse finite/ 
persoană) 56 1.653.846 

8   
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 
57= (Rd.6/Rd.1)x1000) 57 938 

9   Plăți restante 58 0 
10   Creanțe restante 59 0 

     
  

   
  

  
 *) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare  nr.2    **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2   

 



GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind modificarea inventarului centralizat 

al unor bunuri aflate în domeniul public al statului 

și în administrarea Ministerului Energiei

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul

public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă modificarea inventarului centralizat al bunurilor din

domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Energiei, conform

datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta

hotărâre, după cum urmează:

a) pentru bunurile imobile identificate cu număr MF 167242 și 167243 se

modifică descrierea tehnică prin indicarea corespunzătoare a Cărții funciare

nr. 106494 Feldioara;

b) imobilul identificat cu numărul MF 167244 se divide conform pozițiilor

cuprinse la nr. crt. 3 și 4 din cadrul anexei la prezenta hotărâre, cu păstrarea

numărului MF 167244 pentru imobilul de la nr. crt. 3 și atribuirea unui nou număr

MF pentru imobilul de la nr. crt. 4;

c) imobilul identificat cu numărul MF 167245 se divide conform pozițiilor

cuprinse la nr. crt. 5—8 din cadrul anexei la prezenta hotărâre, cu păstrarea

numărului MF 167245 pentru imobilul de la nr. crt. 5 și atribuirea unor noi numere

MF pentru imobilele de la nr. crt. 6—8;

d) imobilul identificat cu numărul MF 167246 se divide conform pozițiilor

cuprinse la nr. crt. 9—14 din cadrul anexei la prezenta hotărâre, cu păstrarea

numărului MF 167246 pentru imobilul de la nr. crt. 9 și atribuirea unor noi numere

MF pentru imobilele de la nr. crt. 10—14.

Art. 2. — Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Finanțelor, operează

modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul

public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu

modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul energiei,

Dan-Dragoș Drăgan,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 28 octombrie 2022.

Nr. 1.324.
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Nr. 

crt.

Număr 

MF

Codul 

de

clasificare

Denumirea Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică ale bunului

Administratorul bunului

și CUI

Valoarea 

de inventar    

— lei —

1. 167242 8.28.10

Teren, categorie de

folosință: curți-construcții

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral 106494; nr. CF 106494,

teren extravilan comuna Feldioara în

suprafață de 71.110 mp și teren

intravilan comuna Feldioara în suprafață

de 251.355 mp

Ministerul Energiei,

43507695

15.411.570    

2. 167243 8.10.01

Teren, categorie de

folosință: căi ferate

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral 106494; nr. CF 106494,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 128.299 mp

Ministerul Energiei,

43507695

6.131.794

3. 167244 8.03.03

Teren, categorie de

folosință: ape stătătoare

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106497; nr. CF 106497,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 171.267 mp

Ministerul Energiei,

43507695

736.683

4.

Număr

MF nou

8.03.03

Teren, categorie de

folosință: ape stătătoare

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106500; nr. CF 106500,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 814.572 mp

Ministerul Energiei,

43507695

3.503.775

5. 167245 8.05.01

Teren, categorie de

folosință: pășune

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106494; nr. CF 106494,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 20.236 mp

Ministerul Energiei,

43507695

22.244

6.

Număr

MF nou

8.05.01

Teren, categorie de

folosință: pășune

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106495; nr. CF 106495,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 6.750 mp

Ministerul Energiei,

43507695

7.420

7.

Număr

MF nou

8.05.01

Teren, categorie de

folosință: pășune

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106498, nr. CF 106498,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 14.207 mp

Ministerul Energiei,

43507695

15.617

8.

Număr

MF nou

8.05.01

Teren, categorie de

folosință: pășune

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106500; nr. CF 106500,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 1.780.022 mp

Ministerul Energiei,

43507695

1.956.670

9. 167246 8.04.01

Teren, categorie de

folosință: păduri și alte

terenuri forestiere —

perdele de protecție

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106494; nr. CF 106494,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 9.000 mp

Ministerul Energiei,

43507695

12.904

10.

Număr

MF nou

8.04.01

Teren, categorie de

folosință: păduri și alte

terenuri forestiere —

perdele de protecție

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106495; nr. CF 106495,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 13.395 mp

Ministerul Energiei,

43507695

19.206

11.

Număr

MF nou

8.04.01

Teren, categorie de

folosință: păduri și alte

terenuri forestiere —

perdele de protecție

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106496; nr. CF 106496,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 5.151 mp

Ministerul Energiei,

43507695

7.386

12.

Număr

MF nou

8.04.01

Teren, categorie de

folosință: păduri și alte

terenuri forestiere —

perdele de protecție

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106497; nr. CF 106497,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 130.006 mp

Ministerul Energiei,

43507695

186.401

13.

Număr

MF nou

8.04.01

Teren, categorie de

folosință: păduri și alte

terenuri forestiere —

perdele de protecție

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106499; nr. CF 106499,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 401.960 mp

Ministerul Energiei,

43507695

576.326

14.

Număr

MF nou

8.04.01

Teren, categorie de

folosință: păduri și alte

terenuri forestiere —

perdele de protecție

Țara: România; județul: Brașov;

comuna: Feldioara; 

Str. Dumbrăvii nr. 1

Nr. cadastral: 106500; nr. CF 106500,

teren intravilan comuna Feldioara în

suprafață de 697.403 mp

Ministerul Energiei,

43507695

999.929

ANEXĂ

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

ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Energiei 

care se modifică ca urmare a dezmembrării bunului identificat prin numerele MF 167242, 167243, 

167244, 167245 și 167246
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.380 380 138

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Centrului pentru relații cu publicul este: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.

Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/


