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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 8 lit. A din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 459/2002 privind Ordinul Virtutea
Militară și Medalia Virtutea Militară, cu modificările ulterioare,
cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înființare, în semn de apreciere a
înaltului profesionalism și a rezultatelor remarcabile obținute de personalul unității
în îndeplinirea misiunilor specifice, precum și pentru contribuția adusă la
promovarea imaginii Armatei României,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu
însemn de pace, pentru militari, Drapelului de Luptă al Batalionului 385 Artilerie
„Iancu de Hunedoara”.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 109.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 45/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, doamna Anemaria-Ruxandra
Cireap, procuror, cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, delegată
în funcția de procuror general adjunct al acestei unități de parchet, se eliberează
din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 110.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 44/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, domnul Marian-Rolf Sîntion,
procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează
din funcție, ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 111.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 48/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, domnul Corvin Doru Deac,
procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, se eliberează din
funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 112.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 63/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, doamna Elena-Viorica Flucsă,
procuror la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și
Terorism — Serviciul teritorial Timișoara, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 113.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 69/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, doamna Diana Berlic,
procuror-șef al Serviciului judiciar civil din cadrul Secției judiciare a Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 114.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 68/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, doamna Ioana-Adina Năstase,
procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, se eliberează
din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 115.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 67/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, doamna Cristina Răducan,
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, se eliberează din funcție ca
urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 116.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 66/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, domnul Cristinel Micu, procuror
la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism —
Structura centrală, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 117.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 65/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, domnul Ioan Ulici, procuror în
cadrul Direcției Naționale Anticorupție, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 118.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 100/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, doamna Corina Iftode, procuror
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați, delegată în funcția de prim-procuror
adjunct al acestei unități de parchet, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 119.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 102/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, doamna Alina Marciuc, procuror,
cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal, la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Botoșani, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 120.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 103/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, doamna Mihaela Camelia
Macovei, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani, în prezent
delegată în funcția de prim-procuror adjunct la această unitate de parchet, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 121.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 104/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, doamna Cătălina-Valentina
Agafiței, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, se eliberează din funcție
ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 122.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 106/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, domnul Gheorghe Mirel
Rădescu, procuror, cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
București, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 123.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)
din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 105/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — La data de 1 februarie 2022, domnul Adrian-Claudiu Olar,
procuror, cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, se eliberează din
funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 124.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 828
din 9 decembrie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. VII, în ansamblul său,
și ale art. VII pct. 2 și 3, în special, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017
privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu,
precum și ale art. 84, în ansamblul său, și ale art. 84 pct. 1 și 2, în special,
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea
unor acte normative și prorogarea unor termene
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Bianca Drăghici

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

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Loredana Brezeanu.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor art. VII pct. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor
acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și ale art. 84 pct. 1
și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene, excepție ridicată de Victor
Furtună în Dosarul nr. 4.025/93/2017/a2 (număr în format vechi
2.538/2019) al Curții de Apel București — Secția a VII-a pentru
cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale și care
formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.606D/2019.
2. La apelul nominal răspunde autorul excepției, prezent
personal, lipsind cealaltă parte. Procedura de înștiințare este
legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul autorului excepției, care solicită admiterea acesteia,
astfel cum a fost formulată, întrucât pensiile militarilor nu s-au
majorat din anul 2017. Depune concluzii scrise.
4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată,
având în vedere jurisprudența Curții Constituționale în materie,
respectiv Decizia nr. 8 din 14 ianuarie 2021.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
5. Prin Decizia civilă nr. 91 din 16 septembrie 2019,
pronunțată în Dosarul nr. 4.025/93/2017/a2 (număr în format
vechi 2.538/2019), Curtea de Apel București — Secția a VII-a
pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale
a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. VII pct. 2 și 3 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind
modificarea și completarea unor acte normative din
domeniul pensiilor de serviciu și ale art. 84 pct. 1 și 2 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea
unor acte normative și prorogarea unor termene. Excepția a

fost ridicată de Victor Furtună în calea de atac a recursului
declarat împotriva Încheierii de ședință din 16 mai 2019,
pronunțată de Tribunalul Ilfov — Secția civilă în Dosarul
nr. 4.025/93/2017, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă
cererea de sesizare a Curții Constituționale, într-o cauză având
ca obiect soluționarea unei contestații a deciziei de pensionare.
6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. 84 pct. 1 și 2 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, raportat la
art. 31 din același act normativ, și cele ale art. VII pct. 2 și 3 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 sunt
discriminatorii și contravin art. 115 alin. (6) din Constituție,
întrucât pensiile militare se majorează cu 1,3%, iar cele din
sistemul public se majorează cu 15%. Totodată, în ultimii doi ani,
pensiile militare nu s-au actualizat, însă, în mod discriminatoriu,
cele din sistemul public s-au actualizat anual.
7. Curtea de Apel București — Secția a VII-a pentru cauze
privind conflicte de muncă și asigurări sociale apreciază că
dispozițiile criticate nu sunt neconstituționale prin raportare la
textele de referință, având în vedere că atribuția de a stabili
modalitățile de calcul al cuantumurilor drepturilor de asigurări
sociale revine în exclusivitate legiuitorului.
8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului,
pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
9. 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 actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorulraportor, susținerile autorului excepției, concluziile scrise depuse
la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate,
raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
10. 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.
11. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie,
potrivit dispozitivului actului de sesizare, dispozițiile art. VII pct. 2
și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul
pensiilor de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 648 din 7 august 2017, și cele ale art. 84 pct. 1 și 2
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu
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modificările și completările ulterioare. Analizând însă susținerile
autorului excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că
acesta critică art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 59/2017 și art. 84 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 114/2018, din punctul de vedere al neconstituționalității
extrinseci, precum și prevederile art. VII pct. 2 și 3 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 59/2017 și ale art. 84 pct. 1 și 2 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, din punctul de
vedere al neconstituționalității intrinseci, prevederi care modifică
art. 59 și 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de
stat. Prin urmare, obiect al excepției de neconstituționalitate îl
constituie dispozițiile art. VII, în ansamblul său, și ale art. VII
pct. 2 și 3, în special, din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul pensiilor de serviciu, precum și cele ale
art. 84, în ansamblul său, și ale art. 84 pct. 1 și 2, în special, din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene, cu următorul cuprins:
— Art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 59/2017: „Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din
27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere,
literele l) și m), cu următorul cuprins:
«l) solda/salariu lunar net — solda/salariul lunar brut
prevăzută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se deduce
contribuția individuală la bugetul de stat, contribuția individuală
la bugetul asigurărilor sociale de sănătate și impozitul pe venit,
potrivit legislației în vigoare;
m) pensia netă — pensia militară de stat stabilită în cuantum
brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislației în
vigoare.»
2. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:
«Art. 59. — Cuantumul pensiilor militare de stat se
actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a
inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui
an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național
de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al
pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.»
3. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:
«Art. 60. — La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă
nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete
corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza
de calcul al pensiei».”;
— Art. 84 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 114/2018: „Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de
stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556
din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
«Art. 59. — (1) Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în
plată la 31 decembrie a anului anterior se indexează, din oficiu,
începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie
anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și
comunicat de Institutul Național de Statistică.
(2) Cuantumul pensiilor militare de stat nu se indexează dacă
rata medie anuală a inflației menționată la alin. (1) înregistrează
valori negative.»
2. Articolul 60 va avea următorul cuprins:
«Art. 60. — (1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia
netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare
nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în
baza de calcul al pensiei.
(2) Dacă în urma indexării pensiei militare de stat stabilite
potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât
media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/
salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se
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acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma rezultată din
aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1),
asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză.
(3) În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate
depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației,
în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor
lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute
cuprinse în baza de calcul al pensiei la care se adaugă suma
reprezentând intervenția ratei medii anuale a inflației, în aceleași
condiții, din operațiunile de indexare anterioare.
(4) Dispozițiile art. 59 alin. (2) se aplică în mod corespunzător».”
12. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate,
prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale
ale art. 1 alin. (3) și (5) privind trăsăturile statului și obligativitatea
respectării Constituției, a supremației sale și a legilor, ale art. 16
privind egalitatea în drepturi a cetățenilor și ale art. 115 alin. (6)
referitor la delegarea legislativă.
13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
reține că dispozițiile legale criticate au mai constituit obiect al
controlului de constituționalitate din perspectiva unor critici
similare, prin Decizia nr. 8 din 14 ianuarie 2021, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 20 aprilie
2021, Decizia nr. 545 din 2 iulie 2020, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1102 din 18 noiembrie 2020, și
Decizia nr. 543 din 2 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2020, excepția de
neconstituționalitate fiind respinsă.
14. Astfel, cât privește critica referitoare la existența unui
tratament diferit între beneficiarii pensiilor militare de stat și
pensionarii din sistemul public de pensii, supuși reglementării
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din
20 decembrie 2010, Curtea a reținut că, așa cum a statuat în
mod constant în jurisprudența sa, principiul egalității în drepturi
presupune instituirea unui tratament egal pentru situații care, în
funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu
exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații
diferite (a se vedea Decizia Plenului Curții Constituționale nr. 1
din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). Or, Curtea a constatat că
cele două categorii de persoane comparate se află în situații
obiectiv diferite, fapt relevat, de altfel, și prin reglementarea
separată, în acte normative distincte, a dreptului la pensie
acordat militarilor și a pensiilor din sistemul public. Curtea a
arătat că, deși după intrarea în vigoare a Legii nr. 119/2010
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010,
pensiile militarilor au devenit pensii în sistemul public și au
constituit ulterior obiectul de reglementare a Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, legiuitorul, adoptând
Legea nr. 223/2015, a înțeles să reinstituie un regim juridic diferit
pentru militari și să acorde beneficiul pensiei de serviciu, și nu
dreptul la pensie calculată în raport cu principiul contributivității.
Prin urmare, existența unui mod diferit de calcul al pensiei,
inclusiv sub aspectul actualizării cuantumului acesteia, nu este
contrară principiului egalității în drepturi. Totodată, în jurisprudența
sa, Curtea a statuat că, întrucât se realizează periodic, indexarea
pensiei se supune prevederilor în vigoare la momentul indexării,
potrivit principiului tempus regit actum, astfel că nu se poate vorbi
de un drept câștigat în temeiul unor reglementări anterioare, care
nu mai sunt în vigoare (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 687
din 31 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 155 din 26 februarie 2020, paragraful 30, și Decizia
nr. 543 din 2 iulie 2020, paragraful 28).
15. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să
schimbe jurisprudența Curții Constituționale, atât soluția, cât și
considerentele cuprinse în deciziile menționate își păstrează
valabilitatea și în cauza de față.
16. De altfel, prin Decizia nr. 63 din 26 octombrie 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1295 din
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28 decembrie 2020, Înalta Curtea de Casație și Justiție —
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a stabilit
că: „În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 28 alin. (1) din
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările
și completările ulterioare, baza de calcul folosită pentru stabilirea
pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute
realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani
de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut
special, actualizate, prin transpunerea fiecărui element
component al soldei/salariului lunar brut realizat la funcția de
bază, stabilit potrivit legilor de salarizare în vigoare la data
deschiderii drepturilor de pensie, fără a se face distincție după
cum acest cuantum brut actualizat este mai mare sau mai mic
față de cel al soldelor/salariilor lunare brute realizate în perioada
aleasă de viitorul pensionar, ceea ce poate semnifica inclusiv
diminuarea bazei de calcul alese în măsura în care, la data
deschiderii drepturilor de pensie, acestuia îi sunt aplicabile
dispozițiile art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările
și completările ulterioare. În interpretarea dispozițiilor art. 60 din
aceeași lege, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de
serviciu, stabilește că: pensia militară de stat netă, calculată
conform dispozițiilor art. 3 lit. m) din Legea nr. 223/2015, după
deducerea impozitului pe venit, potrivit legislației în vigoare, este
plafonată la cuantumul mediei soldelor/salariilor lunare nete
corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza
de calcul al pensiei, deja actualizate, conform dispozițiilor art. 28
alin. (1), la data deschiderii dreptului de pensie.”
17. Distinct de cele menționate, Curtea reține că, în
jurisprudența sa privind interpretarea dispozițiilor art. 115
alin. (6) din Constituție, care prevăd că „Ordonanțele de urgență
nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot
afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile,
libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile
electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în
proprietate publică”, prin Decizia nr. 150 din 12 martie 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din
17 martie 2020, paragraful 59, a constatat că această normă
constituțională instituie veritabile limitări ale competenței
atribuite Guvernului. De asemenea, Curtea a stabilit că „se
poate deduce că interdicția adoptării de ordonanțe de urgență
este totală și necondiționată atunci când menționează că «nu

pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale» și că «nu pot
viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică».
În celelalte domenii prevăzute de text, ordonanțele de urgență nu
pot fi adoptate dacă «afectează», dacă au consecințe negative, dar,
în schimb, pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe care le conțin,
au consecințe pozitive în domeniile în care intervin”. Curtea a arătat
că „verbul «a afecta» este susceptibil de interpretări diferite, așa
cum rezultă din unele dicționare. Din punctul de vedere al Curții,
aceasta urmează să rețină numai sensul juridic al noțiunii, sub
diferite nuanțe, cum ar fi: «a suprima», «a aduce atingere», «a
prejudicia», «a vătăma», «a leza», «a antrena consecințe negative»”
(a se vedea în acest sens Decizia nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din
25 noiembrie 2008). Cu alte cuvinte, Guvernul are o competență de
legiferare limitată în domeniile care vizează regimul instituțiilor
fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle
prevăzute de Constituție și drepturile electorale („ordonanțele de
urgență nu pot afecta”), cu privire la care aplicarea interdicției
constituționale exprese este condiționată de adoptarea unor
reglementări care suprimă, aduc atingere, prejudiciază, vatămă,
lezează, în general, antrenează consecințe negative asupra
drepturilor, libertăților și îndatoririlor constituționale. În această din
urmă ipoteză, dacă reglementările nu produc consecințele juridice
menționate, Guvernul partajează competența de legiferare cu
Parlamentul, fiind ținut însă de obligația de a motiva în conținutul
actului normativ existența unei situații extraordinare, a cărei
reglementare nu poate fi amânată, precum și urgența reglementării.
18. Or, având în vedere că, analizând critica de
neconstituționalitate intrinsecă, nu a fost reținută afectarea
vreunui drept sau al vreunei libertăți fundamentale, Curtea
constată că prin adoptarea dispozițiilor legale criticate au fost
respectate dispozițiile art. 115 alin. (6) din Constituție.
19. În final, Curtea reține că, deși autorul excepției invocă în
mod formal art. 1 alin. (3) și (5) din Legea fundamentală, în
realitate, acesta nu motivează pretinsa contrarietate a
prevederilor de lege criticate cu dispozițiile constituționale
invocate. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, sesizările
adresate Curții Constituționale trebuie motivate. Prin urmare,
Curtea nu se poate substitui autorului excepției în ceea ce
privește formularea unor motive de neconstituționalitate. Acest
fapt ar avea semnificația exercitării unui control de
constituționalitate din oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport
cu dispozițiile art. 146 din Constituție.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, 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,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Victor Furtună în Dosarul nr. 4.025/93/2017/a2
(număr în format vechi 2.538/2019) al Curții de Apel București — Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări
sociale și constată că dispozițiile art. VII, în ansamblul său, și ale art. VII pct. 2 și 3, în special, din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, precum și cele
ale art. 84, în ansamblul său, și ale art. 84 pct. 1 și 2, în special, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale
și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 9 decembrie 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Bianca Drăghici
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

ORDIN
pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție
socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării
ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri
de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților
economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative,
în baza prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Muncii și Solidarității Sociale,
ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă modelele cererilor, declarației pe propria
răspundere și listei persoanelor care urmează să beneficieze de
plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri
de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale
în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților

economice, determinate de situația epidemiologică generată de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative, prevăzute în
anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat
București, 28 ianuarie 2022.
Nr. 94.

ANEXA Nr. 1

Angajator ...............................................................
Adresă sediu social ...............................................
CUI/CIF .................................................................
Cont bancar nr. .....................................................
Telefon ..................................................................
E-mail ...................................................................
Către
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................/Municipiului București
CERERE

Subsemnatul/(a), ....................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal
al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ............................., str. ..............................
nr. ......., județul ............................/municipiul ....................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii
indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind
stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul
interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative, pentru un număr de .............. persoane, în sumă totală de ............................ lei brut, aferentă
perioadei .......................... .
Anexez prezentei:
1. declarația pe propria răspundere privind întreruperea sau reducerea temporară a activității, ca
urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile
Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României (anexa nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta cerere);
2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta cerere).
Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ...........................................
Semnătura ................................
Data ..............................
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ANEXA Nr. 1
la cerere

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/(a), ........................................................, în calitate de administrator/reprezentant legal
al angajatorului ......................................., CUI/CIF .........................., cu sediul social în localitatea
..............................., str. ................................ nr. ......., județul ......................../municipiul .........................,
sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că*):
— activitatea ...........................................................................................................................................,
cod CAEN .................., pe care o desfășor în localitatea/localitățile ...............................................................,
județul/județele .................................................................................................................................................,
este .......................................,**) potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a implementării măsurilor pentru
diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de***):
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................................
Semnătura ................................
Data ......................
*) Informațiile de mai jos se completează pentru fiecare activitate întreruptă sau redusă temporar, ca urmare a implementării
măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României.
**) Se completează cu „întreruptă” sau „redusă temporar”, în funcție de situația în care se află angajatorul.
***) Se indică hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, actele normative emise, după
caz, de conducătorii ministerelor și ai celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale pe baza și în executarea
acestor hotărâri sau și hotărârile comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, prin care au fost instituite
măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc a căror implementare a condus la întreruperea sau reducerea temporară
a activității angajatorului.

ANEXA Nr. 2
la cerere

L I S TA

persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație,
cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului,
în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare
plății indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022
privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale
în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice,
determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
a) Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada prevăzută la art. 1
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022;
b) Indemnizația solicitată*).

Nr.
crt.

Numele și prenumele
salariatului

CNP

Nivelul
de educație
(ISCED)

Reședința
(urban/rural)

Salariul
de bază brut
corespunzător
locului
de muncă
ocupat

Data
suspendării
contractului
individual
de muncă**)

a) b)

1
2
....
T O TA L

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................................
Semnătura ...............................................
Data ...........................
*) 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut
prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.
**) Conform Registrului general de evidență a salariaților.
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ANEXA Nr. 2

Angajator ...............................................................
Adresă sediu social ...............................................
CUI/CIF .................................................................
Cont bancar nr. ......................................................
Telefon ..................................................................
E-mail ...................................................................
Către
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................/Municipiului București
CERERE

Subsemnatul/(a), ..................................................................., în calitate de administrator/reprezentant
legal al angajatorului .............................................., cu sediul social în localitatea ...................................,
str. .................................. nr. .........., județul ............................/municipiul ..........................., sectorul ............,
vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii
profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, pentru un număr de ........... persoane, în sumă totală de .................. lei brut,
aferentă perioadei .......................... .
Anexez prezentei:
1. declarația pe propria răspundere privind suspendarea activității în baza deciziei emise de către
Direcția de Sănătate Publică a Județului ...................................../a Municipiului București ca urmare a anchetei
epidemiologice (anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta cerere);
2. copia deciziei de suspendare a activității emise de Direcția de Sănătate Publică a
Județului............................/a Municipiului București;
3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta cerere).

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .......................................
Semnătura ................................
Data ......................

ANEXA Nr. 1
la cerere

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/(a), ................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al
angajatorului ................................., CUI/CIF ............................, cu sediul social în localitatea .......................,
str. ........................... nr. ......., județul ......................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând
prevederile art. 326 cu privire la falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu
modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că, drept urmare a anchetei efectuate
de Direcția de Sănătate Publică (DSP) a Județului ............................................./a Municipiului București,
pe perioada stării de alertă, activitatea a fost suspendată pentru perioada ............................................,
potrivit Deciziei nr. ......./.................... a DSP ................................... .

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
Semnătura ................................
Data ......................
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ANEXA Nr. 2
la cerere

L I S TA

persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație,
cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului,
în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare
plății indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022
privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale
în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice,
determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
a) Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada prevăzută la art. 1
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022;
b) Indemnizația solicitată*).

Nr.
crt.

Numele și prenumele
salariatului

CNP

Nivelul
de educație
(ISCED)

Reședința
(urban/rural)

Salariul
de bază brut
corespunzător
locului
de muncă
ocupat

Data
suspendării
contractului
individual
de muncă**)

a) b)

1
2
....
T O TA L

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ........................................
Semnătura ...................................................
Data .............................
*) 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut
prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021.
**) Conform Registrului general de evidență a salariaților, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2022.

MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat
În temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 152/DGIP din 28.01.2022 al proiectului de ordin pentru modificarea și
completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat,
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul educației emite prezentul ordin.
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021
privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2022,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din
învățământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal și
profesional, beneficiază lunar de burse de performanță, burse

de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în
continuare burse.
(2) Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul
preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse de
performanță și burse de ajutor social.”
2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada
cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii
evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a
examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a
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calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele
nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția
cazurilor menționate la art. 18.”
3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. — Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această
destinație, prin bugetele locale ale unităților administrativteritoriale. Autoritățile administrației publice locale pot suplimenta
cuantumul minim garantat în Hotărârea Guvernului
nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor
de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru
elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care
se acordă în anul școlar 2021—2022, din bugetele proprii ale
acestora.”
4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza
rezultatelor obținute conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a)—d),
atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate
conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe
diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui,
nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.”
5. La articolul 8, literele a) și b) ale alineatului (1) și
alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) în anul școlar anterior au obținut media generală de cel
puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe
nemotivate/semestru, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
b) au obținut media semestrială de cel puțin 9,50 și au
acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al
anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;
...............................
(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit
obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. a)—c) este revizuită
semestrial. Prin revizuirea semestrială a listei elevilor care
beneficiază de burse de merit conform prevederilor alin. (1)
lit. a)—c) se înțelege:
a) suplimentarea numărului de beneficiari cu elevii din clasa
a V-a și a IX-a care se încadrează în criteriile generale de
acordare a burselor începând cu semestrul al II-lea;
b) eliminarea din listă a celor care și-au pierdut calitatea de
elev în respectiva unitate de învățământ și a celor care nu se
mai încadrează în prevederile alin. (1) lit. a).
Situația școlară pe primul semestru nu generează revizuirea
listei elevilor care beneficiază de bursele de merit, cu excepția
cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).”
6. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.
7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza
rezultatelor obținute conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)—e),
atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate
conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe
diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui,
nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.”
8. La articolul 10, litera b) a alineatului (1) și alineatul (3)
se modifică și vor avea următorul cuprins:
„b) au obținut media semestrială de cel puțin 7,50 și au
acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al
anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;
.......................
(3) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau
părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori

depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de
învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de
acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale
fiecărui semestru.”
9. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 13. — (1) Lista elevilor care beneficiază de bursele de
ajutor social obținute în baza prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a)—d)
este revizuită semestrial, după cum urmează: se adaugă listei
beneficiarilor de burse sociale din semestrul I acei elevi care fac
dovada încadrării în condițiile prevăzute de art. 14 alin. (1)
lit. a)—d), prin raportare la venitul minim net în vigoare la data
depunerii solicitării.”
10. La articolul 14, alineatul (1) partea introductivă și
literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din
învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu
frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează
cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una
dintre următoarele situații:
a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu
net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare
cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La
stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau
în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de
membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și
alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe
economie în vigoare la data depunerii cererii;
b) elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte
și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o
măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/
plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată
de venitul net lunar al familiei;
........................
d) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă
localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate
de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei
nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei.”
11. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 15. — Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii
majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai
elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din
unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc
dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de
zile lucrătoare ale fiecărui semestru.”
12. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Pentru elevii din învățământul liceal, filieră tehnologică,
și din învățământul profesional, media semestrială avută în
vedere pentru acordarea burselor de merit și de studiu se va
calcula ca medie aritmetică, fără a se lua în calcul media pentru
modulele ce se finalizează pe parcursul semestrului II.”
Art. II. — Direcția generală învățământ preuniversitar,
Direcția generală economică, Direcția generală minorități și
relația cu Parlamentul, Direcția generală management resurse
umane și rețea școlară, inspectoratele școlare județene/al
municipiului București și unitățile de învățământ duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu
București, 31 ianuarie 2022.
Nr. 3.073.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2022 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

Denumirea publicației
12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

1.380

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

380

138

NOTĂ:

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 AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2022 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

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

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

Produs

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

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.
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