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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. 609

din 24 noiembrie 2022

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 8/2008

pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi 

ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță

națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții 

și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi 

ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi 

ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, 

în ansamblul său, a dispozițiilor art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2008, 

ale Ordonanței Guvernului nr. 38/2003, în ansamblul său, precum și dispozițiilor anexei nr. 1 

la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 și ale art. 38 alin. (1) și alin. (2) lit. a) 

din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
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Marian Enache — președinte

Mihaela Ciochină — judecător

Cristian Deliorga — judecător

Laura-Iuliana Scântei — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Bianca Drăghici — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Loredana Brezeanu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea

și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de

apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum

și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste

instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003

privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței

Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale

funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației

penitenciare, în ansamblul său, precum și a dispozițiilor art. II

din Ordonanța Guvernului nr. 8/2008 (forma în vigoare înainte

de abrogarea prin art. 48 din Legea-cadru nr. 330/2009),

a Ordonanței Guvernului nr. 38/2003, în ansamblul său,

a dispozițiilor anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003

(forma în vigoare înainte de abrogarea prin art. 48 din Legea-

cadru nr. 330/2009) și ale art. 38 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit

din fonduri publice, excepție ridicată de Daniel Brăilescu în

Dosarul nr. 29.651/3/2018 al Tribunalului București — Secția a II-a

contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul

Dosarului Curții Constituționale nr. 412D/2019.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de

înștiințare este legal îndeplinită.

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

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de

neconstituționalitate, având în vedere jurisprudența Curții

Constituționale în materie, respectiv Decizia nr. 224 din

28 aprilie 2022.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin Încheierea din 11 februarie 2019, pronunțată în

Dosarul nr. 29.651/3/2018, Tribunalul București — Secția a II-a

contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea

Constituțională cu excepția de neconstituționalitate

a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind

salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din

instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și

siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi

salariale personalului civil din aceste instituții și pentru

modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind

salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței

Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi

ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul

administrației penitenciare, în ansamblul său, ale art. II din

Ordonanța Guvernului nr. 8/2008 (forma în vigoare înainte

de abrogarea prin art. 48 din Legea-cadru nr. 330/2009), ale

Ordonanței Guvernului nr. 38/2003, în ansamblul său, ale

anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 (forma

în vigoare înainte de abrogarea prin art. 48 din Legea-cadru

nr. 330/2009) și ale art. 38 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice. Excepția a fost ridicată de Daniel Brăilescu

într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri privind

drepturi salariale.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul

acesteia susține, în esență, că dispozițiile Ordonanței

Guvernului nr. 8/2008, în ansamblul său, și, în special, ale art. II

din această ordonanță, ale Ordonanței Guvernului nr. 38/2003,

în ansamblul său, și, în special, ale anexei nr. 1 la ordonanță,

toate în forma în vigoare înainte de abrogarea prin art. 48 din

Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară

a personalului plătit din fonduri publice, încalcă în mod vădit

dispozițiile constituționale ale art. 73 alin. (3) lit. j) potrivit căruia

statutul funcționarilor publici se reglementează doar prin lege

organică, ale art. 115, potrivit căruia în domeniul rezervat legii

organice se pot emite doar „ordonanțe de urgență”, nu și

„ordonanțe de Guvern”, precum și principiul separației puterilor

în stat prevăzut în art. 1 alin. (4) din Constituție, întrucât

Guvernul a intervenit, fără drept, într-un domeniu rezervat

legiuitorului organic. De asemenea, se menționează Decizia

Curții Constituționale nr. 289 din 7 iunie 2005.



6. Referitor la art. 38 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea-cadru

nr. 153/2017 se susține, în esență, că aceste norme încalcă

principiul securității raporturilor juridice prevăzut la art. 1 alin. (5)

din Constituție, art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție, principiul

nediscriminării în componenta privind remunerație egală pentru

muncă egală, principiul salariului minim brut pe economie,

dreptul la un nivel minim de trai decent și dreptul la respectarea

demnității persoanei. Astfel, se consideră că aceste texte legale

reprezintă norme de trimitere și de ultraactivare a unei situații

juridice normative anterioare, constituită din norme abrogate și

chiar respinse de către Parlament, cu consecința aplicării lor

la calculul salariului autorului excepției și după data de 1 iulie 2017

de la care a intrat în vigoare Legea-cadru nr. 153/2017.

7. Se afirmă că art. 38 alin. (2) lit. a) face parte dintr-un lanț

de norme succesive, edictate în perioada 2010—2017, care au

ultraactivat și au menținut ultraactivitatea anexei nr. 1 la

Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 și a art. II din Ordonanța

Guvernului nr. 8/2008 chiar și după ce acestea au fost abrogate

formal de art. 48 pct. 9 și 26 din Legea-cadru nr. 330/2009, iar

Ordonanța Guvernului nr. 8/2008 a fost respinsă prin Legea

nr. 49/2012.

8. Se arată că, în anul 2009, coeficienții de ierarhizare ai

funcțiilor de poliție și valoarea sectorială de referință (197,33 lei)

cu care se înmulțeau acești coeficienți pentru a se calcula

„salariul de funcție” al polițiștilor aveau sediul legal în anexa nr. 1

la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003. Valoarea de referință

de 197,33 lei fusese introdusă în anexa nr. 1 la Ordonanța

Guvernului nr. 38/2003, prin art. II din Ordonanța Guvernului

nr. 8/2008. Însă Legea-cadru nr. 330/2009 și Legea-cadru

nr. 284/2010, chiar dacă au conținut coeficienți noi de ierarhizare

pentru funcțiile de poliție, inclusiv unități noi de referință cu care

urmau să fie înmulțiți coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor de

poliție, nu s-au aplicat niciodată în integralitatea lor. Cu titlu de

exemplu, se afirmă că Legea-cadru nr. 330/2009 a conținut

coeficientul de ierarhizare 1.00 cuantificat la 705 lei [art. 12 alin. (2)

din lege], care nu s-a aplicat niciodată, iar Legea-cadru

nr. 284/2010 a conținut o valoare de referință de 600 lei [art. 10

alin. (4)], care, la fel, nu s-a aplicat niciodată. În acest context,

autorul menționează că a dobândit calitatea de polițist activ în

anul 2012, deci după abrogarea anexei nr. 1 la Ordonanța

Guvernului nr. 38/2003 și a Ordonanței Guvernului nr. 8/2008.

Însă, începând din anul 2012 și până în prezent, salariul său

lunar a fost calculat și plătit pe baza coeficienților și valorii de

referință prevăzute de ordonanțele Guvernului nr. 38/2003 și

nr. 8/2008. Prin urmare, ca efect al art. 38 alin. (1) și (2) din

Legea-cadru nr. 153/2017 coroborat cu normele abrogate

anterior menționate, activitatea unui polițist, supus regimului

prevăzut de Legea nr. 360/2002, a ajuns să valoreze, în anul

2018, mult mai puțin decât munca altor categorii profesionale.

9. În final, se menționează că dreptul la salariul minim

garantat pe țară nu mai are legătură cu valoarea muncii, ci este

o măsură de protecție socială destinată să împiedice cetățenii să

ajungă sub pragul sărăciei, care este un factor de excluziune

socială și afectează demnitatea persoanei. Totodată, se

subliniază faptul că exercitarea profesiei de polițist implică, prin

natura sa, îndatoriri și riscuri deosebite, existând și obligația de

respectare a regimului juridic al conflictului de interese și al

incompatibilităților, stabilit potrivit Legii nr. 161/2003.

10. Tribunalul București — Secția a II-a contencios

administrativ și fiscal apreciază că prevederile legale criticate

sunt constituționale.

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.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale

criticate, raportate la dispozițiile 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, potrivit încheierii de sesizare, Ordonanța Guvernului

nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999

privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din

instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și

siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale

personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea

Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte

drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006

privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu

statut special din sistemul administrației penitenciare, în

ansamblul său, dispozițiile art. II din această ordonanță (forma

în vigoare înainte de abrogarea prin art. 48 din Legea-cadru

nr. 330/2009), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 78 din 31 ianuarie 2008, Ordonanța Guvernului nr. 38/2003,

în ansamblul său, precum și dispozițiile anexei nr. 1 la

Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 (forma în vigoare înainte de

abrogarea prin art. 48 din Legea-cadru nr. 330/2009), publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie

2003, și ale art. 38 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din 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. De asemenea, Curtea observă că

anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 reglementează

coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile îndeplinite, specifice

polițiștilor, agenților de poliție și ai salariului de grad profesional

pentru polițiști, precum și valoarea de referință sectorială.

Dispozițiile legale criticate punctual prevăd că:

— Art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2008: „(1) Începând
cu data de 1 aprilie 2008, valoarea de referință sectorială pentru
determinarea soldelor de funcție și grad ale personalului militar,
potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999, cu modificările și
completările ulterioare, valoarea de referință sectorială în raport
cu care se calculează salariile funcționarilor publici cu statut
special, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind
salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările
ulterioare, și valoarea de referință sectorială în baza căreia se
calculează salariile funcționarilor publici cu statut special din
sistemul administrației penitenciare, potrivit prevederilor
Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte
drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul
administrației penitenciare, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, se stabilesc la 193,4694
lei.

(2) Începând cu data de 1 octombrie 2008, valoarea de
referință sectorială prevăzută la alin. (1) devine 197,3387 lei.

(3) Soldele de funcție și de grad ale personalului militar,
respectiv salariile pentru funcția îndeplinită și pentru gradul
profesional deținut de funcționarii publici cu statut special,
calculate potrivit alin. (1) și (2), vor fi întregite la un leu,
în favoarea personalului.”
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— Art. 38 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea-cadru

nr. 153/2017: „(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat,
începând cu data de 1 iulie 2017.

(2) Începând cu data de 1 iulie 2017:
a) se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017,

până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază,
soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de
încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor,
compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului
de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar,
indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care
beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în
care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară
activitatea în aceleași condiții;”.

15. Curtea reține că, anterior sesizării sale, anexa nr. 1 la

Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 și prevederile art. II alin. (2)

din Ordonanța Guvernului nr. 8/2008 au fost abrogate de art. 48

alin. (1) pct. 9 și 26 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din

9 noiembrie 2009, iar Ordonanța Guvernului nr. 8/2008 a fost

respinsă prin Legea nr. 49/2012 privind respingerea Ordonanței

Guvernului nr. 8/2008, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 185 din 22 martie 2012. De asemenea, Legea-cadru

nr. 330/2009 a fost abrogată prin Legea-cadru nr. 284/2010,

care a fost abrogată prin art. 44 alin. (1) pct. 9 din Legea-cadru

nr. 153/2017. Însă, având în vedere că, potrivit Deciziei Curții

Constituționale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, sunt

supuse controlului de constituționalitate și dispozițiile din legi

sau din ordonanțe ale căror efecte juridice continuă să se

producă și după ieșirea lor din vigoare și ținând cont de obiectul

litigiului în care s-a invocat excepția de neconstituționalitate,

Curtea urmează să se pronunțe asupra prevederilor legale criticate.

16. În opinia autorului excepției, prevederile legale criticate

contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 1 alin. (5)

privind trăsăturile statului român și obligativitatea respectării

Constituției, a supremației sale și a legilor, art. 73 alin. (3) lit. j),

potrivit cărora statutul funcționarilor publici aparține domeniului

legilor organice, și în art. 115 alin. (1) referitor la delegarea

legislativă.

17. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

observă că dispozițiile legale criticate au mai constituit obiect al

controlului de constituționalitate, exercitat prin prisma unor critici

similare, prin Decizia nr. 627 din 22 septembrie 2020, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie

2021, Decizia nr. 217 din 30 martie 2021, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 19 iulie 2021, Decizia

nr. 7 din 18 ianuarie 2022, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 479 din 13 mai 2022, și Decizia nr. 224

din 28 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 851 din 30 august 2022, instanța de contencios

constituțional respingând excepțiile de neconstituționalitate.

18. Astfel, prin Decizia nr. 224 din 28 aprilie 2022, paragraful 32,

și Decizia nr. 217 din 30 martie 2021, paragrafele 19—21,

analizând critica de neconstituționalitate a dispozițiilor

Ordonanței Guvernului nr. 38/2003, modificată prin Ordonanța

Guvernului nr. 8/2008, critică ce vizează încălcarea prevederilor

constituționale ale art. 73 alin. (3) lit. j) referitoare la adoptarea

prin lege organică a statutului funcționarilor publici, precum și

ale art. 115 alin. (1), care se referă la abilitarea Guvernului de a

emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legii organice,

Curtea, în esență, a reamintit că aspectele esențiale ce vizează

cele trei elemente — nașterea, executarea și încetarea —

ale raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici se referă în

mod intrinsec la statutul acestora, statut care este reglementat

prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție.

Aceste aspecte constituie obiectul de reglementare al Legii

nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002.

În schimb, obiectul de reglementare al Ordonanței Guvernului

nr. 8/2008 vizează aspecte distincte care țin de salarizarea

polițiștilor. Prin urmare, legiferarea de către Guvern prin

ordonanțe simple în materia salarizării polițiștilor nu este

contrară art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție, potrivit căruia „Prin
lege organică se reglementează: (...) statutul funcționarilor
publici;”, și nici art. 115 alin. (1) din Legea fundamentală, potrivit

căruia „Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a
Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac
obiectul legilor organice”. Totodată, prin Decizia nr. 224 din

28 aprilie 2022, Curtea a constatat că nici principiul separației

puterilor în stat nu este încălcat de către Guvern, având în

vedere că acțiunea sa legislativă prin adoptarea Ordonanței

Guvernului nr. 8/2008 nu este contrară textelor constituționale

anterior menționate.

19. Cu privire la critica de neconstituționalitate a dispozițiilor

art. 38 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017,

prin Decizia nr. 81 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 29 mai 2020,

paragrafele 21—24, examinând prevederile legale criticate în

ansamblul actului normativ din care fac parte, Curtea a reținut că

Legea-cadru nr. 153/2017 are ca obiect de reglementare

stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din

sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului,

începând cu data de 1 iulie 2017, data intrării în vigoare a legii.

De la această dată, drepturile salariale ale personalului plătit din

bugetul general consolidat al statului sunt și rămân, în mod

exclusiv, cele prevăzute în lege, astfel cum prevede art. 1 alin. (3)

din legea-cadru. De asemenea, Curtea a reținut că art. 38 din

Legea-cadru nr. 153/2017 cuprinde dispoziții prin care se

determină în mod specific condițiile de aplicare în timp a legii.

Prin alin. (1) al acestui articol este instituită regula aplicării

etapizate a legii, începând cu data de 1 iulie 2017, iar etapele

ulterioare sunt enunțate în alin. (2)—(6). Prima etapă,

reglementată prin art. 38 alin. (2) lit. a) din lege, privește

perioada 1 iulie 2017—31 decembrie 2017. Pentru această

perioadă s-a adoptat măsura menținerii în plată, la nivelul

acordat pentru luna iunie 2017, a cuantumului brut al salariilor

de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor

de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor,

compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului

de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar,

indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care

beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în

care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară

activitatea în aceleași condiții. Prin urmare, Curtea a reținut că

prevederile legale criticate vizează toate categoriile de personal

plătit din fonduri publice și se circumscriu scopului general

urmărit de legiuitor, de a regla în timp disfuncționalitățile

existente în sistemul public de salarizare. Pe fondul prevederilor

legale anterioare privind salarizarea bugetarilor, reglementarea

salarizării personalului plătit din fonduri publice prin Legea-cadru

nr. 153/2017 apare ca un proces complex, care, în mod necesar,

presupune, în timp, o serie de corecții și corelări cu ansamblul

actelor normative care fac parte din fondul activ al legislației,

aspecte de competența autorității legiuitoare.

20. Referitor la critica de neconstituționalitate raportată la

art. 1 alin. (5) din Constituție, prin Decizia nr. 624 din 7 octombrie

2021, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 119

din 7 februarie 2022, paragrafele 28—31, Curtea a reținut,

în acord cu jurisprudența sa, că stabilirea sistemului de

salarizare pentru sectorul bugetar este un drept și o obligație

a legiuitorului și că stabilirea principiilor și a condițiilor concrete

de acordare a drepturilor salariale personalului bugetar intră
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în atribuțiile exclusive ale legiuitorului. Astfel, dispozițiile legale

criticate dau expresie opțiunii legiuitorului în materia salarizării

personalului bugetar și clarifică pentru perioade precis

determinate situația drepturilor salariale ale personalului plătit

din fonduri publice, fiind lipsite de echivoc sub aspectul

destinatarilor și al efectelor juridice pe care le produc. Reținând

că, raportat la rațiuni ce țin de politica economico-financiară

a statului, legiuitorul are libertatea de a reglementa salarizarea

în sistemul public, evident cu respectarea prevederilor

Constituției, Curtea a constatat că, prin dispozițiile legale

criticate, legiuitorul a urmărit, în esență, garantarea cuantumului

drepturilor salariale și evitarea scăderii drepturilor salariale ale

personalului bugetar. În concluzie, Curtea a constatat că, prin

dispozițiile de lege criticate, legiuitorul normează un conținut

care întrunește exigențele de claritate, previzibilitate și

accesibilitate, fiind astfel respectate prevederile art. 1 alin. (5)

din Constituție în componentele referitoare la calitatea legii și

principiul securității juridice.

21. De asemenea, prin Decizia nr. 81 din 18 februarie 2020,

paragraful 27, Curtea a constatat că stabilirea regulii menținerii

drepturilor salariale în perioada 1 iulie 2017—31 decembrie

2017 la nivelul lunii iunie 2017 nu reprezintă o discriminare care

să afecteze constituționalitatea prevederilor din lege criticate.

22. În jurisprudența sa, Curtea a statuat că stabilirea

principiilor și a condițiilor concrete de acordare a drepturilor

salariale personalului bugetar intră în atribuțiile exclusive ale

legiuitorului. Constituția prevede în art. 41 alin. (2), printre

drepturile salariaților la protecția socială a muncii, „instituirea
unui salariu minim brut pe țară”, fără să dispună cu privire la

cuantumul acestuia (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 624

din 7 octombrie 2021, precitată, Decizia nr. 706 din

11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 714 din 23 octombrie 2007.) Totodată, Curtea a mai

statuat că legiuitorul are dreptul de a elabora măsuri de politică

legislativă în domeniul salarizării în concordanță cu condițiile

economice și sociale existente la un moment dat (a se vedea,

spre exemplu, Decizia nr. 707 din 29 noiembrie 2016, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 17 februarie

2017, Decizia nr. 291 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 20 iunie 2014, și Decizia

nr. 31 din 5 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 266 din 13 mai 2013). În același sens

este și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului,

potrivit căreia statele se bucură de o largă marjă de apreciere

pentru a determina oportunitatea și intensitatea politicilor lor în

domeniul sumelor care urmează a fi plătite angajaților lor din

bugetul de stat, și anume Hotărârea din 8 noiembrie 2005,

pronunțată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23,

Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunțată în Cauza

Wieczorek împotriva Poloniei, paragraful 59, Hotărârea din

2 februarie 2010, pronunțată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva
Spaniei, paragraful 57, Decizia din 6 decembrie 2011,

pronunțată în cauzele Felicia Mihăieș împotriva României
și Adrian Gavril Senteș împotriva României, paragraful 15.

În raport cu cele enunțate și aplicând aceste considerente de

principiu în cauză, Curtea a constatat că prevederile legale

criticate, prin conținutul lor normativ, nu pun în discuție

o restrângere a dreptului fundamental la salariu, ci vizează

o redimensionare a politicii salariale în cazul personalului plătit

din fonduri publice, aspect care se înscrie în marja de apreciere

a legiuitorului.

23. În final, referitor la susținerile privind încadrarea unei

anumite categorii profesionale în prevederile legii-cadru

în vederea stabilirii salariilor de bază, prin Decizia nr. 81 din

18 februarie 2020, paragraful 33, Curtea a reținut că acestea

vizează modalitatea de aplicare în concret a Legii-cadru

nr. 153/2017, ceea ce excedează controlului de constituționalitate

exercitat de instanța de contencios constituțional, revenind

autorităților publice responsabile, iar în caz de litigiu, instanțelor

judecătorești.

24. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să

determine reconsiderarea jurisprudenței Curții Constituționale,

atât soluția, cât și considerentele cuprinse în deciziile

menționate își păstrează în mod corespunzător valabilitatea și în

cauza de față.

25. 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,

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 Daniel Brăilescu în Dosarul nr. 29.651/3/2018

al Tribunalului București — Secția a II-a contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 8/2008

pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice

de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste

instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței

Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației

penitenciare, în ansamblul său, dispozițiile art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2008, ale Ordonanței Guvernului nr. 38/2003,

în ansamblul său, precum și dispozițiile anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 și ale art. 38 alin. (1) și alin. (2) lit. a)

din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului București — Secția a II-a contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 24 noiembrie 2022.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

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

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

O R D I N

privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor 

mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale 

și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul

întreprinderilor în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020, 

aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.614/2022

Având în vedere:

— dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de

stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul

european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și

completările ulterioare;

— prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013

privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006;

— prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de

ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare

C(2015) 4.823, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a

fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a

instrumentelor structurale 2007—2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul

social european și Fondul de coeziune 2014—2020, cu modificările ulterioare,

ținând cont de Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 1.177 din 8.02.2023 referitor la modificarea Schemei de ajutor

de stat pentru sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice

a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor în

cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 21.351 din 13.02.2023 al Direcției generale Program dezvoltare durabilă,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor

măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor

regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate

autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea

unor acte normative, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale

în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului

nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările

ulterioare,

ministrul investițiilor și proiectelor europene emite următorul ordin:
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Art. I. — Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor

și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de

îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și

construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și

construcții anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul

Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020,

aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor

europene nr. 2.614/2022, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 945 și 945 bis din 27 septembrie 2022,

se modifică după cum urmează:

— La capitolul IX — Durata, la articolul 12, alineatul (1) va

avea următorul cuprins:

„Art. 12. — (1) Prezenta schemă intră în vigoare la data

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și este

valabilă până la 31 decembrie 2023 inclusiv, data până la care

se pot acorda ajutoare de stat în cadrul acesteia.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,

Bogdan-Eduard Simcea,

secretar de stat

București, 16 februarie 2023.

Nr. 278.



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

O R D I N

pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor

și întreprinderilor mari în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020, 

aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.613/2022

Având în vedere:

— dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de

stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul

european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și

completările ulterioare;

— prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013

privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006;

— prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 17 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 și 108

din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare

C(2015) 4823, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și

gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și

gestionare a instrumentelor structurale 2007—2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului

nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de

dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014—2020, cu modificările ulterioare,

ținând cont de Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr 1.176 din 8.02.2023 referitor la modificarea Schemei de ajutor

de minimis privind eficiența energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului operațional Infrastructură

mare 2014—2020,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 21.368 din 13.02.2023 al Direcției generale Program dezvoltare durabilă,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor

măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor

regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate

autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea

unor acte normative, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale

în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului

nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările

ulterioare,

ministrul investițiilor și proiectelor europene emite următorul ordin:
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Art. I. — Schema de ajutor de minimis privind eficiența

energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul

Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020,

aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor

europene nr. 2.613/2022, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 945 și 945 bis din 27 septembrie 2022,

se modifică după cum urmează:

— La capitolul XI — Durata și bugetul schemei, la

articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — (1) Prezenta schemă intră în vigoare la data

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și este

valabilă până la 31 decembrie 2023 inclusiv.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,

Bogdan-Eduard Simcea,

secretar de stat

București, 16 februarie 2023.

Nr. 279. 



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

O R D I N

privind modificarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate

promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul

întreprinderilor, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.615/2022

Având în vedere prevederile:

— Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a

unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul

european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor

dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul

european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și

completările ulterioare;

— Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul

de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006;

— Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2015) 4823, cu

modificările și completările ulterioare;

— Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare

compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor

europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a

instrumentelor structurale 2007—2013, cu modificările și completările ulterioare;

— Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate

prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014—2020, cu modificările

ulterioare,

ținând cont de:

— Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 1.179 din 8.02.2023 referitor la modificarea Ordinului ministrului investițiilor

și proiectelor europene nr. 2.615/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate

promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor;

— Referatul de aprobare nr. 21.348 din 13.02.2023 al Direcției generale Program Dezvoltare durabilă,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor

măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor

regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate

autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea

unor acte normative, cu modificările ulterioare, al prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile

naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea

Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și

completările ulterioare,

ministrul investițiilor și proiectelor europene emite prezentul ordin.
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Art. I. — Schema de ajutor de stat având ca obiectiv

sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie

din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul

întreprinderilor, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și

proiectelor europene nr. 2.615/2022, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 945 și 945 bis din 27 septembrie 2022,

se modifică după cum urmează:

— La capitolul IX — Durata, la articolul 12, alineatul (1) va

avea următorul cuprins:

„Art. 12. — (1) Prezenta schemă intră în vigoare la data

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și este

valabilă până la 31 decembrie 2023 inclusiv, dată până la care

se pot acorda ajutoare de stat în cadrul acesteia.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,

Bogdan-Eduard Simcea,

secretar de stat

București, 16 februarie 2023.

Nr. 280.



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

O R D I N

privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea autorităților publice locale 

care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea unor măsuri 

destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării,

aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2.765/2022

Având în vedere:

— dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de

stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a

unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul

european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și

completările ulterioare;

— prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013

privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006;

— prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de

ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Programului operațional Infrastructură mare 2014—2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2015) 4823,

cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a

fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a

instrumentelor structurale 2007—2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind

regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul

social european și Fondul de coeziune 2014—2020, cu modificările ulterioare,

ținând cont de Avizul favorabil al Consiliului Concurenței nr. 1.180 din 8.02.2023 referitor la modificarea Schemei de ajutor

de stat pentru sprijinirea autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local în implementarea

unor măsuri destinate promovării producției de energie din surse regenerabile în vederea comercializării,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 21.394 din 13.02.2023 al Direcției generale Program Dezvoltare durabilă,

în temeiul prevederilor art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru

stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile

de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților

publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte

normative, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul

ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul investițiilor și proiectelor europene emite următorul ordin:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 151/22.II.2023

9

Art. I. — Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea

autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii

publice de interes local în implementarea unor măsuri destinate

promovării producției de energie din surse regenerabile în

vederea comercializării, aprobată prin Ordinul ministrului

investițiilor și proiectelor europene nr. 2.765/2022, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 11 octombrie

2022, se modifică după cum urmează:

— La capitolul IX — Durata, la articolul 12, alineatul (1) va

avea următorul cuprins:

„Art. 12. — (1) Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării

în Monitorul Oficial al României, Partea I, și este valabilă până la

31 decembrie 2023 inclusiv. În baza prezentei scheme, ajutoarele

de stat sunt acordate sub condiția suspensivă de compatibilizare cu

prevederile modificărilor aduse Regulamentului UE de exceptare pe

categorii de ajutor de stat, imediat după intrarea acestora în vigoare.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,

Bogdan-Eduard Simcea,

secretar de stat

București, 16 februarie 2023.

Nr. 281.



MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.641/2011

privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a—a XII-a, filiera vocațională,

profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios

Având în vedere:

— prevederile art. 18

1

alin. (1) și art. 65 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea

și aprobarea curriculumului școlar — planuri-cadru de învățământ și programe școlare;

— Referatul de aprobare nr. 200 din 2.02.2023 a Ordinului ministrului educației pentru modificarea Ordinului ministrului

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.641/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a—

a XII-a, filiera vocațională, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios,

în baza prevederilor 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.
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Aria curriculară/Disciplina

Clasa a IX-a Clasa a X-a

TC CD TC + CD CDȘ TC CD TC + CD CDȘ

LIMBĂ ȘI COMUNICARE 6 2 8 6 2 8

Limba și literatura română 3 1 4 3 1 4

Limba modernă 1 2 1 3 2 1 3 

Limba modernă 2 1 — 1 1 — 1

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 6 — 6 6 — 6

Matematică 2 — 2 2 — 2 

Fizică 2 — 2 2 — 2

Chimie 1 — 1 1 — 1

Biologie 1 — 1 1 — 1

OM ȘI SOCIETATE 4 5 9 4 5 9

Istorie 1 — 1 1 — 1

Geografie 1 — 1 1 — 1 

Socioumane/Educație pentru societate 1 — 1 1 — 1

Socioumane — — — — — —

Religie* 1 — 1 1 — 1

Discipline de specialitate — 5 5 2 — 5 5 2

Art. I. — Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și

sportului nr. 3.641/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de

învățământ pentru clasele a IX-a—a XII-a, filiera vocațională,

profilul teologic, cultul ortodox, specializarea ghid turism religios,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din

14 martie 2011, se modifică după cum urmează:

— Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Planurile-cadru prevăzute în anexă se aplică

începând cu anul școlar 2023—2024.

Art. III. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului

Educației, instituțiile aflate în subordonarea/coordonarea

Ministerului Educației, unitățile/instituțiile de învățământ, precum

și celelalte instituții prevăzute în anexă duc la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 13 februarie 2023.

Nr. 3.662.

ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.641/2011) 

P L A N - C A D R U  D E  Î N V Ă Ț Ă M Â N T  

pentru ciclul inferior al liceului filiera vocațională — profil teologic, cultul ortodox, specializarea: ghid turism religios 

* În clasele a IX-a și a X-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice (Liturgică).
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Aria curriculară/Disciplina

Clasa a IX-a Clasa a X-a

TC CD TC + CD CDȘ TC CD TC + CD CDȘ

ARTE — 2 2 — 2 2

Educație muzicală — 1 1 — 1 1

Educație vizuală — 1 1 — 1 1

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 1 — 1 1 — 1

Educație fizică 1 — 1 1 — 1

CONSILIERE ȘI ORIENTARE — — — — — —

Consiliere și orientare — — — — — —

TEHNOLOGII 2 — 2 2 — 2

Tehnologia informației și a comunicațiilor 2 — 2 1 — 1

Educație antreprenorială — — — 1 — 1

Total ore/săptămână TC/CD/CDȘ 19 9 28 2 19 9 28 2

Total ore/săptămână TC+CD+CDȘ 30 30

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferențiat; CDȘ = curriculum la decizia școlii.

P L A N - C A D R U  D E  Î N V Ă Ț Ă M Â N T  

pentru ciclul superior al liceului filiera vocațională — profil teologic, cultul ortodox, specializarea: ghid turism religios

Aria curriculară/Disciplina

Clasa a XI-a Clasa a XII-a

TC CD TC + CD CDȘ TC CD TC + CD CDȘ

LIMBĂ ȘI COMUNICARE 7 1 8

2—3

7 1 8

2—3

Limba și literatura română 3 — 3 3 — 3

Limba modernă 1 2 1 3 2 1 3

Limba modernă 2 2 — 2 2 — 2

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII — 1 1 — 1 1

Matematică — 1 1 — 1 1

Fizică — — — — — —

Chimie — — — — — —

Biologie — — — — — —

OM ȘI SOCIETATE 5 12 17 4 12 16

Istorie 1 — 1 1 — 1

Istoria evreilor. Holocaustul 1 — 1 — — —

Geografie 1 — 1 1 — 1

Socioumane 1 — 1 1 — 1

Religie* 1 — 1 1 — 1

Discipline de specialitate — 12 12 — 12 12

ARTE 1 1 2 1 1 2

Educație artistică 1 — 1 1 — 1

Educație muzicală — 1 1 — 1 1

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 1 — 1 1 — 1

Educație fizică 1 — 1 1 — 1

CONSILIERE ȘI ORIENTARE — — — — — —

Consiliere și orientare — — — — — —

TEHNOLOGII 1 — 1 1 — 1

Tehnologia informației și a comunicațiilor 1 — 1 1 — 1

Total ore/săptămână TC/CD/CDȘ 15 15 30 2—3 14 15 29 2—3

Total ore/săptămână TC+CD+CDȘ 32—33 31—32

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferențiat; CDȘ = curriculum la decizia școlii.

* În clasele a XI-a și a XII-a, ora de Religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice (Morală creștină).



MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

pentru modificarea Ordinului ministrului educației, 

cercetării și inovării nr. 3.412/2009 privind aprobarea

planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, 

școala de arte și meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior 

al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, 

pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum și pentru

clasele a XI-a—a XII-a și a XII-a/a XIII-a, ciclul superior 

al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi și seral

Având în vedere:

— prevederile art. 18

1

alin. (1) și ale art. 65 alin. (4) din Legea educației

naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.593/2014 pentru

aprobarea Metodologiei privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar —

planuri-cadru de învățământ și programe școlare;

— Referatul de aprobare nr. 199 din 2.02.2023 a Ordinului ministrului

educației pentru modificarea Ordinului ministrului educației, cercetării și inovării

nr. 3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a X-a,

școala de arte și meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera

tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare,

precum și pentru clasele a XI-a—a XII-a și a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului,

filiera tehnologică, cursuri de zi și seral,

în baza prevederilor 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. — Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 3.412/2009

privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasa a X-a, școala de

arte și meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta

directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum și pentru

clasele a XI-a—a XII-a și a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera

tehnologică, cursuri de zi și seral, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 545 și 545 bis din 5 august 2009, se modifică după cum urmează:

— Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Planurile-cadru prevăzute în anexă se aplică începând cu anul

școlar 2023—2024.

Art. III. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, instituțiile

aflate în subordonarea/coordonarea Ministerului Educației, unitățile/instituțiile de

învățământ, precum și celelalte instituții prevăzute în anexă duc la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 13 februarie 2023.

Nr. 3.664.
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ANEXĂ*)
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 3.412/2009)
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*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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