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L E G I  ª I  D E C R E T E
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E
privind unele mãsuri de protecþie a persoanelor încadrate în muncã

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Mãsuri de protecþie a persoanelor

încadrate în muncã

Art. 1. Ñ (1) Încadrarea în muncã a unei persoane se
realizeazã prin încheierea unui contract individual de muncã
între persoana care presteazã munca ºi persoana fizicã sau
persoana juridicã care angajeazã.

(2) Persoana încadratã în muncã dobândeºte calitatea de
salariat ºi are drepturile ºi obligaþiile prevãzute de legislaþia
muncii, de contractele colective de muncã ºi de contractul
individual de muncã.

Art. 2. Ñ Încadrarea în muncã a unei persoane se poate
realiza ºi prin încheierea unei convenþii civile de prestãri de
servicii, în urmãtoarele situaþii:

a) pentru prestarea muncii la asociaþiile de locatari;
b) pentru îndeplinirea unor activitãþi cu o duratã de cel

mult 60 de zile;

c) pentru desfãºurarea unor activitãþi cu caracter perma-
nent care nu depãºesc, în medie, 3 ore pe zi, în raport cu
programul lunar de lucru de 170 de ore.

Art. 3. Ñ (1) Persoana fizicã ºi persoana juridicã, care
încadreazã personal în condiþiile art. 2, au obligaþia de a
depune convenþia civilã, în copie, în termen de 5 zile de la
data încheierii acesteia, la direcþiile de muncã ºi protecþie
socialã judeþene ºi la Direcþia generalã de muncã ºi pro-
tecþie socialã a municipiului Bucureºti în a cãror razã teri-
torialã se aflã domiciliul sau sediul acestora.

(2) Dupã expirarea termenului de 5 zile se interzice per-
soanelor fizice ºi juridice, care au încadrat persoane cu
nerespectarea condiþiilor prevãzute la alin. (1), primirea aces-
tora la lucru.

Art. 4. Ñ (1) Persoanele care presteazã servicii în baza
unor convenþii civile nu dobândesc calitatea de salariat, nu
beneficiazã de drepturi de asigurãri sociale ºi nici de cele
prevãzute în legislaþia privind protecþia ºomerilor.
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(2) Persoana fizicã ºi persoana juridicã, care încadreazã
personal în baza unor convenþii civile, nu datoreazã contri-
buþia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de
ºomaj.

Art. 5. Ñ Obligaþia de a înregistra contractele individuale
de muncã la direcþiile de muncã ºi protecþie socialã jude-
þene ºi la Direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã a
municipiului Bucureºti, în termen de 5 zile de la încheierea
acestora, revine urmãtoarelor categorii de angajatori:

a) persoane fizice;
b) societãþi comerciale ºi celelalte categorii de agenþi eco-

nomici cu capital privat sau mixt;
c) asociaþii constituite potrivit Legii nr. 21/1924, precum

ºi celelalte asociaþii cu caracter obºtesc care sunt constitu-
ite ºi funcþioneazã potrivit legislaþiei române.

Art. 6. Ñ (1) Carnetele de muncã ale salariaþilor înca-
draþi la persoanele fizice ºi la persoanele juridice, prevãzute
la art. 5, se pãstreazã ºi se completeazã de cãtre direcþiile
de muncã ºi protecþie socialã judeþene ºi de cãtre Direcþia
generalã de muncã ºi protecþie socialã a municipiului
Bucureºti.

(2) Angajatorii sunt obligaþi sã depunã la direcþiile de
muncã ºi protecþie socialã judeþene ºi la Direcþia generalã
de muncã ºi protecþie socialã a municipiului Bucureºti:

a) actele privind încheierea, executarea, modificarea ºi
încetarea contractelor individuale de muncã, în termen de
5 zile de la emiterea acestora;

b) actele din care rezultã plata lunarã a contribuþiei pen-
tru asigurãrile sociale de stat, a contribuþiei la constituirea
Fondului pentru pensia suplimentarã, precum ºi a contribu-
þiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj,
pânã la data de 15 a lunii urmãtoare pentru care s-au fãcut
aceste plãþi.

Art. 7. Ñ (1) La solicitarea unor angajatori, care au posi-
bilitatea pãstrãrii ºi completãrii carnetelor de muncã ale
salariaþilor, direcþiile de muncã ºi protecþie socialã judeþene
ºi Direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã a muni-
cipiului Bucureºti pot aproba ca aceste operaþiuni sã fie efec-
tuate de aceºtia.

(2) Angajatorii, prevãzuþi la alin. (1), au urmãtoarele obli-
gaþii:

a) sã prezinte lunar la direcþiile de muncã ºi protecþie
socialã judeþene ºi la Direcþia generalã de muncã ºi pro-
tecþie socialã a municipiului Bucureºti actele din care rezultã
plata contribuþiei pentru asigurãrile sociale de stat, a contri-
buþiei la constituirea Fondului pentru pensia suplimentarã, pre-
cum ºi a contribuþiei la constituirea Fondului pentru plata
ajutorului de ºomaj;

b) sã prezinte carnetele de muncã ale salariaþilor la direc-
þiile de muncã ºi protecþie socialã judeþene ºi la Direcþia gene-
ralã de muncã ºi protecþie socialã a municipiului Bucureºti,
la încetarea contractelor individuale de muncã ale acestora,
în vederea certificãrii legalitãþii înscrierilor fãcute ºi pentru a
fi contrasemnate.

Art. 8. Ñ (1) Contractele individuale de muncã, încheiate
de cetãþeni români cu misiunile diplomatice ori cu oficiile
consulare strãine cu sediul în România, precum ºi cu repre-

zentanþele din România ale unor firme strãine, se înregis-
treazã la Oficiul Muncii, care funcþioneazã în subordinea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.

(2) Salariaþii persoanelor juridice prevãzute la alin. (1) vor
beneficia de drepturile de asigurãri sociale, sub condiþia plãþii
contribuþiilor pentru asigurãrile sociale prevãzute de lege.

(3) Carnetele de muncã se pãstreazã ºi se completeazã
de Oficiul Muncii din subordinea Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale.

Art. 9. Ñ (1) Direcþiile teritoriale de muncã ºi protecþie
socialã percep un comision de maximum 1% din fondul de
salarii angajatorilor cãrora le pãstreazã ºi le completeazã
cãrþile de muncã.

(2) Condiþiile de stabilire a cuantumului comisionului pre-
vãzut la alin. (1) se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.

CAPITOLUL II
Rãspunderea juridicã

Art. 10. Ñ (1) Nerespectarea de cãtre persoana fizicã
sau de cãtre conducãtorii persoanei juridice care angajeazã
a prevederilor art. 2, art. 3 ºi art. 5 din prezenta lege con-
stituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
500.000 lei la 2.000.000 lei.

(2) Limitele amenzii se dubleazã în cazul sãvârºirii din
nou, în termen de un an de la data aplicãrii sancþiunii, a
contravenþiilor prevãzute la alineatul precedent.

Art. 11. Ñ (1) Neîndeplinirea de cãtre persoana fizicã ºi
de cãtre conducerea persoanei juridice a obligaþiilor prevã-
zute la art. 6 alin. (2) lit. a) ºi la art. 7 alin. (2) lit. b) con-
stituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Neîndeplinirea obligaþiilor prevãzute la art. 6 alin. (2)
lit. b) ºi la art. 7 alin. (2) lit. a) atrage plata penalitãþilor pre-
vãzute de lege.

Art. 12. Ñ Constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor pre-
vãzute la art. 13 ºi 14 se fac, potrivit procedurii prevãzute
de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea con-
travenþiilor, de cãtre personalul Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale, al direcþiilor de muncã ºi protecþie socialã judeþene
ºi al Direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã a muni-
cipiului Bucureºti, împuternicit prin ordin al ministrului mun-
cii ºi protecþiei sociale.

Art. 13. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale
va stabili procedura de înregistrare a contractelor individu-
ale de muncã, precum ºi modul de þinere a evidenþei mun-
cii prestate de salariaþii angajatorilor prevãzuþi la art. 5.

Art. 14. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare în termen de
60 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al
României.

Art. 15. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se
abrogã art. 4 pct. 4.8 alin. 1, 2 ºi 3 din anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 107 din 2 martie 1992 privind înfiinþarea
Regiei Autonome ,,LocatoÒ, precum ºi orice alte dispoziþii con-
trare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din  26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
României.

PREªEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1)
din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 21 iulie 1995.
Nr. 83.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind unele mãsuri de protecþie a

persoanelor încadrate în muncã
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi (3) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia

României, 

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind unele mãsuri de protecþie a

persoanelor încadrate în muncã ºi  se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial
al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 20 iulie 1995.
Nr. 285.

D E C I Z I I  A L E  C U R Þ I I  C O N S T I T U Þ I O N A L E
CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I E
referitoare la constituþionalitatea Legii privind unele mãsuri de protecþie 

a persoanelor încadrate în muncã

Curtea Constituþionalã a fost sesizatã la data de 30 iunie
1995 de cãtre 27 de senatori, ºi anume: Victor Apostolache,
G�bor Menyh�rt Hajd�, Sabin Ivan, Dumitru Cãlueanu,
ªerban Sãndulescu, Emil Tocaci, Matei Boilã, Dumitru
Mocanu, Dumitru Vasile, Ioan Lupu, Niculai Senciuc, Victor
Neagu, ªtefan David, Dimitrie Popa, Marin Predilã, Constantin
Radu Baltazar, K�roly Ferenc Szab�, Iosif Csap�, G�bor
Kozsok�r, Petre Constantin Buchwald, Tiberiu ªtefan Incze,
D�nes Seres, Zoltan Hossz�, Lajos Magyari, Ioan Paul
Popescu, Ion Manea ºi Attila Verest�y, în legãturã cu necon-
stituþionalitatea Legii privind unele mãsuri de protecþie a per-
soanelor încadrate în muncã.

În sesizare se susþine cã proiectul de lege a fost adop-
tat în redactãri diferite de cele douã Camere ale
Parlamentului, iar cu ocazia medierii s-au încãlcat prevede-
rile art. 76 alin. (1) din Constituþie, potrivit cãrora medierea
se face ,,prin intermediul unei comisii paritareÒ, deoarece
comisia a fost formatã din 7 deputaþi ºi numai 2 senatori.

Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea
Constituþionalã este competentã sã soluþioneze sesizarea,
care s-a înaintat cu respectarea prevederilor art. 144 lit. a)
din Constituþie ºi ale art. 17 alin. (1) din legea sa de orga-
nizare.

În temeiul art. 19 din Legea nr. 47/1992, s-au solicitat
punctele de vedere preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului. 

În punctul de vedere al preºedintelui Camerei Deputaþilor
se apreciazã cã legea care face obiectul sesizãrii a fost
adoptatã cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constituþie, la constituirea comisiei de mediere atât Camera
Deputaþilor, cât ºi Senatul desemnând acelaºi numãr de
membri, respectiv 7 deputaþi ºi 7 senatori. Se mai precizeazã
cã, în speþã, comisia a funcþionat în prezenþa majoritãþii mem-
brilor sãi Ñ 7 deputaþi ºi 2 senatori Ñ, iar hotãrârea a fost

valabil adoptatã cu majoritatea de voturi prevãzutã de regu-
lamentele celor douã Camere.

Preºedintele Senatului, în punctul sãu de vedere, consi-
derã cã sesizarea este neîntemeiatã, deoarece paritatea este
obligatorie numai la constituirea comisiei, hotãrârile fiind
adoptate cu votul majoritãþii membrilor comisiei, ceea ce în
cauzã s-a realizat. 

Potrivit punctului de vedere al Guvernului, sesizarea este
nefondatã, întrucât, cu ocazia medierii, cerinþa înscrisã în
art. 76 alin. (1) din Constituþie, referitoare la iniþierea pro-
cedurii de mediere prin intermediul unei comisii paritare, a
fost riguros respectatã, atât  Camera Deputaþilor, cât ºi
Senatul desemnând, fiecare, câte un numãr de 7 membri.
Se menþioneazã cã la lucrãrile comisiei au participat 7 depu-
taþi ºi 2 senatori, iar hotãrârea a fost adoptatã cu votul celor
9 membri prezenþi, neexistând divergenþe asupra textelor
finale propuse de comisie. 

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ,

având în vedere obiecþia de neconstituþionalitate din sesi-
zarea grupului de 27 de senatori, punctele de vedere expri-
mate de preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului ºi
de Guvern, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, raportul
asupra  rezultatelor comisiei de mediere la soluþionarea diver-
genþelor apãrute în legãturã cu proiectul de lege privind unele
mãsuri de protecþie a  persoanelor încadrate în muncã, pre-
vederile Constituþiei, ale Legii nr. 47/1992, ale Regulamentului
Camerei Deputaþilor ºi ale Regulamentului Senatului, constatã
cã obiecþia de neconstituþionalitate nu este întemeiatã. 

Potrivit art. 76 alin. (1) din Constituþie, dacã una dintre
Camere adoptã un proiect de lege sau o propunere legis-
lativã într-o redactare diferitã de a celeilalte Camere, pre-
ºedinþii celor douã Camere declanºeazã procedura de
mediere, prin intermediul unei comisii paritare. 
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Caracterul paritar al comisiei reprezintã o condiþie esen-
þialã pentru alcãtuirea ei, iar nu pentru adoptarea unor hotã-
râri. 

Regulamentul Senatului stabileºte în art. 58 cã din comi-
sia de mediere fac parte 7 senatori, aceeaºi cifrã fiind pre-
vãzutã ºi de art. 72 alin. 2 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor. 

Aceastã comisie, la fel ca toate comisiile parlamentare,
lucreazã, astfel cum se prevede în art. 38 din Regulamentul
Senatului ºi în art. 50 din cel al Camerei Deputaþilor, în pre-
zenþa majoritãþii membrilor. Adoptarea hotãrârilor este supusã
dispoziþiilor art. 60 din Regulamentul Senatului ºi ale art. 74
din Regulamentul Camerei Deputaþilor, potrivit cãrora hotã-
rârile comisiei se iau cu votul majoritãþii membrilor acesteia.

Din raportul asupra rezultatelor comisiei de mediere, sem-
nat de cei doi preºedinþi ºi de membri, rezultã cã, potrivit
prevederilor regulamentare, comisia a fost constituitã pe
bazã paritarã, din câte 7 membri ai fiecãreia dintre cele douã
Camere, situaþie în care condiþia pusã de textul constituþio-
nal a fost îndeplinitã. 

Se reþine cã aceastã comisie a lucrat valabil în prezenþa
a 9 membri, ceea ce reprezintã majoritatea cerutã de cele
douã regulamente, iar hotãrârea a fost adoptatã, de ase-
menea, cu majoritatea voturilor membrilor. Faptul cã la dez-
bateri nu au participat decât 2 din cei 7 senatori desemnaþi
ca membri nu este de naturã sã atragã nulitatea hotãrârii
comisiei de mediere,  care s-a constituit pe bazã paritarã ºi
a lucrat cu respectarea prevederilor regulamentare. 

Având în vedere considerentele expuse, dispoziþiile art. 76 alin. (1) ºi ale art. 144 lit. a) din Constituþie, precum
ºi prevederile art. 17Ð20 din Legea nr. 47/1992, 

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

în numele legii

D E C I D E :
1. Constatã cã Legea privind unele mãsuri de protecþie a persoanelor încadrate în muncã este constituþionalã.
2. Decizia se comunicã Preºedintelui României ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Deliberarea a avut loc la data de 18 iulie 1995 ºi la ea au participat Ioan Muraru, preºedinte, Costicã Bulai, Mihai
Constantinescu, Ioan Deleanu, Antonie Iorgovan, Lucian Stângu ºi Victor Dan Zlãtescu, judecãtori.

PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,
prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent, 
Constantin Burada 

Bucureºti, 18 iulie 1995. 
Nr. 71. 

H O T Ã R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind reorganizarea ªcolii Naþionale de Studii Politice ºi Administrative

Guvernul  României h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi
Administrative (S.N.S.P.A.) din subordinea Ministerului
Învãþãmântului se reorganizeazã comasându-se, prin absorb-
þie, cu Institutul Român de Management din subordinea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi Centrul de
Perfecþionare a funcþionarilor din administraþia publicã localã,
din subordinea Departamentului pentru Administraþie Publicã
Localã.

(2) S.N.S.P.A. este instituþie publicã de învãþãmânt supe-
rior, de pregãtire universitarã, postuniversitarã ºi de cerce-
tare ºtiinþificã, cu personalitate juridicã, în subordinea
Ministerului Învãþãmântului, având sediul în municipiul
Bucureºti.

(3) S.N.S.P.A. are ca obiectiv sprijinirea procesului de

reformã economicã, socialã ºi administrativã, prin formarea

ºi perfecþionarea, la nivel universitar ºi postuniversitar, a spe-

cialiºtilor în domeniul ºtiinþelor politice, comunicãrii sociale ºi

relaþiilor publice, managementului administraþiei publice ºi rela-

þiilor internaþionale. S.N.S.P.A. va valorifica tradiþiile învãþã-

mântului românesc ºi va funcþiona în concordanþã cu normele

ºi standardele internaþionale.

Art. 2. Ñ S.N.S.P.A. are urmãtoarele atribuþii principale:

1. elaboreazã strategia de pregãtire ºi asigurã formarea

ºi perfecþionarea profesionalã a analiºtilor politici, a specia-

liºtilor din domeniul comunicãrii ºi relaþiilor publice, a mana-



gerilor, funcþionarilor publici, precum ºi a celor din domeniul
relaþiilor internaþionale ºi integrãrii europene;

2. asigurã formarea ºi perfecþionarea profesionalã a per-
sonalului din administraþia publicã centralã ºi localã;

3. asigurã, pe bazã contractualã, formarea ºi perfecþio-
narea profesionalã a personalului din instituþii publice negu-
vernamentale, agenþi economici ºi organizaþii sindicale, la
solicitarea acestora;

4. asigurã coordonarea didacticã ºi metodologicã a
centrelor teritoriale de perfecþionare profesionalã a
reprezentanþilor aleºi ºi a funcþionarilor din administraþia
publicã localã, organizate pe principiul autonomiei locale;

5. efectueazã studii ºi cercetãri ºtiinþifice în domenii de
activitate care fac obiectul de activitate al ºcolii, colaborând
cu organisme specializate, naþionale ºi internaþionale;

6. acordã consultanþã de specialitate în condiþiile legii, la
solicitarea instituþiilor politice, autoritãþilor publice centrale ºi
locale, agenþilor economici, partidelor politice ºi organizaþiilor
neguvernamentale;

7. organizeazã admiterea în învãþãmântul postuniversitar,
realizat prin studii aprofundate ºi doctorat, în domeniile care
fac obiectul de activitate al ºcolii, precum ºi în învãþãmân-
tul universitar, în condiþiile ºi cu respectarea reglementãrilor
legale în vigoare.

Art. 3. Ñ S.N.S.P.A. funcþioneazã în structura prevãzutã
în anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre ºi cuprinde:

I. Învãþãmânt postuniversitar:

A. De studii aprofundate:

a) Departamentul de ªtiinþe Politice;
b) Departamentul de ªtiinþe Administrative;
c) Departamentul de Relaþii Internaþionale ºi Integrare

Europeanã;
d) Departamentul de Comunicare Socialã ºi Relaþii

Publice;
e) Departamentul de Management Ñ IROMA.

B. Cursuri de perfecþionare:

Ñ Centrul de Perfecþionare a Funcþionarilor Publici din
Administraþia Centralã ºi Localã.

II. Învãþãmânt universitar:

A. De lungã duratã:
a) Facultatea de ªtiinþe Politice;
b) Facultatea de Administraþie Publicã.

B. De scurtã duratã:
a) Colegiul de Administraþie Publicã Bucureºti;
b) Colegiul de Administraþie Publicã Iaºi;
c) Colegiul de Administraþie Publicã Cluj-Napoca;
d) Colegiul de Administraþie Publicã Sibiu;
e) Colegiul de Administraþie Publicã Craiova.

Art. 4. Ñ (1) Departamentele asigurã pregãtirea prin stu-
dii aprofundate, cu frecvenþã, pe o perioadã de 2 ani.

(2) Facultãþile asigurã pregãtirea de nivel superior prin
cursuri cu frecvenþã pe o duratã de 4 ani, iar colegiile, pe
o duratã de 3 ani.

(3) Centrul de Perfecþionare a Funcþionarilor Publici din
Administraþia Centralã ºi Localã, precum ºi Departamentul de
Management-IROMA asigurã perfecþionarea profesionalã prin
cursuri cu duratã de pânã la 3 luni ºi au autonomie admi-
nistrativ-funcþionalã.

Art. 5. Ñ (1) Perfecþionarea profesionalã a reprezentan-
þilor aleºi ºi a funcþionarilor din administraþia publicã localã
se realizeazã în centrele teritoriale, organizate în municipi-
ile Bucureºti, Iaºi, Cluj-Napoca, Sibiu ºi Craiova.

(2) Centrele teritoriale sunt unitãþi cu personalitate juri-
dicã ºi asigurã pregãtirea ºi perfecþionarea profesionalã pe
o perioadã de pânã la 3 luni.

(3) Centrele teritoriale se organizeazã ºi funcþioneazã pe
baza autofinanþãrii, potrivit regulamentelor proprii de organi-
zare ºi funcþionare elaborate, în condiþiile legii, cu avizul
Ministerului Învãþãmântului ºi Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã.

(4) Centrele teritoriale de perfecþionare a reprezentanþilor
aleºi ºi a funcþionarilor din administraþia publicã localã sunt
sprijinite în organizarea ºi desfãºurarea programelor de pre-
gãtire, de cãtre Departamentul pentru Administraþie Publicã
Localã, care va colabora, în acest scop, ºi cu organismele
neguvernamentale, reprezentative ale aleºilor locali.

(5) Cheltuielile pentru înfiinþarea ºi funcþionarea, pe pri-
mele trei luni, a centrelor teritoriale prevãzute la alin. (1) se
acoperã din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului ºi din finanþare externã, potrivit anexei nr. 2.

(6) Autoritãþile administraþiei publice locale vor prevedea
anual în bugete sumele necesare pentru formarea ºi per-
fecþionarea profesionalã a personalului propriu în cadrul cen-
trelor teritoriale.

Art. 6. Ñ La elaborarea ºi realizarea programelor de pre-
gãtire ºi perfecþionare profesionalã, precum ºi la stabilirea
categoriilor de personal care participã la aceste programe,
S.N.S.P.A. va colabora cu ministerele ºi instituþiile publice
interesate.

Art. 7. Ñ Rezultatele obþinute la absolvirea unui program
de pregãtire sau perfecþionare profesionalã, consemnate în
documentele eliberate de S.N.S.P.A., vor fi avute în vedere
la ocuparea ºi promovarea, în condiþiile legii, în funcþiile din
instituþiile publice ºi administraþia publicã centralã ºi localã.

Art. 8. Ñ (1) Ministerul Învãþãmântului, în colaborare cu
ministerele interesate, va organiza, cu prioritate, programe
speciale de pregãtire a personalului, de formare ºi perfec-
þionare profesionalã, necesar S.N.S.P.A.

(2) În realizarea acestor programe se poate utiliza ºi asis-
tenþa de specialitate din strãinãtate.

Art. 9. Ñ (1) Cheltuielile pentru finanþarea S.N.S.P.A. se
asigurã de la bugetul de stat, prin Ministerul Învãþãmântului.
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(2) Fondurile necesare ºcolii pot, de asemenea, proveni
din sponsorizãri, donaþii, asistenþã financiar-tehnicã ºi de spe-
cialitate a organismelor europene ºi internaþionale, precum
ºi din venituri rezultate din executarea unor contracte de cer-
cetare, pregãtire ºi perfecþionare profesionalã ºi din alte acti-
vitãþi specifice.

Art. 10. Ñ (1) Ministerul Învãþãmântului, împreunã cu
ministerele de profil, va lua mãsurile corespunzãtoare pen-
tru asigurarea sediilor ºi a bazei materiale necesare
S.N.S.P.A. ºi unitãþilor organizate în cadrul acesteia.

(2) Autoritãþile administraþiei publice locale din municipiile:
Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi, Sibiu ºi Craiova, vor sprijini
organizarea ºi funcþionarea instituþiilor prevãzute la art. 5
alin. (1), prin asigurarea spaþiilor ºi dotãrilor necesare.

(3) S.N.S.P.A. se doteazã cu cinci autoturisme de oraº.
Art. 11. Ñ (1) Bunurile mobile ºi imobile aflate în pre-

zent în administrarea Institutului Român de Management ºi
Centrului de Perfecþionare a funcþionarilor din administraþia
publicã localã trec la S.N.S.P.A., pe bazã de protocol, potri-
vit bilanþului la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(2) Complexul imobiliar, situat în comuna Crevedia, jude-
þul Dâmboviþa, precum ºi terenul ºi bunurile mobile aferente,
proprietate publicã a statului, aflat în administrarea Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei ºi folosit de Centrul de Perfecþionare
din Agricultura de Stat Crevedia, trece în administrarea
Ministerului Învãþãmântului ºi în folosinþa S.N.S.P.A., în vede-
rea pregãtirii ºi perfecþionãrii specialiºtilor din administraþia
publicã.

Predarea-primirea bunurilor prevãzute mai sus se fac prin
protocol, potrivit bilanþului la data intrãrii în vigoare a pre-
zentei hotãrâri.

Art. 12. Ñ Personalul didactic, de specialitate adminis-
trativ ºi de servire al instituþiilor care se reorganizeazã, potri-
vit art. 1, inclusiv cel al Centrului de Perfecþionare din
Agricultura de Stat Crevedia, din subordinea Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei, se considerã transferat, în intere-
sul serviciului, la unitãþile de profil ale S.N.S.P.A.

Art. 13. Ñ Senatul S.N.S.P.A. se completeazã în mod
corespunzãtor, potrivit legii. La lucrãrile senatului participã,

ca invitaþi, ºi directorii centrelor teritoriale de perfecþionare
profesionalã a reprezentanþilor aleºi ºi a funcþionarilor din
administraþia publicã localã, când se dezbat probleme care
privesc activitatea acestor centre.

Art. 14. Ñ (1) Studenþii departamentelor, ai facultãþilor,
colegiilor, organizate în cadrul S.N.S.P.A., pot primi burse în
condiþiile prevãzute de lege.

(2) Persoanelor încadrate la instituþiile publice, care frec-
venteazã cursurile de pregãtire postuniversitare ºi cele de
perfecþionare, li se asigurã de cãtre instituþia la care sunt
salarizaþi, plata lunarã a salariului de bazã, sporului de
vechime ºi indemnizaþiei de conducere, dupã caz, în condi-
þiile legii.

(3) Persoanele prevãzute la alin. 2, care încalcã obliga-
þia de a frecventa cursurile de perfecþionare sau de a pro-
mova examenele la termenele stabilite, vor restitui sumele
încasate pe perioada respectivã.

Art. 15. Ñ Organizarea concursului de admitere la
Facultatea de ªtiinþe Politice ºi la Facultatea de Administraþie
Publicã, precum ºi la colegiile organizate în cadrul S.N.S.P.A.
se stabileºte prin ordin al ministrului învãþãmântului.

Art. 16. Ñ (1) Anexele nr. 1 ºi nr. 2 fac parte integrantã
din prezenta hotãrâre.

(2) Pe data intrãrii în vigoare a hotãrârii se modificã sau
se abrogã, dupã caz: Hotãrârea Guvernului nr. 183/1991 pri-
vind organizarea S.N.S.P.A., cu modificãrile ulterioare; pre-
vederile pct. 41 din anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 179/1990 privind aprobarea reþelei centrelor de perfec-
þionare a personalului din subordinea unor ministere ºi
organe centrale; Hotãrârea Guvernului nr. 706/1991 privind
organizarea ºi funcþionarea filialei Iaºi a Centrului pentru per-
fecþionarea personalului din administraþia publicã localã;
pct. II/1 din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale; pct. 12 din anexa nr. 2 la Hotãrârea
Guvernului nr. 480/1994 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,

Liviu Maior
Ministru de stat, ministrul finanþelor,

Florin Georgescu
Ministru de stat,

ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã,

Octav Cozmâncã

Bucureºti, 21 iulie 1995.
Nr. 542.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 166 7

ANEXA Nr. 1

ªCOALA NAÞIONALÃ DE 
STUDII POLITICE ªI
ADMINISTRATIVE 

(S.N.S.P.A.)

Departamentul de
ªtiinþe Politice

Departamentul de
ªtiinþe

Administrative

Departamentul de
Relaþii Internaþionale ºi

Integrare Europeanã

Departamentul de
Comunicare Socialã

ºi Relaþii Publice

Departamentul
de Management

Ñ IROMA

Centrul de
Perfecþionare a
Funcþionarilor din

Administraþia
Centralã ºi Localã

Facultatea de
Administraþie

Publicã Centre teritoriale de 
perfecþionare profesionalã
a reprezentanþilor aleºi 

ºi a funcþionarilor 
din administraþia publicã
localã (Bucureºti, Iaºi,
Cluj-Napoca, Sibiu,

Craiova)

Colegii de adminis-
traþie publicã

(Bucureºti, Iaºi,
Cluj-Napoca, Sibiu,

Craiova)

Facultatea de
ªtiinþe Politice

ANEXA Nr. 2

C H E L T U I E L I
privind înfiinþarea ºi funcþionarea centrelor teritoriale de perfecþionare

profesionalã, acoperite din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului:

mii leiÑ

CHELTUIELI TOTAL........................................................................... 340.000
din care:

I. CHELTUIELI CURENTE ................................................................... 290.000
1. Cheltuieli de personal ............................................................... 200.000
2. Cheltuieli materiale ºi servicii ................................................... 90.000

II. CHELTUIELI DE CAPITAL ............................................................ 50.000

NOTÃ:
Din finanþare externã se asigurã suplimentar suma de 360.000 mii lei.

Nivel
postuni-
versitar

Nivel
univer-
sitar 
de
lungã
duratã

Nivel 
universitar
de scurtã
duratã



 

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

 

Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166/1995 conþine 8 pagini.   40.816Preþul 96 lei

ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI: ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã

în Monitorul Oficial nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã �Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrãgând inexistenþa acestora.

Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989, pentru a fi informaþi cu privire la
dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate
prevãzute de lege, Regia Autonomã �Monitorul OficialÒ, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, invitã
societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest
scop zilnic între orele 8,00Ð15,00, iar vinerea, între orele 8,00Ð13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia din Str. Blanduziei
nr. 1, sectorul 2.

Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1995, preþurile practicate de regie pentru
publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la filialele �RodipetÒ, sunt urmãtoarele:

Valoarea abonamentului contractat
pentru trim. IV/1995 în cursul anului

Ñ lei Ñ
Trim. IV

    

¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, românã 16.770
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiarã

(ROMçNIA HIVATALOS K�ZL�NYE) 27.600
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a 51.840
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a 9.600
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a 86.400
¥ COLECÞIA LEGISLAÞIA ROMÂNIEI 8.000
¥ COLECÞIA DE HOTÃRÂRI ALE GUVER-
NULUI ªI ALTE ACTE NORMATIVE 17.980

Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în �Monitorul OficialÒ, de la data de 1 ianuarie 1995, sunt
urmãtoarele:

Tarif pentru 1995
Ñ lei Ñ

1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
Ñ pierderi de acte, de sigilii, ºtampile,

schimbãri de nume, citaþii emise de
instanþele judecãtoreºti ºi notariatele
de stat per anunþ 5.000

Ñ ac te  p rocedura le  a le  ins tan þe lo r
judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege per anunþ 7.000

Ñ extras-cerere pentru dobândirea sau renun-
þarea la cetãþenia românã per anunþ 12.000

Ñ concursuri de ocupare de posturi didactice
în învãþãmântul superior per cuvânt 100

Ñ anunþ privind examenul de capacitate pentru
magistraþi per cuvânt 100

2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
Ñ publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind

înfiinþarea societãþilor comerciale per anunþ 55.000
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi per anunþ 30.000
Ñ modificãri de capital social, în temeiul H.G. nr. 26/1992 per anunþ 6.000
Ñ lista activelor scoase la licitaþie sau a socie-

tãþilor comerciale propuse pentru privatizare per poziþie 15.000
Ñ acte adiþionale, precum ºi alte publicaþii ale

agenþilor economici, sub formã de text, a
cãror publicare este prevãzutã de lege (somaþii,
convocãri, procese-verbale ale adunãrilor 
generale, prospecte de emisiune, contracte per paginã
de societate etc.) manuscris 39.000

Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã per rând
coloanã 1.900

Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii
unei concesiuni aprobate de Guvern per anunþ 9.000

Plata publicaþiilor cuprinse în Partea a III-a ºi Partea a IV-a se va face prin mandat poºtal pe adresa: Regia Autonomã
�Monitorul OficialÒ, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.Ñ
S.M.B. sau, dupã caz, cu dispoziþie sau ordin de platã.


	L nr. 83/1995
	D nr. 285/1995
	DCC nr. 71/1995
	HG nr. 542/1995

