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

S E N AT U L

LEGE
pentru completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011
privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional
desfășurate de zilieri
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — La articolul 13 alineatul (1) din Legea nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015,
cu modificările și completările ulterioare, după litera p) se introduce o nouă literă,
litera q), cu următorul cuprins:
„q) activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice —
clasa 7320.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

DEPUTAȚILOR,

VIRGIL GURAN

CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN

București, 28 aprilie 2022.
Nr. 118.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 alin. (1)
din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități
cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea art. 13 alin. (1) din
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional
desfășurate de zilieri și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 28 aprilie 2022.
Nr. 552.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Alineatul (5) al articolului 65 din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din
20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele
afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării
și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și
preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării
minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de
emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de
cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan,
fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri
radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent,
cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a
prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a țițeiului
parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii
păcurii și a uleiurilor, respectiv în localitățile Baia Mare, Călărași,
Copșa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureș,
Târnăveni, Turnu Măgurele, precum și în localitățile Abrud,
Avram Iancu, Baia de Arieș, Lupșa, Ocoliș, Roșia Montană și
Zlatna din județul Alba, Băița din județul Bihor, Bacău și Onești

din județul Bacău, Maieru, Rodna și Șanț din județul BistrițaNăsăud, Crizbav, Feldioara, Victoria și Făgăraș din județul
Brașov, Anina, Armeniș, Ciudanovița, Moldova Nouă, Oțelu
Roșu și Reșița din județul Caraș-Severin, Aghireșu, Câmpia
Turzii, Căpușu Mare, Dej, Iara și Turda din județul Cluj, Năvodari
din județul Constanța, Baraolt din județul Covasna, Târgoviște și
Titu din județul Dâmbovița, Ișalnița din județul Dolj, Galați din
județul Galați, Brănești, Bâlteni, Bustuchin, Câlnic, Drăgotești,
Fărcășești, Ionești, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopșoru,
Prigoria, Roșia de Amaradia, Rovinari, Urdari și Turceni din
județul Gorj, Aninoasa, Baia de Criș, Băița, Brad, Călan, Certeju
de Sus, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie,
Petrila, Petroșani, Șoimuș, Teliucu Inferior, Uricani, Vețel, Vulcan
din județul Hunedoara, Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița,
Săvinești din județul Neamț, Brazi și Ploiești din județul Prahova,
Broșteni, Crucea, Iacobeni, Ostra, Stulpicani și Vatra Dornei din
județul Suceava, Fârdea, Margina, Nădrag și Tomești din județul
Timiș, Tulcea și Mina Altân Tepe din județul Tulcea, Berbești și
Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul
localității în care se află situl contaminat, beneficiază de
reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără
penalizarea prevăzută la alin. (4).”

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

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN

VIRGIL GURAN

București, 28 aprilie 2022.
Nr. 119.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65
din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 28 aprilie 2022.
Nr. 553.
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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) 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. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.093/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Felicia Mircea, judecător la Judecătoria Cluj-Napoca,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 28 aprilie 2022.
Nr. 554.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) 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. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.094/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Dumitru Silviu Giurchița, judecător cu grad
profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 4 București, se eliberează din
funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 28 aprilie 2022.
Nr. 555.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) 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. (1)
lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1.096/2022,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Smaranda-Maria Floricioiu, judecător la Judecătoria
Râmnicu Vâlcea, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 28 aprilie 2022.
Nr. 556.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară
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) și 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 10 ani de la înființare, în semn de apreciere a
rezultatelor importante obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor
specifice, 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 Bazei Militare 99 Deveselu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

București, 28 aprilie 2022.
Nr. 557.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 751
din 4 noiembrie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 teza întâi
raportat la dispozițiile art. 3 teza a doua din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată
a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Fabian Niculae

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

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată
a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate
prin credite, exceptând teza întâi referitoare la sintagma
„precum și din devalorizarea bunurilor imobile”, excepție ridicată
de Societatea Kredyt Inkaso Portfolio Investments — S.A. din
Luxemburg în Dosarul nr. 933/314/2017 al Judecătoriei Suceava
și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale
nr. 1.183D/2018.
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 apreciază că
excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că
există jurisprudență relevantă a instanței de contencios
constituțional, respectiv Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016,
paragraful 115.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
4. Prin Încheierea din 22 iunie 2018, pronunțată în Dosarul
nr. 933/314/2017, Judecătoria Suceava a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în
plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor
asumate prin credite, exceptând teza întâi referitoare la
sintagma „precum și din devalorizarea bunurilor imobile”,
excepție invocată de Societatea Kredyt Inkaso Portfolio
Investments — S.A. din Luxemburg într-o cauză având ca obiect
soluționarea unei contestații în anulare.
5. În motivarea excepției de neconstituționalitate
autoarea acesteia arată că art. 15 alin. (2) din Legea
fundamentală constituie o aplicare a principiului neretroactivității
pentru efectele juridice produse înainte de intrarea in vigoare a
legii noi, dar și o aplicare a ultraactivității legii vechi pentru
efectele juridice ce s-ar produce după intrarea în vigoare a legii
noi.

6. Judecătoria Suceava apreciază că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată. Instanța de fond
consideră că nu este încălcat principiul neretroactivității prevăzut
de art. 15 alin. (2) din Constituție, având în vedere că Legea
nr. 77/2016 nu intervine asupra efectelor trecute ale situațiilor
juridice născute înainte de intrarea acesteia în vigoare, ci
reglementează doar efectele viitoare ale unor astfel de situații.
Or, un act normativ nu este retroactiv atunci când modifică
pentru viitor o stare de drept născută anterior și nici când
suprimă producerea în viitor a efectelor unei situații juridice
constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri
legea nouă nu face altceva decât să reglementeze pentru
perioada ulterioară intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei
propriu de aplicare.
7. Ori de câte ori o lege ulterioară modifică efectele viitoare
ale unor specii de contracte sau le exclude, pentru satisfacerea
unui interes de ordine publică, trebuie să se considere că
dispoziția modificatoare sau prohibitivă a legii ulterioare se
aplică și efectelor nerealizate ale contractului încheiat anterior,
pentru motivul că ordinea publică, astfel cum legiuitorul o
stabilește, trebuie să aibă, prin esența ei, un caracter de unitate
și de uniformă obligativitate pentru toți, neputând prevala legea
privată a contractului asupra dispozițiilor legale de interes public.
8. Se mai menționează jurisprudența considerată relevantă
a instanței de contencios constituțional, respectiv Decizia nr. 784
din 3 iunie 2010.
9. 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.
10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
11. 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.
12. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum
rezultă din încheierea de sesizare, îl reprezintă prevederile
art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri
imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite,
exceptând teza întâi referitoare la sintagma „precum și din
devalorizarea bunurilor imobile”. Din analiza excepției de
neconstituționalitate rezultă că, în realitate, obiectul acesteia îl
reprezintă dispozițiile art. 11 teza întâi raportat la dispozițiile
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art. 3 teza a doua din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată
a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate
prin credite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 330 din 28 aprilie 2016, care au următorul cuprins:
— Art. 3 teza a doua: „Prin derogare de la dispozițiile Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile
izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri
suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea
creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) părțile
contractului de credit nu ajung la un alt acord.”;
— Art. 11 teza întâi: „În vederea echilibrării riscurilor izvorând
din contractul de credit, [precum și din devalorizarea bunurilor
imobile] prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate
în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât și contractelor
încheiate după această dată.”
13. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate
aceste prevederi contravin dispozițiilor constituționale ale art. 15
alin. (2) privind principiul neretroactivității legii civile.
14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
reține că autoarea acesteia s-a limitat doar la invocarea
încălcării normei constituționale mai sus menționate și la
detalierea conținutului său normativ, fără să arate însă în mod
concret în ce anume constă pretinsa contrarietate a acestora
față de reglementarea legală criticată. Or, potrivit art. 10 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, sesizările adresate Curții Constituționale
trebuie motivate, întrucât instanța de contencios constituțional
nu se poate substitui autorilor excepției în ceea ce privește
identificarea și formularea unor motive de neconstituționalitate.
15. Prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie
2012, Curtea Constituțională a statuat că orice excepție de
neconstituționalitate trebuie să aibă o anumită structură inerentă
și intrinsecă care va cuprinde 3 elemente, și anume: textul
contestat din punctul de vedere al constituționalității, textul de
referință pretins încălcat, precum și motivarea de către autorul
excepției a relației de contrarietate existente între cele două
texte, cu alte cuvinte, motivarea neconstituționalității textului
criticat. În condițiile în care primele două elemente pot fi
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determinate absolut, al treilea element comportă un anumit grad
de relativitate determinat tocmai de caracterul său subiectiv.
Astfel, motivarea, în sine, a excepției, ca element al acesteia,
nu este neapărat un criteriu material sau cantitativ, ci,
dimpotrivă, ea rezultă din dinamica primelor elemente. Prin
urmare, materialitatea motivării excepției nu este o condiție sine
qua non a existenței acesteia. De aceea, Curtea a constatat că
în situația în care textul de referință invocat este suficient de
precis și clar, astfel încât instanța constituțională să poată reține
în mod rezonabil existența unei minime critici de
neconstituționalitate, ea este obligată să analizeze pe fond
excepția de neconstituționalitate și să considere deci că autorul
acesteia a respectat și a cuprins în excepția ridicată cele trei
elemente menționate.
16. Raportat la cele mai sus menționate, Curtea subliniază
că, în cauza de față, doar indicarea temeiurilor constituționale nu
este suficientă pentru determinarea, în mod rezonabil, a criticilor
vizate de autoarea excepției. În același sens s-a statuat și prin
Decizia nr. 785 din 16 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 646 din 9 septembrie 2011, prilej cu
care Curtea a stabilit că simpla enumerare a unor dispoziții
constituționale sau convenționale nu poate fi considerată o
veritabilă critică de neconstituționalitate. Dacă ar proceda la
examinarea excepției de neconstituționalitate motivate într-o
asemenea manieră eliptică, instanța de control constituțional
s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de
neconstituționalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat
din oficiu, inadmisibil însă în condițiile în care art. 29 alin. (4) din
Legea nr. 47/1992 precizează că „Sesizarea Curții
Constituționale se dispune de către instanța în fața căreia s-a
ridicat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care
va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia instanței
asupra excepției, și va fi însoțită de dovezile depuse de părți”.
17. Așa fiind, Curtea constată că, dat fiind caracterul general
al dispozițiilor constituționale invocate, precum și lipsa explicitării
pretinsei relații de contrarietate a prevederilor legale criticate
față de acestea, nu se poate identifica în mod rezonabil nicio
critică de neconstituționalitate, astfel încât excepția formulată
într-o atare manieră este inadmisibilă.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportat la dispozițiile art. 3
teza a doua din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite,
excepție ridicată de Societatea Kredyt Inkaso Portfolio Investments — S.A. din Luxemburg în Dosarul nr. 933/314/2017
al Judecătoriei Suceava.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Suceava și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 4 noiembrie 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru
aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi
utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau
reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru
acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de
asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București,
cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în
România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
Văzând Referatul de aprobare nr. AR 7.113/2022 al Direcției politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor
medicale din cadrul Ministerului Sănătății,
având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul
și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății
nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale
medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi
utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de
punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora,
distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și
medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei
relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări
de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a
municipiului București, cuprinse în Catalogul național
al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață
în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de

referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 194 și 194 bis din 28 februarie 2022, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit
anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din
Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a
prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate
prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și
completările ulterioare, prețurile prevăzute în anexa la prezentul
ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Romică-Andrei Baciu,
secretar de stat

București, 28 aprilie 2022.
Nr. 1.246.

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI

„6554

Nr.
crt.

Forma

MSD
VACCINS —
FRANȚA

Firma/Țara

Ambalaj

Cutie x 10 flac. unidoză
Vaccin rujeolic, (pulb) +
rubeolic, urlian, 10 seringi preumplute
(solvent) + 20 ace
viu atenuat
(2 ani)

DCI

449,90

Preț prod.
(lei)

IM

MG

gr_atc

J01XA01

Stare

Stare

N

Denumire
produs

LEVOVANOX
250 mg

CAPS.

Forma

ALLIANCE
HEALTHCARE
ROMANIA —
S.R.L. —
ROMÂNIA

Firma/Țara

Ambalaj

VANCOMYCINUM Cutie cu 4 caps. (3 ani)

DCI

173,00

Preț prod.
(lei)

stat_frm
stat_frm

Semn_obs

Semn_obs

2. După poziția nr. 6553 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 6554, cu următorul cuprins:

PULB. + SOLV.
PT. SUSP. INJ.
M-M-RVAXPRO
ÎN SERINGĂ
PREUMPLUTĂ

Denumire
produs

cod CIM

W68721001

„3663

cod CIM

W63317001

gr_atc

stat_anm

Imunologic
stat_anm

J07BD52

Nr.
crt.

232,32

Preț amănuntul
maximal
cu TVA
(lei)

Preț
ridicata
maximal
fără TVA
(lei)

190,30

561,24

Preț amănuntul
maximal
cu TVA
(lei)

479,90

Preț
ridicata
maximal
fără TVA
(lei)

Valabilitate preț

Prețurile
sunt valabile
până la data
de 28.02.2023.”

Valabilitate preț

Prețurile
Cant.
sunt valabile
50.000
până la data
de cutii
de 12.04.2023.”

Observații

1. Poziția nr. 3663 se modifică și va avea următorul cuprins:

Concentrație
Concentrație

250 mg

Observații

ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România,
care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora,
distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale
cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București,
cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice
și a prețurilor de referință inovative

ANEXĂ
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

ORDIN
pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.797/2017
privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare
a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar
Având în vedere:
— prevederile art. 68 alin. (1) și ale art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
— prevederile art. 3 și 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările
ulterioare;
— Referatul de aprobare nr. 753/DGIP din 6.04.2022, referitor la proiectul de ordin al ministrului educației pentru
modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar,
în temeiul 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. — Anexa la Ordinul ministrului educației naționale
nr. 4.797/2017 privind Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim
intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ
preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 759 din 22 septembrie 2017, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. După articolul 6 se introduce un nou articol,
articolul 61, cu următorul cuprins:
„Art. 61. — (1) La nivelul inspectoratului școlar se
organizează, prin decizie a inspectorului școlar general,
Comisia județeană/a municipiului București de organizare și
evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea
în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi
moderne de circulație internațională, alcătuită din: președinte,
secretar și 2—8 membri. Președintele comisiei este inspectorul
școlar de limbi moderne, secretarul comisiei este un cadru
didactic metodist cu specialitatea limbă modernă, care va fi
studiată în regim intensiv, iar membrii comisiei sunt profesorii cu
specialitatea limbă modernă, care va fi studiată în regim intensiv.
(2) Nu pot fi desemnați membri ai comisiei profesorii care au
rude sau elevi printre candidați, fiecare membru al comisiei
semnând o declarație scrisă în acest sens, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 1 la regulament.
(3) Atribuțiile Comisiei județene/a municipiului București de
organizare și evaluare a testului de competențe lingvistice
pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al
unei limbi moderne de circulație internațională sunt:
a) elaborează procedura de organizare și desfășurare a
testului de competențe lingvistice pentru admiterea în
clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne
de circulație internațională;
b) stabilește graficul de organizare și desfășurare a testului
de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu

program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație
internațională;
c) elaborează subiectele și baremele de evaluare și de
notare pentru testul de competențe lingvistice pentru admiterea
în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi
moderne de circulație internațională, în baza structurii prevăzute
în anexa nr. 2;
d) monitorizează organizarea și desfășurarea testului de
competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu
program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație
internațională în unitățile de învățământ care organizează testul
de competențe lingvistice.”
2. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la
examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competențe
lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în regim
intensiv al unei limbi moderne de circulație internațională se
realizează conform unei proceduri specifice fiecărei limbi
moderne studiate în regim intensiv, emisă de către inspectoratul
școlar județean/al municipiului București.”
3. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Testul se organizează la nivelul unității de învățământ,
până la finalul celui de-al doilea semestru al anului școlar sau
după încheierea acestuia, pentru elevii clasei a IV-a, conform
graficului stabilit de către Comisia județeană/a municipiului
București de organizare și evaluare a testului de competențe
lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv
de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională. În
cazul în care testul se organizează până la finalul celui de-al
doilea semestru al anului școlar, lista rezultatelor obținute de
absolvenții clasei a IV-a se afișează după încheierea semestrului
al II-lea.”
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4. La articolul 9, alineatele (5) și (6) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„(5) Președintele comisiei prevăzute la alin. (1)
nominalizează, din rândul membrilor comisiei, alți profesori
evaluatori în etapa de soluționare a contestațiilor.
(6) În cazul în care președintele comisiei prevăzute la alin. (1)
nu poate aplica prevederile alin. (5), acesta solicită sprijinul
Comisiei județene/a municipiului București de organizare și
evaluare a testului de competențe lingvistice pentru admiterea
în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi
moderne de circulație internațională pentru desemnarea, în
comisie, a unor cadre didactice de specialitate din alte unități de
învățământ preuniversitar.”

Art. II. — (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă
dispoziție contrară privind Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim
intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ
preuniversitar se abrogă.
Art. III. — Direcția generală învățământ preuniversitar,
Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul,
inspectoratele școlare, precum și unitățile de învățământ
preuniversitar 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, 20 aprilie 2022.
Nr. 3.609.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR
A L M A G I S T R AT U R I I
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
SECȚIA PENTRU PROCURORI

HOTĂRÂRE
pentru abrogarea Hotărârii Secției pentru procurori
a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 817/2019
pentru aprobarea Regulamentului privind transferul,
detașarea și delegarea procurorilor
Având în vedere modificările și completările aduse Legii nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, prin Legea nr. 313/2021, referitor la procedura de transfer al procurorilor,
în temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României,
republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior
al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu unanimitatea voturilor membrilor prezenți,
Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii
h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Se abrogă Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 817/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul,
detașarea și delegarea procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 845 din 17 octombrie 2019.
Art. 2. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii,
procuror Nicolae Andrei Solomon
București, 19 aprilie 2022.
Nr. 759.
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ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE
P U B L I C A T E Î N T E M E I U L L E G I I NR. 334/2006
PRIVIND FINANȚAREA ACTIVITĂȚII
PARTIDELOR POLITICE
ȘI A CAMPANIILOR ELECTORALE
PARTIDUL ADEVĂR ȘI DREPTATE
Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2021
Denumirea partidului politic: Partidul Adevăr și Dreptate
Sediul partidului politic: Intrarea Doinei nr. 31, ap. 9

Nr.
crt.

Organizația/Filiala județeană

1.

Timișoara

Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor
primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

240

669,98

569,82

366,26

2.210,51

Cuantumul total

0

0

0

0

0

0

0

4.056,57

Numele și prenumele reprezentantului legal

Toroican Ioan

Semnătura
Data întocmirii

27.04.2022

Suma totală a donațiilor confidențiale primite în anul 2021
Denumirea partidului politic: Partidul Adevăr și Dreptate
Sediul partidului politic: Intrarea Doinei nr. 31, ap. 9

Nr.
Organizația/Filiala județeană
crt.

1.

Timișoara

Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

0

0

0

Cuantumul total
Numele și prenumele reprezentantului legal

0

500

0

500
Toroican Ioan

Semnătura
Data întocmirii

27.04.2022

0

0

0

0

0

0
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PARTIDUL UMANIST SOCIAL-LIBERAL
Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2021
Denumirea partidului politic: Partidul Umanist Social-Liberal
Sediul partidului politic: București, Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, etaj 8, sector 1

Nr.
crt.

Organizația/Filiala județeană

Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor al cotizațiilor
primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

1 Sediu

2.500

18.860

58.180

19.180

10.400

3.960

3.950

26.572

12.710

97.300

47.594

2 Municipiul București
3 Arad

19.500
2.160

250

750

700

1.100

1.000

1.600

250

1.400

1.500

4 Argeș

500
2.380

5 Brăila

290

200

600

6 Călărași

26

1.470
200

1.520

1.150

8 Iași

3.890

9 Neamț

930

80

700

450

7 Galați

10 Prahova

43.800

3.470

400

900

461

3.480

4.310

4.010

4.240

3.410

300

450

250

1.000

300

6.130

2.050

6.200

4.550

1.440

1.800

1.500

5.940

4.740

5.700

6.850

5.900

11 Teleorman

600

600

600

600

600

600

600

600

300

300

195

12 Timiș

450

1.800

430

820

150

700

600

610

7.248

800

13 Vâlcea

180

Cuantumul total

160

600

489.606

Numele și prenumele reprezentantului legal

Iordache Lorena

Semnătura
Data întocmirii

27.04.2022

Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2021 cotizații
a căror valoare însumată depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe țară
Denumirea partidului politic: Partidul Umanist Social-Liberal
Sediul partidului politic: București, Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, etaj 8, sector 1
Nr.
crt.

Organizația/Filiala județeană
care a încasat cotizația1

Numele

Prenumele

Cetățenia

Valoarea
cotizației

Data la care a fost plătită cotizația

1 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

17.02.2021

2 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

3.03.2021

3 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

13.04.2021

4 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

15.04.2021

5 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

5.08.2021

80
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Nr.
crt.
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Organizația/Filiala județeană
care a încasat cotizația1)

Numele

Prenumele

Cetățenia

Valoarea
cotizației

Data la care a fost plătită cotizația

6 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

7.09.2021

7 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

5.10.2021

8 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

14.10.2021

9 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

21.10.2021

10 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

22.10.2021

11 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

5.11.2021

12 Sediu central

Iordache

Lorena

română

5.000,00

14.12.2021

13 Sediu central

Ionascu

Daniel

română

30.000,00

26.03.2021

14 Sediu central

Ionascu

Daniel

română

20.000,00

19.08.2021

15 Sediu central

Ionascu

Daniel

română

9.000,00

18.10.2021

16 Sediu central

Ionascu

Daniel

română

3.000,00

17.11.2021

17 Sediu central

Ionascu

Daniel

română

3.000,00

31.12.2021

18 Sediu central

Vasile

Laurentiu Andrei

română

240,00

2.03.2021

19 Sediu central

Vasile

Laurentiu Andrei

română

14.000,00

21.10.2021

20 Sediu central

Vasile

Laurentiu Andrei

română

830,00

25.10.2021

21 Sediu central

Vasile

Laurentiu Andrei

română

5.000,00

5.11.2021

22 Sediu central

Vasile

Laurentiu Andrei

română

5.000,00

14.12.2021

23 Sediu central

Bugean

Dana

română

240,00

2.03.2021

24 Sediu central

Bugean

Dana

română

4.830,00

18.10.2021

25 Sediu central

Bugean

Dana

română

5.000,00

22.10.2021

26 Sediu central

Bugean

Dana

română

5.000,00

25.11.2021

27 Sediu central

Bugean

Dana

română

5.000,00

5.11.2021

28 Sediu central

Bugean

Dana

română

5.000,00

14.12.2021

29 Filiala Prahova

Gavrilescu

Leocadia

română

300,00

23.08.2021

30 Filiala Prahova

Gavrilescu

Leocadia

română

300,00

29.09.2021

31 Filiala Prahova

Gavrilescu

Leocadia

română

300,00

1.11.2021

32 Filiala Prahova

Gavrilescu

Leocadia

română

300,00

10.12.2021

33 Sediu central

Gavrilescu

Leocadia

română

2.000,00

8.02.2021

34 Sediu central

Gavrilescu

Leocadia

română

1.000,00

12.04.2021

35 Sediu central

Gavrilescu

Leocadia

română

1.000,00

26.04.2021

36 Sediu central

Gavrilescu

Leocadia

română

2.000,00

29.06.2021

37 Sediu central

Gavrilescu

Leocadia

română

1.000,00

22.07.2021

38 Sediu central

Gavrilescu

Leocadia

română

2.000,00

7.09.2021

39 Sediu central

Gavrilescu

Leocadia

română

1.000,00

8.09.2021

40 Sediu central

Gavrilescu

Leocadia

română

1.000,00

20.10.2021

41 Sediu central

Gavrilescu

Leocadia

română

2.500,00

8.11.2021

42 Sediu central

Gavrilescu

Leocadia

română

3.000,00

11.11.2021

43 Sediu central

Gavrilescu

Leocadia

română

5.500,00

6.12.2021

Cuantumul total
Numele și prenumele reprezentantului legal

198.340,00
Iordache Lorena

Semnătura
Data întocmirii

27.04.2022

1 În cazul în care există membri care nu au plătit cotizații doar într-o organizație/filială și valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime
brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat cotizații de la respectivii membri.
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Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2021 donații
a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară
Denumirea partidului politic: Partidul Umanist Social-Liberal
Sediul partidului politic: București, Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, etaj 8, sector 1
Nr.
crt.

Organizația/Filiala județeană
care a încasat donația1

Numele

Prenumele

Cetățenia

Valoarea donației

Felul donației

Data primirii donației

1

Sediu central

Bugean

Ioana

română

24.000 sume de bani

11.02.2021

2

Sediu central

Bugean

Ioana

română

18.000 sume de bani

9.04.2021

3

Sediu central

Voiculescu

Constantin

română

24.000 sume de bani

20.01.2021

4

Sediu central

Rasnoveanu

Daniel

română

2.400 sume de bani

6.01.2021

5

Sediu central

Rasnoveanu

Daniel

română

2.399 sume de bani

11.01.2021

6

Sediu central

Rasnoveanu

Daniel

română

2.402 sume de bani

15.02.2021

7

Sediu central

Rasnoveanu

Daniel

română

2.408 sume de bani

19.03.2021

8

Sediu central

Rasnoveanu

Daniel

română

2.427 sume de bani

19.04.2021

9

Sediu central

Rasnoveanu

Daniel

română

2.423 sume de bani

14.06.2021

10 Sediu central

Rasnoveanu

Daniel

română

2.426 sume de bani

19.07.2021

11 Sediu central

Rasnoveanu

Daniel

română

2.428 sume de bani

20.08.2021

12 Sediu central

Rasnoveanu

Daniel

română

2.439 sume de bani

15.09.2021

13 Sediu central

Rasnoveanu

Daniel

română

2.438 sume de bani

20.10.2021

14 Sediu central

Ciuteanu

Raul Constantin

română

2.420 sume de bani

6.01.2021

15 Sediu central

Ciuteanu

Raul Constantin

română

2.420 sume de bani

8.01.2021

16 Sediu central

Ciuteanu

Raul Constantin

română

2.420 sume de bani

17.02.2021

17 Sediu central

Ciuteanu

Raul Constantin

română

2.420 sume de bani

16.03.2021

18 Sediu central

Ciuteanu

Raul Constantin

română

2.420 sume de bani

20.04.2021

19 Sediu central

Ciuteanu

Raul Constantin

română

2.420 sume de bani

14.05.2021

20 Sediu central

Ciuteanu

Raul Constantin

română

4.840 sume de bani

21.07.2021

21 Sediu central

Ciuteanu

Raul Constantin

română

2.420 sume de bani

16.08.2021

22 Sediu central

Ciuteanu

Raul Constantin

română

2.438 sume de bani

24.09.2021

23 Sediu central

Vasile

Laurentiu Andrei

română

24.000 sume de bani

20.01.2021

24 Sediu central

Vasile

Laurentiu Andrei

română

24.000 sume de bani

15.02.2021

25 Sediu central

Voiculescu

Corina-Mirela

română

700 sume de bani

5.01.2021

26 Sediu central

Voiculescu

Corina-Mirela

română

7.000 sume de bani

5.01.2021

27 Sediu central

Voiculescu

Corina-Mirela

română

7.000 sume de bani

8.02.2021

28 Sediu central

Voiculescu

Corina-Mirela

română

7.000 sume de bani

2.03.2021

29 Sediu central

Voiculescu

Corina-Mirela

română

14.000 sume de bani

4.05.2021

30 Sediu central

Voiculescu

Corina-Mirela

română

7.000 sume de bani

2.06.2021

31 Sediu central

Voiculescu

Corina-Mirela

română

7.000 sume de bani

7.07.2021

32 Sediu central

Ionascu

Daniel

română

100.000 sume de bani

28.09.2021

33 Sediu central

Voiculescu

Elena

română

9.000 sume de bani

15.04.2021

34 Sediu central

Voiculescu

Elena

română

18.388 sume de bani

13.08.2021

35 Sediu central

Voiculescu

Elena

română

40.000 sume de bani

13.08.2021

36 Sediu central

Voiculescu

Elena

română

40.000 sume de bani

13.08.2021

37 Sediu central

Voiculescu

Dana

română

9.000 sume de bani

15.04.2021

38 Sediu central

Voiculescu

Dana

română

4.000 sume de bani

3.06.2021

39 Sediu central

Voiculescu

Dana

română

8.388 sume de bani

13.08.2021

16
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Organizația/Filiala județeană
care a încasat donația1

Numele

Prenumele

Cetățenia

Valoarea donației

Felul donației

Data primirii donației

40 Sediu central

Voiculescu

Dana

română

30.000 sume de bani

13.08.2021

41 Sediu central

Voiculescu

Dana

română

30.000 sume de bani

13.08.2021

42 Sediu central

Voiculescu

Dana

română

30.000 sume de bani

13.08.2021

Cuantumul total

530.880,00

Numele și prenumele reprezentantului legal

Iordache Lorena

Semnătura
Data întocmirii
1

27.04.2022

În cazul în care există persoane fizice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază

minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.

Suma totală a donațiilor confidențiale primite în anul 2021
Denumirea partidului politic: Partidul Umanist Social-Liberal
Sediul partidului politic: București, Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, etaj 8, sector 1

Nr.
Organizația/Filiala județeană
crt.

1

Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
Cuantumul
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
total
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
al donațiilor
primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna primite în luna
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

Sediu

22.400

Cuantumul total

17.600

40.000

Numele și prenumele reprezentantului legal

Iordache Lorena

Semnătura
Data întocmirii

27.04.2022
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