
S U M A R

Nr. Pagina Nr. Pagina

LEGI ȘI DECRETE

89. — Lege pentru completarea art. 9 al titlului XI — Renta

viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind

reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și

unele măsuri adiacente .............................................. 2

434. — Decret privind promulgarea Legii pentru

completarea art. 9 al titlului XI — Renta viageră

agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în

domeniile proprietății și justiției, precum și unele

măsuri adiacente ........................................................ 2

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

Decizia nr. 85 din 28 februarie 2017 referitoare la excepția de

neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 6 și art. 8

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008

privind ajutorul public judiciar în materie

civilă .......................................................................... 3–4

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

271. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului

nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare

Ministerului Sănătății pentru contractarea și

implementarea componentelor rămase necontractate

din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 — Sprijin

pentru autoritățile de sănătate din România pentru

implementarea directivelor Uniunii Europene privind

băncile de sânge — unitățile de transfuzie — din

spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și celulelor 

umane ........................................................................ 5

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

379. — Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar,

prin detașare, de către doamna Doina Elena Popa a

funcției publice vacante din categoria înalților

funcționari publici de secretar general adjunct al

Ministerului Tineretului și Sportului ............................ 6

380. — Decizie privind numirea doamnei Ana-Maria

Stăvaru în funcția de consilier la cabinet consilier de

stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-

ministrului .................................................................. 6

381. — Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar,

prin detașare, de către doamna Cornelia Nagy a

funcției publice vacante din categoria înalților

funcționari publici de secretar general adjunct al

Ministerului Mediului .................................................. 7

382. — Decizie pentru numirea domnului Gheorghe-Gabriel

Gheorghe în funcția de secretar de stat la Ministerul

pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.... 7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

623. — Ordin al ministrului muncii și justiției sociale pentru

modificarea și completarea anexei la Ordinul

ministrului muncii, familiei, protecției sociale și

persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea

contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu

handicap asistați în centrele rezidențiale publice

pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii

acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a

nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de

adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale

publice pentru persoane adulte cu handicap sau de

susținătorii acestora .................................................. 8–9

625. — Ordin al ministrului muncii și justiției sociale pentru

stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de

masă pentru semestrul I al anului 2017 .................... 10

626. — Ordin al ministrului muncii și justiției sociale privind

stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă

sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al

anului 2017 ................................................................ 10

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale

partidelor politice în anul 2016, conform Legii

nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor

politice și a campaniilor electorale — Partidul România 

Unită .......................................................................... 11–15

�

Rectificări .............................................................................. 16

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Anul 185 (XXIX) — Nr. 316 Miercuri, 3 mai 2017



Art. 1. — Pentru semestrul I al anului 2017, începând cu luna

mai, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit

prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998

privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind

denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, și ale Legii

nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu

modificările și completările ulterioare, nu poate depăși

cuantumul de 15,09 lei.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul muncii și justiției sociale,

Lia-Olguța Vasilescu

București, 3 mai 2017.

Nr. 625.

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

O R D I N

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă 

pentru semestrul I al anului 2017

Având în vedere prevederile:

— Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare;

— Hotărârii Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii

nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și

Justiției Sociale,

ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:

Art. 1. — Pentru semestrul I al anului 2017, începând cu luna

mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete

de creșă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 și 6.3 din Normele

metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind

acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare,

este de 440 lei.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul muncii și justiției sociale,

Lia-Olguța Vasilescu

București, 3 mai 2017.

Nr. 626.
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MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

O R D I N

pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017

Având în vedere prevederile:

— Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare;

— Legii nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă;

— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în

aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările

ulterioare;

— art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 23/2015,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și

Justiției Sociale,

ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:




