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H O T Ă 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 Ă R Â R E

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu

modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Începând cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de

bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 670 lei

lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în

medie pe lună în anul 2011 reprezentând 3,94 lei/oră.

Art. 2. — Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul

salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut

la art. 1.

Art. 3. — (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin

încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază

sub nivelul celui prevăzut la art. 1 și 2 constituie contravenție și

se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii

prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului

Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin inspectoratele

teritoriale de muncă județene și al municipiului București,

împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei

și protecției sociale.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează cu

dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul

juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările

ulterioare.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

Hotărârea Guvernului nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului

de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie

2008, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Ioan Nelu Botiș

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 24 noiembrie 2010.

Nr. 1.193.

intră însă în competența de soluționare a Curții Constituționale,

care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunță

numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost

sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile

supuse controlului.

Totodată, autorul excepției nu motivează în niciun fel pretinsa

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131 și 132 din Codul

penal. Or, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992,

„Sesizările trebuie făcute în formă scrisă și motivate”.
Așadar, excepția de neconstituționalitate, astfel cum a fost

formulată, este inadmisibilă și urmează să fie respinsă ca atare.

Pentru considerentele expuse, 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,

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 inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 131, 132, 239 și 321 din Codul penal, excepție

ridicată de Daniel Tudor în Dosarul nr. 6.237/118/2009 al Curții de Apel Constanța — Secția penală și pentru cauze penale cu minori

și de familie.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 2 noiembrie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică
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