
                    LEGE   Nr. 230 din  5 decembrie 2011 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume 
prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 
sectorul bugetar 
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 864 din  8 decembrie 2011 
 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor 
sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 
din 18 iunie 2009, cu următoarea modificare: 
    - La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: 
    "ART. 1 
    (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 
drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite 
executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare 
care începe astfel: 
    a) în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu; 
    b) în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu; 
    c) în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; 
    d) în anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; 
    e) în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu. 
    (2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1) orice procedură de executare silită se 
suspendă de drept." 
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 
şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 
                      PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
                           ROBERTA ALMA ANASTASE 
 
                          PREŞEDINTELE SENATULUI 
                             MIRCEA-DAN GEOANĂ 
 
    Bucureşti, 5 decembrie 2011. 
    Nr. 230. 
 
                              --------------- 

 

  LEGE   Nr. 229 din  5 decembrie 2011 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în 

titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul 

bugetar 

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 863 din  7 decembrie 2011 



 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    ARTICOL UNIC 

    Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45 din 19 mai 2010 pentru 

modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor 

sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 

personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 

din 20 mai 2010. 

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 

şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

                     PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

                          ROBERTA ALMA ANASTASE 

 

                          PREŞEDINTELE SENATULUI 

                            MIRCEA-DAN GEOANĂ 

 

    Bucureşti, 5 decembrie 2011. 

    Nr. 229. 

 

                              --------------- 

 

  LEGE   Nr. 228 din  5 decembrie 2011 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume 

prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 

sectorul bugetar 

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 863 din  7 decembrie 2011 

 



    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    ARTICOL UNIC 

    Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 9 martie 2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata 

unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 

personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 

din 12 martie 2010. 

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 

şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

                     PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 

                          ROBERTA ALMA ANASTASE 

 

                          PREŞEDINTELE SENATULUI 

                            MIRCEA-DAN GEOANĂ 

 

    Bucureşti, 5 decembrie 2011. 

    Nr. 228. 

 

                              --------------- 

 

                    LEGE   Nr. 223 din 29 noiembrie 2011 

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 225/2008 privind plata unor sume 

prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din 

sistemul justiţiei 

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 852 din  2 decembrie 2011 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 



 

    ARTICOL UNIC 

    Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 225 din 30 decembrie 2008 privind 

plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 

personalului din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 

din 31 decembrie 2008. 

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu 

respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

                  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

                                IOAN OLTEAN 

 

                           PREŞEDINTELE SENATULUI 

                              MIRCEA-DAN GEOANĂ 

 

    Bucureşti, 29 noiembrie 2011. 

    Nr. 223. 

 

                    


