
ORDONANTA DE URGENTA nr. 144 din 18 octombrie 2005 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 
 

EMITENT:     GUVERNUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005 

 
    Avand in vedere angajamentele privind politica de protectie sociala cuprinse in Programul 
de guvernare pe perioada 2005-2008, ce impun necesitatea acordarii indemnizatiei de somaj 
in mod echitabil, in functie de stagiul de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj, 
precum si imbunatatirea masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca, tinand seama de 
implicatiile financiare generate de implementarea masurilor mentionate, ce nu pot fi suportate 
din bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, ce impun necesitatea reglementarii 
acestora in regim de urgenta, astfel incat fundamentarea bugetului asigurarilor pentru somaj 
pe anul 2006 sa se faca avandu-se in vedere aceste masuri, 
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. 
 
    ART. I 
    Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de 
munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
 
    1. La articolul 5, punctele III si IV vor avea urmatorul cuprins: 
    "III. persoana in cautarea unui loc de munca - persoana care face demersuri pentru a-si 
gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea 
fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt 
furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii; 
    IV. somer - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: 
    a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la 
indeplinirea conditiilor de pensionare; 
    b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; 
    c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate 
potrivit legii, venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in 
vigoare; 
    d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc 
de munca." 
 
    2. La articolul 5, dupa punctul IV se introduce un nou punct, punctul IV^1, cu urmatorul 
cuprins: 
    "IV^1. somer inregistrat - persoana care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. 
IV si se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi 
are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care 
functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca." 
 
    3. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 21. - Angajatorii la care isi desfasoara activitatea pesoanele prevazute la art. 19 sunt 
obligati sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se 
datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea 



fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind 
evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj." 
 
    4. Alineatul (1) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 22. - (1) Persoanele prevazute la art. 20 pot incheia contract de asigurare pentru 
somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul 
sau, dupa caz, resedinta, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul 
public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate." 
 
    5. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 26. - Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru 
somaj, in cota de 2,5%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de 
persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19." 
 
    6. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 28. - Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute 
la art. 20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota 
de 3,5%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj." 
 
    7. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 31. - (1) Termenul de depunere a declaratiei lunare privind evidenta nominala a 
asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj constituie si termen de 
plata. 
    (2) In caz de neplata a contributiilor datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, se aplica 
reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare." 
 
    8. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 39. - (1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1), pe 
perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza: 
    a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an; 
    b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani; 
    c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. 
    (2) Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma acordata lunar si 
in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza: 
    a) 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii 
acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an; 
    b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra 
mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote 
procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare. 
    (3) Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. 
b), sunt: 
    a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani; 
    b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani; 
    c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani; 
    d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani. 
    (4) Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru 
somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in 
functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. b), se va avea in vedere venitul lunar 
declarat in contractul de asigurare pentru somaj." 
 
    9. La articolul 44, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins: 



    "b) la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari 
decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata; 
    c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati 
independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri 
lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata;". 
 
    10. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 49. - In cazul concedierilor colective, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile 
pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea 
somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri." 
 
    11. Alineatul (3) al articolului 50 va avea urmatorul cuprins: 
    "(3) In vederea realizarii serviciilor de preconcediere, angajatorii aflati in situatiile prevazute 
la art. 49 sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 
de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere." 
 
    12. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 57. - (1) Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca 
se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in principal, prin: 
    a) informarea si consilierea profesionala; 
    b) medierea muncii; 
    c) formarea profesionala; 
    d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru 
initierea unei afaceri; 
    e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor; 
    f) stimularea mobilitatii fortei de munca. 
    (2) Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se poate 
realiza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si prin promovarea unor 
programe speciale in parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat. 
    (3) Masurile care vizeaza cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc 
de munca, prevazute la alin. (1) lit. a)-d), se pot realiza si contra cost de catre furnizori de 
servicii din sectorul public sau privat acreditati si/sau autorizati in conditiile legii." 
 
    13. La alineatul (2) al articolului 66^1, literele a) si d) vor avea urmatorul cuprins: 
    "a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului si sa sustina, 
gratuit, de cel mult doua ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia; 
    .................................................................... 
    d) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament 
gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de 
transport, pentru cel mult 4 deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la 
unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii 
institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si detasarii 
in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, 
precum si de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pe traseul de la unitatea 
de cazare la unitatea de pregatire." 
 
    14. Dupa alineatul (2) al articolului 66^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu 
urmatorul cuprins: 
    "(2^1) Pentru traseele prevazute la alin. (2) lit. d), pentru care nu se elibereaza 
abonamente, persoanele au dreptul sa beneficieze de decontarea biletelor de calatorie pe 
mijloacele de transport in comun." 



 
    15. Dupa alineatul (3) al articolului 66^1 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu 
urmatorul cuprins: 
    "(3^1) Persoanele care beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (3) nu pot beneficia de 
abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pentru traseul de la domiciliu la 
unitatea de pregatire." 
 
    16. Alineatul (5) al articolului 66^1 va avea urmatorul cuprins: 
    "(5) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la 
programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei 
de munca, precum si la examenul de absolvire a acestora." 
 
    17. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 69. - (1) Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in 
cautarea unui loc de munca se desfasoara avand la baza standardele ocupationale 
recunoscute la nivel national, respectiv standardele de pregatire profesionala, aprobate 
potrivit legii. 
    (2) Daca pentru anumite ocupatii sau meserii nu exista standarde ocupationale 
recunoscute la nivel national, respectiv standardele de pregatire profesionala, Agentia 
Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate solicita unor persoane juridice de drept 
public sau privat proiecte de standarde ocupationale ori de pregatire profesionala, care vor fi 
aprobate potrivit legii." 
 
    18. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 72. - (1) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) si alin. (2) lit. c) carora li s-a stabilit 
dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de 
lucru, conform prevederilor legale in vigoare, si, ca urmare a angajarii, le inceteaza plata 
indemnizatiei de somaj beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru 
care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, acordata din 
bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, 
stabilita si, dupa caz, reactualizata conform legii. 
    (2) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) persoanele care se incadreaza la angajatori cu 
care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani, precum si persoanele pentru 
care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, 
ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj 
inceteaza potrivit art. 44 lit. a)." 
 
    19. Dupa articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu urmatorul cuprins: 
    "Art. 73^1. - (1) Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in 
varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia 
in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, 
beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima egala cu un salariu de baza 
minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data incadrarii. 
    (2) Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in 
perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute la alin. (1), beneficiaza, din 
bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut 
dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi 
angajat. 
    (3) Drepturile prevazute la alin. (2) se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de 
munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii. 



    (4) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, avut in vedere la calculul 
indemnizatiei de somaj la care persoanele prevazute la alin. (2) ar fi avut dreptul, in conditiile 
legii, daca nu s-ar fi angajat, este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in 
vigoare la data angajarii. 
    (5) Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) si (2): 
    a) absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu; 
    b) absolventii care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de 
serviciu in ultimii 2 ani; 
    c) absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de invatamant; 
    d) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de 
a-i incadra in munca; 
    e) absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 
alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, 
plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a)." 
 
    20. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 76. - (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite conform art. 73^1, 
74 si 75, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai 
mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi: 
    a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) si i), art. 61 lit. a) si art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    b) art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca au 
fost condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva; 
    c) art. 84 alin. (1) lit. b) si e), alin. (2) lit. f) si g) si alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare. 
    (2) In situatia nerespectarii prevederilor alin. (1), recuperarea sumelor prevazute la art. 
73^1, 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri 
executorii." 
 
    21. La articolul 80 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 80. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai 
unor institutii de invatamant sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei 
datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati, si primesc 
lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:" 
 
    22. Alineatul (2) al articolului 83 va avea urmatorul cuprins: 
    "(2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, 
anterior termenului prevazut la alin. (1), sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru 
ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda de referinta 
a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de 
serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive: 
    a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si f) si art. 65 din 
Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 84 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. e) si alin. (4) 
lit. c) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare." 
 
    23. Alineatele (1) si (2) ale articolului 85 vor avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 85. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in 
varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor 
monoparentale sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul 
asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii, si primesc 



lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma 
egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare, cu obligatia 
mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. 
    (2) De facilitatile prevazute la alin. (1), cu exceptia contributiei la bugetul asigurarilor pentru 
somaj, datorata de angajator pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in 
raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane 
cu handicap, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le 
mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani." 
 
    24. La alineatul (7) al articolului 86, litera c) va avea urmatorul cuprins: 
    "c) pe cel putin 60% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau 
dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii ori de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal 
provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;". 
 
    25. Dupa alineatul (2) al articolului 91 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu 
urmatorul cuprins: 
    "(3) Taxele si comisioanele pe care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca le 
datoreaza bancii sau agentiei de credit pentru administrarea fondurilor pentru acordarea de 
credite in conditii avantajoase se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj." 
 
    26. Alineatul (1) al articolului 93 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 93. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care 
le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de 
reducerea sumei reprezentand contributia de 2,5% datorata bugetului asigurarilor pentru 
somaj." 
 
    27. La articolul 113, litera d) se abroga. 
 
    28. Alineatul (2) al articolului 116 va avea urmatorul cuprins: 
    "(2) Organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de 
Munca si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor sanctiona contraventiile prevazute 
la art. 113 lit. a), c), e), h) si i), precum si contraventia prevazuta la lit. f), in ceea ce priveste 
nerespectarea art. 50 alin. (3)." 
 
    29. Articolul 127 va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 127. - Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege se 
reactualizeaza ori de cate ori se modifica salariul de baza minim brut pe tara garantat in 
plata." 
 
    30. In cuprinsul legii, sintagmele "salariul de baza minim brut pe tara" si "salariul minim brut 
pe tara" se inlocuiesc cu sintagma "salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata", iar 
sintagma "venituri mai mici decat indemnizatia de somaj" se inlocuieste cu sintagma "venituri 
mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata". 
    In cuprinsul legii, expresia "neimpozabila" se elimina, intrucat regimul fiscal aplicabil 
sumelor acordate potrivit legii este reglementat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
    ART. II 
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2006. 



    (2) Pana la data prevazuta la alin. (1), Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va 
modifica in mod corespunzator actele normative elaborate in vederea aplicarii legii si le va 
supune spre aprobare Guvernului. 
    ART. III 
    (1) Persoanele care solicita dreptul la indemnizatie de somaj inainte de data intrarii in 
vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de acest drept in cuantumul, pe durata 
si in conditiile stabilite de prevederile legale in vigoare la data solicitarii dreptului. 
    (2) In aceleasi conditii beneficiaza persoanele prevazute la alin. (1) de drepturile care le-au 
fost suspendate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care au 
fost repuse in plata dupa aceasta data. 
    ART. IV 
    Persoanele care solicita acordarea drepturilor lunare prevazute la art. 72 din lege inainte 
de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de aceste drepturi in 
cuantumul, pe durata si in conditiile stabilite de prevederile legale in vigoare la data solicitarii 
drepturilor. 
    ART. V 
    Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica conventiilor si/sau contractelor 
incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca pana la data intrarii in vigoare a 
acesteia. 
    ART. VI 
    Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de 
munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta 
ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa 
aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare. 
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