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    În temeiul art. 41 alin. (2), al art. 108 din C onstitu Ńia României, 
republicat ă, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003  Codul muncii, 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
 
    Guvernul României adopt ă prezenta hot ărâre. 
 
    ART. 1  
    Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de baz ă minim brut pe Ńar ă 
garantat în plat ă se stabile şte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet 
de lucru de 169,333 ore în medie pe lun ă în anul 2016, reprezentând 7,382 
lei/or ă. 
    ART. 2  
    (1) Stabilirea salariului de baz ă sub nivelul celui prev ăzut la art. 1 
constituie contraven Ńie şi se sanc Ńioneaz ă cu amend ă de la 1.000 lei la 2.000 
lei, pentru fiecare contract individual de munc ă în care salariul minim este 
stabilit sub cel men Ńionat în prezenta hot ărâre de guvern, în m ăsura în care, 
potrivit legii, fapta nu constituie infrac Ńiune. 
    (2) Constatarea contraven Ńiei şi aplicarea sanc Ńiunii prev ăzute la alin. 
(1) se fac de c ătre personalul Ministerului Muncii, Familiei, Prote cŃiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele terito riale de munc ă 
jude Ńene şi al municipiului Bucure şti, împuternicit, dup ă caz, prin ordin al 
ministrului muncii, familiei, protec Ńiei sociale şi persoanelor vârstnice. 
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completeaz ă cu dispozi Ńiile Ordonan Ńei 
Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al contraven Ńiilor, aprobat ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 180/2002 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 
    ART. 3  
    La data prev ăzut ă la art. 1, Hot ărârea Guvernului nr. 1.091/2014  pentru 
stabilirea salariului de baz ă minim brut pe Ńar ă garantat în plat ă, publicat ă 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902  din 11 decembrie 2014, se 
abrog ă. 
 
                                 PRIM-MINISTRU 
                              DACIAN JULIEN CIOLO Ş 
 
                                Contrasemneaz ă: 
                                --------------- 
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                               Claudia-Ana Costea 
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                        ministrul economiei, comer Ńului 
                      şi rela Ńiilor cu mediul de afaceri, 
                              Costin Grigore Borc 
 
                         Ministrul finan Ńelor publice, 
                                Anca Dana Dragu 
 
    Bucure şti, 30 decembrie 2015. 
    Nr. 1.017. 
 
                                    ------- 
 


