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Bucureşti, 25.10.2016
PL.x 449

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscalbugetare, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ,
trimis cu adresa nr. PL.x 449 din 17 octombrie 2016 şi înregistrat sub nr.
4c-12/431 din 18.10.2016.
În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României,
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în
şedinţa din 25 octombrie 2016.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării,
expunerea de motive, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ
nr. 573 din 8.06.2016.
În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi
pentru, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu următoarele
amendamente:
Articol unic.
(1) Salarizarea personalului din cadrul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor
Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, se stabileşte prin asimilare cu
salarizarea aferentă funcţiilor din cadrul Oficiului Naţional pentru Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB.
(2) Asimilarea funcţiilor şi drepturilor de natură salarială din cadrul ORNISS cu
funcţiile şi nivelul drepturilor de natură salarială al acestora din cadrul ONPCSB,
precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun
al directorului general al ORNISS şi al preşedintelui ONPCSB.
(3) Având în vedere specificul instituţiei, personalul din cadrul ORNISS beneficiază
suplimentar de o sumă compensatorie echivalentă cu 25% din cuantumul stabilit
conform alin.(2), inclusă în salariul de bază.
(4) Condiţiile de studii şi vechime specifice pentru personalul ORNISS se stabilesc
în conformitate cu prevederile legale pentru personalul contractual din sistemul
public.
Motivare amendament: ( Pornind de la un principiu fundamental conform căruia persoanele care ocupă funcţii
similare la nivelul administraţiei publice trebuie să fie remunerate echivalent indiferent de instituţia în care acestea
îşi desfăşoară activitatea, apreciem că sistemul de salarizare al ORNISS trebuie adus la un nivel care să elimine
inechităţile existente în prezent în raport cu alte instituţii publice, să motiveze personalul angajat şi, de asemenea, să
permită completarea acestuia cu personal calificat/cu experienţă în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate )
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La art. 31, după alin. (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) și
(62) cu următorul cuprins:
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(61) Începând cu luna decembrie 2016, pentru personalul militar, în soldele de
funcție în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare sporului de
fidelitate de care beneficiază funcționarii publici cu statut special din sistemul
Administrației Penitenciare, se include 50% din cuantumul sumei compensatorii
corespunzătoare sporului de fidelitate, acordat în condiții similare cu cele ale
funcționarilor publici cu statut special din sistemul Administrației Penitenciarelor
care au beneficiat de acest drept în 2009.
(62) Începând cu luna august 2017, pentru personalul prevăzut la alin. (61), în
soldele de funcție se include diferența de 50% din cuantumul sumei compensatorii
corespunzătoare sporului de fidelitate.
Motivare amendament: ( În vederea eliminării diferenţei de tratament privind acordarea sporului de fidelitate
în cadrul familiei ocupaţionale de funcţii ,, Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională’’ se impune completarea
prevederilor OUG 20/2016, astfel încât sumele compensatorii corespunzătoare sporului de fidelitate să se acorde şi
personalui militar, care nu a beneficiat de acest drept la 31.12.2009, prin rapoarte la sumele compensatorii acordate
personalului din sistemul administraţiei penitenciarelor)
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Preşedinte,
Ion Mocioalcă
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