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PLx.82/2016

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 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
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 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, transmis cu

adresa nr.PLx.82 din 21 martie 2016 şi înregistrat cu nr.4c-3/118 din 22 martie 2016.
Avizul va fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru buget, finanţe
şi bănci şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de Lege în şedinţa din 14
martie 2016.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unui număr de 23 de
acte normative cu o sferă variată a obiectului propriu de reglementare. Astfel, domeniile vizate sunt:
salarizarea, pensiile militare de stat, pensiile din sistemul public de pensii, codul fiscal şi alte acte
normative cu caracter fiscal şi bugetar, implementarea programului „Prima casă”, legea cadastrului şi
publicităţii imobiliare, utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi prorogarea unor
termene din Ordonanţa Guvernului nr.5/2013, Ordonanţa Guvernului nr.6/2013, Ordonanţa Guvernului
nr.7/2013.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă cu cu unele
observaţii şi propuneri, care au fost însuşite de iniţiatori, conform avizului nr.1286 din 10 decembrie
2015.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru
industrii şi servicii a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din data de
31.03.2016.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, să avizeze favorabil
proiectul de Lege, cu amendamente admise prezentate în anexa la prezentul aviz.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.
Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (9)
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
Camera Deputaţilor este Cameră Decizională
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ANEXA
AMENDAMENTE

ADMISE

asupra proiectului de Lege
Nr.
crt.
0
1.

OUG nr.57/2015

Text adoptat de Senat

Amendamente propuse

Motivaţie

1

2

3

4

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare

2.

__________

LEGE
pentru aprobarea 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
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de

3.

___________

urgenţă a Guvernului nr. 57 din 9
decembrie 2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice
în anul 2016, prorogarea unor termene
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 923 din 11
decembrie 2015, cu următoarele
1

4.

___________

5.

Art.3
(1)Prin excepţie de la prevederile art. 1,
personalul din autorităţile şi instituţiile
publice finanţate integral din venituri
proprii, aflate în subordinea, sub
autoritatea, în coordonarea Guvernului,
ministerelor şi a celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice
centrale şi locale, precum şi din cele
aflate în coordonarea prim-ministrului
şi
cele
aflate
sub
controlul
Parlamentului, ale cărui contracte
colective de muncă îşi încetează

modificări şi completări:
1. La articolul 1, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat, alin.41), cu
următorul cuprins:
“(41) Prin excepţie de la prevederile
alin.(1) şi (2). Personalul din aparatul
de lucru al Parlamentului şi din
celelalte instituţii şi autorităţi publice,
salarizat la acelaşi nivel, precum şi
personalul din cadrul Consiliului
Concurenţei şi al Curţii de Conturi,
inclusive personalul din aceste instituţii
prevăzut la art.4, care beneficiază de un
cuantum al salariilor de bază mai mici
decât cele stabilite la nivel maxim în
cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi
publice
pentru
fiecare
funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, este
salarizat la nivelul maxim dacă îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi
condiţii.”
2. La articolul 3, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
“(1) Prevederile art. 1, cu privire la
menţinerea nivelului de salarizare din
luna decembrie 2015 se aplică şi
personalului
din
autorităţile
şi
instituţiile publice finanţate integral din
venituri proprii, aflate în subordinea,
sub
autoritatea,
în
coordonarea
Guvernului, ministerelor şi a celorlalte
organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale şi locale, precum şi din
cele aflate în coordonarea primministrului şi cele aflate sub controlul
2

valabilitatea în anul 2016, beneficiază Parlamentului, ale cărui
de salariile stabilite potrivit anexei nr. colective de muncă îşi
VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu valabilitatea în anul 2016.
modificările şi completările ulterioare,
majorate cu 10%.

contracte
încetează

Pentru angajarea şi
3. După articolul 3 se introduce un La articolul 31, alineatul (1) se
1
păstrarea
personalului
nou articol, art.3 , cu următorul modifică şi va avea următoul
calificat în cadrul MCSI,
cuprins:
cuprins:
este absolut necesară

6.

__________

„Art.31.-(1) Prin excepţie de la
prevederile art.1, începând de la 1
ianuarie 2016, salarizarea personalului
Ministerului Tineretului şi Sportului,
inclusiv a celui din unităţile din
subordinea acestuia, se atabileşte
corespunzător nivelului de salarizare
aferent
funcţiilor
din
cadrul
Secretariatului General al Guvernului.

„Art.31.-(1) Prin excepţie de la
prevederile art.1, începând de la 1
ianuarie
2016,
salarizarea
personalului
Ministerului
Tineretului şi Sportului, inclusiv a
celui din unităţile din subordinea
acestuia, precum şi a personalului
din
cadrul
Ministerului
Comunicaţiilor
şi
pentru
Societatea Informaţională, se
stabileşte corespunzător nivelului de
salarizare aferent funcţiilor din
cadrul Secretariatului General al
Guvernului.
Deputat Valerian Vreme
Deputat Sorin Grindeanu
Deputat Iosif Moldovan
Deputat Varujan Pambuccian
La articolul 31, alineatul (2) se
completeaza
cu
urmatoarea
sintagma:
(2) Prin excepţie de la prevederile
art.1, începând de la 1 ianuarie
2016,
salarizarea
personalului
Autorităţii
Naţionale
pentru
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creşterea nivelului de
salarizare către un plafon
apropiat de cel din piaţa
privată, în scopul limitării
migrării specialiştilor din
minister, spre alte sectoare.
Astfel, din perspectiva
nivelului de salarizare, cea
mai dificilă este păstrarea
angajaţilor
tineri,
specializaţi şi cu potenţial
profesional ridicat, care,
după un interval de timp
scurt se orientează spre
locuri de muncă cu un nivel
de salarizare corespunzător
nivelului lor de pregătire.
De asemenea, foarte dificilă
este în prezent chiar şi
angajarea
tinerilor,
absolvenţi
de
studii
tehnice,
în
superioare
funcţii de responsabilitate
ce
necesită
înaltă
specializare, limitând astfel
accesul
tinerilor
în
administraţia
publică
centrală
din
domeniul
IT&C.
În
prezent,
angajaţii MCSI cu studii
superioare
(studii
universitare, masterale şi

(2) Prin excepţie de la prevederile art.1,
începând de la 1 ianuarie 2016,
salarizarea personalului Autorităţii
Naţionale
pentru
Protecţia
Consumatorului, precum şi a celui din
comisariatele regionale şi judeţene, se
atabileşte corespunzător nivelului de
salarizare aferent funcţiilor din cadrul
Autorităţii
Naţionale
Sanitare
Veterinare
şi
pentru
Siguranţa
Alimentelor.”

Protecţia Consumatorului, precum şi
a celui din comisariatele regionale şi
judeţene, se stabileşte corespunzător
nivelului de salarizare aferent
funcţiilor din cadrul Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor,
în mod corespunzător încadrării
acestor
structuri,
stabilirea
nivelului concret al drepturilor
salariale se face prin ordin al
preşedintelui
Autorităţii
Naţionale
pentru
Protecţia
Consumatorului, corespunzător
specificului funcţiilor din cadrul
aparatului propriu al structurilor
teritoriale, având ca referinţă
ordinele preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor, cu
respectarea normelor legale în
vigoare.”
Comisia pentru industrii si servicii

7.

Art. 6

4. La articolul 6, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(1)Prevederile art. 21 din Legea-cadru „Art. 6.- (1) Prevederile art. 21 din
nr. 284/2010 cu
modificările şi Legea-cadru
nr.
284/2010,
cu
completările ulterioare, se aplică modificările şi completările ulterioare,
începând cu data de 1 ianuarie 2017.
se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2017, cu excepţia instituţiilor din
administraţia publică centrală care
în anul 2015 au constatat depăşiri ale
valorii-limită
de
expunere
4

doctorale) au niveluri de
salarizare de 730, 850, 1000
sau 1750 lei net, unii dintre
aceştia fiind remuneraţi la
nivelul studiilor medii, chiar
şi la nivelul salariului
minim pe economie.
Mai menţionăm de
asemenea faptul că odată cu
aprobarea HG 245/2015
pentru aprobarea Strategiei
Naţionale privind Agenda
Digitală pentru România
2020, în responsabilitatea
MCSI
a
intrat
şi
implementarea
Strategiei
naţionale, armonizată cu
Strategia Agenda Digitală
2020 a Uniunii Europene.
Aceasta
implică
responsabilităţi
suplimentare
pentru
personalul MCSI, corelate
cu un nivel înalt de
specializare şi calificare
profesională în domeniul
IT&C pentru iniţierea,
implementarea
sau
coordonarea proiectelor de
nivel strategic aferente
SNADR 2020.

8.

9.

10.

profesională,
ca
urmare
a
expertizării locurilor de muncă.” .
Art. 12
5. La articolul 12 alineatul (1) lit.f) se
f)cuantumul indemnizaţiei preşedintelui abrogă.
Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice,
prevăzută
de
Legea
nr. 16/2000
privind
înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional al Persoanelor Vârstnice,
republicată;
Art. 13
6. La articolul 13, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat, alin.(11),
cu următorul cuprins:
„(11) Începând cu luna ianuarie 2016,
cuantumurile salariilor lunare în valută
cuvenite personalului Ministerului
Apărării Naţionale trimis în misiune
permanentă în străinătate se stabilesc pe
funcţii, prin înmulţirea coeficienţilor de
ierarhizare prevăzuţi la Capitolul V din
anexa nr. V la Legea-cadru nr.
284/2010
cu
modificările
şi
completările ulterioare, cu baza de
calcul corespunzătoare pentru fiecare
ţară în care personalul îşi desfăşoară
activitatea.”
Art. 18
7. Articolul 18 se abrogă.
Alineatul (3) al articolului 43 din Legea
nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 482 din 18 iulie 2007, cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(3)În termen de 9 ani de la începerea
5

11.

activităţii de colectare, cota de
contribuţie la fondul de pensii se
majorează la 6%, cu o creştere de 0,5
puncte procentuale pe an până în anul
2015 inclusiv, respectiv cu o creştere de
0,1 puncte procentuale în anul 2016 şi
cu o creştere de 0,9 puncte procentuale
în anul 2017, începând cu data de 1
ianuarie a fiecărui an."
Art. 30
8. Articolul 30 se abrogă.
(1)Termenul prevăzut la art. V şi VII
din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011
pentru modificarea şi completarea
legislaţiei cu privire la eliberarea,
gestionarea
şi
monitorizarea
documentelor de călătorie acordate
pensionarilor, veteranilor de război şi
văduvelor de război, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 211/2012, cu
modificările ulterioare, se prorogă până
la data de 31 decembrie 2016.
(2)Termenul prevăzut la alin. (2) al
articolului
unic
din
Ordonanţa
Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea
unor prevederi din Legea nr. 211/2012
privind
aprobarea
Ordonanţei
Guvernului
nr. 8/2011
pentru
modificarea şi completarea legislaţiei
cu privire la eliberarea, gestionarea şi
monitorizarea
documentelor
de
călătorie
acordate
pensionarilor,
veteranilor de război şi văduvelor de
război, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 112/2013 cu modificările
ulterioare, se prorogă până la data de 1
ianuarie 2017.
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12.

Art.40

___________

Art.40
1.Articolul 22 se abrogă.

9. La articolul 40, înainte de punctul
1 se introduce un nou punct, cu
următorul cuprins:
„La articolul 16 alineatul (1), după
litera b) se introduce o nouă literă,
lit.b1), cu următorul cuprins:
b1) prin excepţie de la prevederile lit.b),
în cazul militarilor, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special,
încadraţi direct din rândul specialiştilor
cu înaltă şi/sau dublă calificare
profesională pentru nevoile instituţiei,
vechimea în serviciu este de cel puţin
10 ani. Condiţiile privind încadrarea
directă vor fi reglementate prin decizie
a conducătorului instituţiei respective.”
La art.40 pct.1 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
1.Art.22.
(1) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii
publici cu statut special, în activitate,
care au o vechime efectivă de 20 de ani
în
calitate
de
personal
di
unităţi/structuri de intervenţie şi acţiuni
speciale, personal în unităţi de
intervenţie
antiteroristă,
personal
navigant pe elicoptere, avioane de
vânătoare, vânătoare- bombardament şi
cercetare, aeronave de transport,
aeronave de instrucţie ale şcolilor
militare de
aviaţie, parasutistii,
personalul ambarcat pe navele militare,
scafandrii, precum şi personalul din
unităţile de comunicaţii, radiolocaţie şi
război electronic beneficiază, la cerere,
de pensie de serviciu anticipată sau
anticipată parţială, indiferent de vârstă,
7

13.

14.

dacă
au
o
vechime
ca
militar/poliţist/funcţionar public cu
statut special, în activitate, de cel puţin
10 ani. (2) La împlinirea vârstei
standard de pensionare, persoanele
prevăzute la alin. (1) beneficiază de
pensie de serviciu pentru limită de
vârstă în condiţiile prevăzute de art. 18
alin. (3) sau, după caz, de art. 20.
Art.40
10. La articolul 40 punctul 5,
5.Articolul 29 se modifică şi va avea articolul 29 alineatul (1), litera a) se
modifică şi va avea următorul
următorul cuprins:
"Art. 29
cuprins:
(1) Cuantumul pensiei de serviciu se
determină în procente din baza de
calcul, astfel:
a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii “a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii
publici cu statut special, cu vechime publici cu statut special, cu vechime
cumulată conform art. 3 lit. f) de cel cumulată conform art. 3 lit. f) de cel
puţin 25 de ani, beneficiază, la puţin 25 de ani, beneficiază, la
împlinirea vârstei prevăzute de lege, de împlinirea vârstei prevăzute de lege, de
pensie de serviciu, în cuantum de 65% pensie de serviciu, în cuantum de 80%
din baza de calcul prevăzută la art. 28;
din baza de calcul prevăzută la art. 28; „
Art.40
11. La articolul 40 punctul 6,
6.Articolul 30 se modifică şi va avea articolul 30 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
următorul cuprins:
"Art. 30 Pensia militară de stat
"Art. 30.- Pensia stabilită, recalculată şi stabilită/recalculată/ actualizată potrivit
actualizată în condiţiile prezentei legi dispoziţiilor legale în vigoare inclusiv
nu poate fi mai mare decât 85% din prin aplicarea prevederilor art.108 şi
baza de calcul prevăzută la art. 28."
ale art.11 alin.(3) din Legea
nr.80/1995 privind statutul cadrelor
militare,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, nu poate
depăşi cuantumul de 100% din baza
de calcul prevăzută la art. 28 utilizată
la
stabilirea/recalcularea/
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15.

___________

16.

Art. 40
21.Articolul 109 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 109 (1) Pensiile militarilor,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu
statut special recalculate în baza Legii
nr. 119/2010 privind stabilirea unor

actualizarea pensiei."
12. La articolul 40, după punctul 16,
se introduce un nou punct, pct.161, cu
următorul cuprins:
„161. La articolul 81, după alineatul
(1) se introduc două noi alineate,
alin.(11) şi (12), cu următorul cuprins:
(11) Pensionarii militari pot beneficia de
drepturile prevăzute la alin.(1) lit.a)
prin atribuirea de bilete, în condiţiile
legii, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate,
în cadrul programului de recuperare
avizat de comisia de expertiză medicomilitară,
pe
baza
propunerilor
medicului
specialist
din
cadrul
sistemului de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională;
b) cu suportarea parţial de către
beneficiari a costurilor, în cazul altor
beneficiari decât cei prevăzuţi la lit.a).
(12) Numărul biletelor de tratament
balnear şi de recuperare, inclusiv al
celor care se acordă gratuit potrivit
actelor
normative
cu
caracter
reparatoriu, condiţiile şi modul de
acordare, precum şi distribuirea ori
decontarea acestora se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului.”
13. La articolul 40 punctul 21
articolul 109, alineatul (1) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
"Art. 109 (1) Pensiile militarilor,
poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu
statut special recalculate în baza Legii
nr. 119/2010 privind stabilirea unor
9

măsuri în domeniul pensiilor, cu
modificările ulterioare, revizuite în baza
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 1/2011 privind
stabilirea
unor
măsuri în domeniul pensiilor acordate
beneficiarilor proveniţi din sistemul de
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, aprobată prin Legea nr.
165/2011,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, cele plătite în
baza
Legii
nr. 241/2013 privind
stabilirea unor măsuri în domeniul
pensiilor
acordate
beneficiarilor
proveniţi din sistemul de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, cu
modificările ulterioare, precum şi
pensiile stabilite în baza Legii
nr. 80/1995,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, devin pensii
militare de stat şi se recalculează
potrivit prevederilor prezentei legi, în
raport cu vechimea valorificată prin
ultima decizie de pensie şi baza de
calcul stabilită conform prevederilor
art.
28,
actualizată
conform
prevederilor legale care reglementează
salarizarea militarilor, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special
la data intrării în vigoare a prezentei
legi.”

măsuri în domeniul pensiilor, cu
modificările ulterioare, revizuite în baza
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
1/2011 privind stabilirea unor măsuri în
domeniul
pensiilor
acordate
beneficiarilor proveniţi din sistemul de
apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională,
aprobată
prin
Legea
nr.165/2011, cu
modificările şi
completările ulterioare, cele plătite în
baza Legii nr. 241/2013 privind
stabilirea unor măsuri în domeniul
pensiilor
acordate
beneficiarilor
proveniţi din sistemul de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, cu
modificările ulterioare, precum şi
pensiile stabilite în baza Legii
nr.80/1995,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, devin pensii
militare de stat şi se recalculează
potrivit prevederilor prezentei legi, în
raport cu vechimea valorificată prin
ultima decizie de pensie. Recalcularea
pensiilor militare se realizează
potrivit prevederilor legale privind
salarizarea militarilor, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special,
aplicabile la data intrării în vigoare a
prezentei
legi,
în
condiţii
identice/echivalente de funcţie şi grad
militar/profesional,
sporuri,
indemnizaţii şi alte drepturi salariale,
cu excepţia celor variabile specifice
militarilor/poliţiştilor/funcţionarilor
publici cu statut special, pentru care
nu se găsesc documente justificative
de plată.”
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17.

18.

Art. 40
22.La articolul 110, alineatele (1), (2),
(4) şi (8) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special
stabilite în baza Legii nr. 263/2010 cu
modificările şi completările ulterioare,
devin pensii militare de stat şi se
recalculează
potrivit
prevederilor
prezentei legi, în termen de maximum
24 de luni de la intrarea în vigoare a
acesteia, în raport cu vechimea
valorificată prin ultima decizie de
pensie şi baza de calcul stabilită
conform
prevederilor
art.
28,
actualizată conform prevederilor legale
care
reglementează
salarizarea
militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor
publici cu statut special la data intrării
în vigoare a prezentei legi.
Art.40
25.După articolul 122 se introduce un
nou articol, articolul 1221, cu următorul
cuprins:"Art. 1221În aplicarea prezentei
legi pot fi emise norme aprobate prin
ordin comun al ministrului apărării
naţionale, ministrului afacerilor interne
şi directorului Serviciului Român de
Informaţii."

14. La articolul 40 punctul 22
articolul 110, alineatul (1) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„Art.110.-(1) Prevederile art.109
alin.(1) se aplică corespunzător şi
beneficiarilor proveniţi din sistemul
de apărare naţională, ordine publică
şi siguranţă naţională ale căror
drepturi de pensie au fost stabilite în
baza Legii nr. 263/210 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi
beneficiarilor prezentei legi.

15. La articolul 40, punctul 25 se
abrogă.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu

Consilieri parlamentari,
Viorica Petraşcu
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