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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 28 februarie 2017
PL-x 126/2017
AVIZ
asupra
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare, trimis cu adresa nr. PL-x 126 din 13 februarie 2017, înregistrat cu nr.4c-11/279 din 14 februarie 2017.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 8 februarie 2017, în condiţiile
art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi art. 92
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul 2017, majorarea pensiilor militare de stat, prorogarea
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut
iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 28 februarie 2017.
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al
Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.1308 din 20 decembrie 2016.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei
legislative, cu amendamentul admis din Anexa la prezentul aviz.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinar.
PREŞEDINTE,
Eugen NICOLICEA
Consilier parlamentar,
Rodica Penescu

SECRETAR,
Neculai Costel DUNAVA

Anexa PL-x 126/2017
AMENDAMENT
la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscalbugetare

Nr.
crt.

1.

Proiect de lege pentru
aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.99/2016 privind unele
măsuri pentru salarizarea
personalului plătit din
fonduri publice, prorogarea
unor termene, precum şi
unele măsuri fiscal-bugetare

Amendament

Motivare

reglementarea
După art.11 se introduce un nou articol, art.111, Pentru
salarizării acestei categorii de
cu următorul cuprins:
personal.
1
Art.11
(1) Salarizarea personalului Secretariatului de Secretariatul de Stat pentru
meritelor
Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor recunoaşterea
împotriva
împotriva regimului comunist instaurat în luptătorilor
România în perioada 1945-1989, se stabileşte la regimului comunist instaurat
nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul în România în perioada 19451989, conform HG 563/2014,
Secretariatului General al Guvernului.
modificările
şi
(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din cadrul cu
ulterioare,
Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea completările
meritelor luptătorilor împotriva regimului funcţionează ca organ de
comunist instaurat în România în perioada 1945- specialitate al administraţiei
centrale,
cu
1989, cu funcţiile şi nivelul de salarizare al publice
acestora din cadrul Secretariatul General al personalitate juridică, în
2

Guvernului, precum şi stabilirea nivelului
concret al drepturilor salariale se fac prin ordin
comun al Secretarului General al Secretariatul
General al Guvernului şi al Secretarului de Stat
al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea
meritelor luptătorilor împotriva regimului
comunist instaurat în România în perioada 19451989.
Autor:
deputat PSD Nicolicea Eugen

3

subordinea Guvernului.
Din 35 de posturi bugetate,
aproape
jumătate
sunt
vacante/temp.vacante,
datorită lipsei de interes
privind înscrierea la concurs
din cauza nivelului scăzut de
salarizare,
dovadă
o
reprezintă şi cele peste 15
concursuri organizate la
nivelul anilor 2015, 2016.
Totodată,
antamarea
concursurilor presupune şi
cheltuieli bugetare privind
publicarea acestora. Pe de altă
parte, candidaţii admişi în
această perioadă, tot din
cauza salariului, pleacă după
o perioadă scurtă de timp,
ceea
ce
conduce
la
instabilitate şi coboară nivelul
de performanţă şi eficienţă al
instituţiei.
Instituţia se confruntă cu un
volum mare de activitate,
raportat la lipsa resursei
umane, ceea ce duce la
imposibilitatea asigurării unei
normalităţi a funcţionării
acesteia, fapt care a creat
suprapunerea sarcinilor de
serviciu aferente posturilor
vacante peste atribuţiile date

personalului
existent,
conform fişelor de post,
imposibilitatea rezolvării în
termen a lucrărilor, ce poate
genera amenzi şi/sau poate
duce la blocarea activităţii
instituţiei.
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