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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 142/2017 din 27 februarie 2017.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Leonardo BADEA

Adrian SOLOMON
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci şi Comisia pentru
muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx 142/2017 din 27 februarie
2017.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege
în şedinţa din 21 februarie 2017.
La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul favorabil al Comisiei
pentru învățământ, ştiinţă, tineret şi sport, avizul favorabil al Comisiei pentru
sănătate şi familie, avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Comisiei pentru transporturi şi
infrastructură şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ.
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare adoptarea
unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte
normative, în vederea majorării salariilor pentru unele categorii de personal din
sistemul bugetar, majorării burselor studenţilor, majorării pensiilor prin creşterea
valorii punctului de pensie, majorării indemnizaţiei sociale pentru pensionari, precum
şi pentru asigurarea gratuităţii transportului pe calea ferată pentru studenţi.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru
muncă şi protecţie socială şi-au desfăşurat lucrările în şedinţa comună din 15 mai
2017.
La ședința comună şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 25
membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, iar din partea Comisiei pentru
muncă şi protecție socială au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 21 membri ai
Comisiei.
Raportul comun a fost aprobat de membrii comisiilor cu majoritate de
voturi (4 voturi împotrivă).
La dezbaterile celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi,
reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerului Apărării
Naţionale, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului pentru Mediul de
Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să
supună Plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de lege cu
amendamente, admise şi respinse, prezentate în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr.2,
care fac parte integrantă din raportul comun.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Leonardo BADEA

PREŞEDINTE,
Adrian SOLOMON

SECRETAR,
Andrei Pop

SECRETAR,
Violeta RĂDUŢ

Întocmit,
Şef serviciu Giorgiana Ene
Consilier parlamentar Vasilica Popa

Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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Anexa nr. 1
Amendamente admise
Nr.
crt.
1.

Text
ordonanţa de urgenţă
__

Text
adoptat de Senat
Titlul legii

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare

Nemodificat.

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.2/2017
privind unele măsuri fiscal-bugetare
2.
__

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.2 din 6
ianuarie 2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.16 din 6 ianuarie 2017.

Art.I. – Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.2 din 6
ianuarie 2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.16 din 6 ianuarie 2017.

Pentru
respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă, având în vedere
modificările propuse prin
prezentul raport.

Autori: membrii comisiilor
3.
Titlul ordonanţei

__

Nemodificat

Ordonanţă de urgenţă privind unele
măsuri fiscal-bugetare, precum şi
modificarea şi completarea unor acte
normative
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Nr.
crt.
4.

Text
ordonanţa de urgenţă
Art.1. - (1) Prin derogare de la __
prevederile
art.1
alin.(1)
din
Ordonanţa 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, începând cu data de
1 februarie 2017, cuantumul brut al
salariilor de bază/indemnizaţiile de
care beneficiază personalul plătit din
fonduri publice din instituţiile şi
autorităţile publice ale administraţiei
publice locale, astfel cum sunt
definite la art.2 alin.(1) pct.39 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de
sistemul de finanţare şi de
subordonare, se majorează cu 20%
faţă de nivelul acordat pentru luna
ianuarie 2017.
(2) Începând cu data de 1 februarie
2017,
cuantumul
sporurilor,
indemnizaţiilor şi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare
care fac parte, potrivit legii, din
salariul brut de care beneficiază
personalul prevăzut la alin.(1) se
majorează cu acelaşi procent de
20%, în măsura în care personalul

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
respectiv îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii.
(3) Nu intră sub incidenţa
prevederilor alin.(1) şi (2) personalul
prevăzut la alin.(4), personalul care
ocupă funcţii de demnitate publică
alese
din
cadrul
organelor
autorităţilor publice locale, respectiv
primari, viceprimari, preşedinţi şi
vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene,
precum şi personalul prevăzut în
anexele nr. 1, 2 şi 21 la Ordonanţa 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, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
(4) Prin derogare de la prevederile
art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2016,
începând cu data de 1 februarie 2017,
pentru
personalul din
cadrul
instituţiilor publice de spectacole sau
concerte, indiferent de subordonarea
acestora, care ocupă funcţiile
prevăzute în anexa nr. IV Familia
ocupaţională de funcţii bugetare
"Cultură" la Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară
a personalului plătit din fonduri

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
publice,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, Capitolul I,
litera b), cuantumul brut al salariilor
de bază se majorează cu 50% faţă de
nivelul acordat pentru luna ianuarie
2017.
(5)
Cuantumul
sporurilor,
indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al
celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare care fac parte, potrivit
legii, din salariul brut, de care
beneficiază personalul prevăzut la
alin. (4) se majorează cu 50% faţă de
nivelul acordat pentru luna ianuarie
2017, în măsura în care personalul îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi
condiţii.

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare

5.
Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 __
iulie 2017, prin derogare de la
prevederile art.102 alin.(2) din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, valoarea
punctului de pensie, stabilit potrivit
art.12 alin.(1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.99/2016, se
majorează cu 9% şi este de 1.000 lei.

Nemodificat

(2) Începând cu 1 martie 2017,
nivelul indemnizaţiei sociale pentru
7/26

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
pensionari, prevăzută de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.6/2009
privind instituirea pensiei sociale
minime garantate, aprobată prin
Legea nr.196/2009, cu modificările
ulterioare, este de 520 lei.

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare

6.
Art.3. - Alineatele (2) şi (3) ale __
articolului 20 din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr. 103/2013 privind
salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte
măsuri în domeniul cheltuielilor
publice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.703
din 15 noiembrie 2013, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 28/2014, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"(2)
Finanţarea
drepturilor
asistenţilor personali ai persoanelor
cu
handicap
grav
sau
a
indemnizaţiilor
lunare
ale
persoanelor cu handicap grav,
acordate în baza prevederilor art.42
alin.(4) din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
completările ulterioare, se asigură
integral de la bugetul de stat, din
sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată, în baza numărului de
beneficiari comunicat de unităţile
administrativ-teritoriale.
(3) La finele exerciţiului financiar,
sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată neutilizate pentru plata
obligaţiilor prevăzute la alin. (1) care
depăşesc procentul de 90% din
totalul plăţilor efectuate se restituie
la bugetul de stat."

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare

7.
Art.4. - Legea educaţiei naţionale __
nr. 1/2011, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 18
din 10 ianuarie 2011, cu modificările
şi completările ulterioare,
se
completează după cum urmează:
1. La articolul 205, după alineatul
(2) se introduce un nou alineat,
alineatul (21), cu următorul
cuprins:
"(21) Prin excepţie de la prevederile
alin.(2), în tot cursul anului
calendaristic, studenţii înmatriculaţi
la forma de învăţământ cu frecvenţă,
în instituţiile de învăţământ superior
acreditate, beneficiază de gratuitate
la transport intern feroviar la toate

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
categoriile de trenuri, clasa a II-a."

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare

2. La articolul 223, după alineatul
(9) se introduc două noi alineate,
alineatele (91) şi (92), cu următorul
cuprins:
"(91) Cuantumul alocat pentru
constituirea fondului de burse şi
protecţie socială a studenţilor este de
201 lei/lună/pe perioada derulării
activităţilor didactice/student de la
învăţământul cu frecvenţă, fără taxă
de studii.
(92)
Modificarea
cuantumului
prevăzut la alin. (91) se face prin
hotărâre a Guvernului."
8.
Art.5. - După alineatul (8) al __
articolului III din Ordonanţa de
urgenţă
a
Guvernului
nr.
63/2010 pentru
modificarea
şi
completarea
Legii
nr.273/2006
privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010,
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr. 13/2011,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se introduce un nou

Nemodificat

10/26

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
alineat, alineatul (81), cu următorul
cuprins:
"(81) Numărul maxim de posturi al
unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale,
stabilit
potrivit pct.1 din anexă, se
revizuieşte anual de către prefect
conform alin.(8), numai în cazul în
care numărul maxim de posturi,
rezultat ca urmare a creşterii
numărului de locuitori, este mai mare
decât cel stabilit în anul anterior."

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare

9.
__

__

Art.II. - Începând cu luna iunie
2017, se majorează cu 20%
cuantumul brut al salariilor de bază
aflate în plată pentru:
a) personalul din cadrul oficiilor
teritoriale pentru întreprinderile mici
şi mijlocii şi cooperaţie;
b) personalul din cadrul Agenţiei
Naţionale pentru Protecția Mediului,
agențiilor județene pentru protecția
mediului, Gărzii Naționale de Mediu
şi
Administrației
Rezervaţiei
Biosferei “Delta Dunării”;
c) personalul din cadrul Autorităţii
Naţionale
pentru
Protecţia
Consumatorului şi a comisariatelor
regionale şi judeţene pentru protecţia
consumatorilor.

Având în vedere nivelul
salariilor de bază de care
beneficiază aceste categorii
de personal, raportat la
volumul
de
muncă,
diversitatea, complexitatea
şi importanţa activităţii
desfăşurate.

11/26

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare

Autori: membrii grupurilor PSD,
ALDE, PNL, UDMR şi ai
minorităţilor din cadrul celor două
comisii.
10.
__

__

Art.III. – (1) Începând cu luna iunie
2017, personalul militar, poliţiştii,
funcţionarii publici cu statut special
din
sistemul
administraţiei
penitenciare – medici – din sistemul
de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, indiferent de
funcţia pe care este încadrat, pot
opta,
în
locul
soldei
de
funcţie/salariului
de
funcţie,
gradaţiilor şi soldei/salariului de
comandă după caz, pentru salariul de
bază stabilit pentru o funcţie
echivalentă, potrivit prevederilor din
familia ocupaţională „Sănătate”, la
care se adaugă solda de grad/salariul
gradului profesional deţinut.
(2) Ajutorul la trecerea în rezervă sau
în retragere ori la încetarea
raporturilor de serviciu, pensia şi alte
drepturi specifice care se acordă,
potrivit legii, personalului prevăzut
la alin.(1), se stabilesc în raport cu
soldele/salariile lunare brute cuvenite
în calitate de personal militar, poliţist

Discrepanţele
salariale
înregistrate între medicii
militari/poliţişti, pe de o
parte, şi medicii civili, pe de
altă parte, s-au produs
începând
cu
data
de
01.08.2016, după intrarea în
vigoare
a
prevederilor
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, act
normativ care a stabilit
modificări semnificative în
salarizarea medicilor civili. În
context, constatăm faptul că
discrepanţele s-au produs, în
mod
deosebit,
prin
12/26

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)
sau funcţionar public cu statut
special din sistemul administraţiei
penitenciare,
corespunzătoare
funcţiilor încadrate, potrivit legii.”

Motivare

modalitatea de calcul diferită
a sporurilor şi a altor drepturi
specifice
activităţii
personalului civil care îşi
desfăşoară activitatea în
unităţile aflate în subordinea
Autori: membrii grupurilor PSD,
Ministerului
Sănătăţii,
ALDE, PNL, UDMR şi ai precum şi în unităţile din
minorităţilor din cadrul celor două reţeaua
ministerelor
şi
comisii.
instituţiilor cu reţea sanitară
proprie.
Consecinţa firească a
aplicării
prevederilor
menţionate mai sus este cea
de
părăsire
de
către
personalul militar/de poliţie
de specialitate medico-sanitar
aparţinând sistemului de
apărare, ordine publică şi
securitate naţională (sistem
supus unor rigori/îngrădiri
specifice
sistemului
de
apărare
naţională),
în
favoarea
sistemului
public/privat de sănătate.
Menţinerea discrepanţelor
salariale între aceste categorii
de
personal
(medici
militari/de poliţie şi medici
civili) generează un climat de
muncă
neproductiv
cu
implicaţii majore asupra
actului medical.
În ultimul an au fost
înregistrate treceri în rezervă
13/26

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare
semnificative, în mod special
pe
segmentul
medicilor
militari/de poliţie cu înaltă
specializare şi la vârste relativ
tinere, în condiţiile în care
procesul de formare a unui
medic specialist/primar este
unul care se efectuează pe o
perioadă mare de timp şi
implică resurse financiare
considerabile.
Având în vedere cele susmenţionate,
propunem
introducerea
unei
reglementări care să elimine
aceste discrepanţe salariale.
Având în vedere că în
prezent salarizarea
personalului militar se
realizează prin legile speciale
anuale de aplicare, prin
aplicarea O.u.G. nr. 35/2015,
cu modificările şi
completările ulterioare şi a
O.u.G nr. 20/2016 cu
modificările şi completările
ulterioare, s-au creat
inechităţi în materie de
salarizare şi de motivare a
personalului militar şi civil
din cadrul unităţilor sanitare
cu paturi din reţeaua
Ministerului Apărării
Naţionale, cadrele militare
medico-sanitare, pentru
14/26

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text adoptat de comisii
(autorul amendamentelor)

Motivare
aceeaşi activitate desfăşurată
în unităţile sanitare,
beneficiază de drepturi
băneşti considerabil mai mici
decât personalul civil
contractual de specialitate
medico-sanitar.
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Anexa nr. 2
Amendamente respinse
Nr.
crt.
1.

Text
ordonanţa de urgenţă

Art.1. - (1) Prin derogare de la prevederile art.1
alin.(1) din Ordonanţa 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, începând cu data
de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor
de bază/indemnizaţiile de care beneficiază
personalul plătit din fonduri publice din
instituţiile
şi
autorităţile
publice
ale
administraţiei publice locale, astfel cum sunt
definite la art.2 alin.(1) pct.39 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, indiferent
de sistemul de finanţare şi de subordonare, se
majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru
luna ianuarie 2017.

Amendamente depuse

Motivare

Domnul deputat Victor Paul DOBRE
propune reformularea textului după cum
urmează:
“(1) Prin derogare de la prevederile art.1
alin.(1) din Ordonanţa 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, începând cu luna
februarie 2017, cuantumul brut al
salariilor de bază/indemnizaţiile de care
beneficiază personalul plătit din fonduri
publice din instituţiile şi autorităţile
publice ale administraţiei publice locale,
astfel cum sunt definite la art.2 alin.(1)
pct.39 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, indiferent de
sistemul de finanţare şi de subordonare,
precum și funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul
instituțiilor prefectului, se majorează cu
20% faţă de nivelul acordat pentru luna
ianuarie 2017.”

Argumente pentru susţinere:
La
nivelul
Ministerului
Afacerilor Interne au fost
înregistrate mai multe petiții
formulate de către salariați din
cadrul instituțiilor prefectului
prin care se solicită insistent
creșterea
salariilor
pentru
personalul acestor instituții.
Motivația principală este că
datorită nivelului de salarizare
scăzut, foarte mulți salariați
migrează fie către alte sectoare
de activitate mai bine retribuite
fie pleacă în străinătate la
muncă, suspendându-și în unele
cazuri raporturile de serviciu sau
marea majoritate prin demisie.
În general, pleacă salariații cu
experiență și cu un nivel de
expertiză superior, fapt care
determină deprofesionalizarea
activității desfășurate la nivelul
instituțiilor prefectului.
În plus, deși posturile vacante
sunt scoase la concurs în vederea
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decizională
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Amendamente depuse
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Camera
decizională

ocupării nu se prezintă candidați,
în principal datorită nivelului de
salarizare foarte scăzut.
În context, subliniem faptul că
instituțiile prefectului au ajuns în
situația de a nu mai putea recruta
personal în vederea ocupării
posturilor vacante și, în același
timp, de a pierde mult personal
în
favoarea
autorităților
administrației publice locale.
Argumente pentru respingere:
Respins la vot.
2.
Art.1. - (1) Prin derogare de la prevederile art.1
alin.(1) din Ordonanţa 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, începând cu data
de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor
de bază/indemnizaţiile de care beneficiază
personalul plătit din fonduri publice din
instituţiile
şi
autorităţile
publice
ale
administraţiei publice locale, astfel cum sunt
definite la art.2 alin.(1) pct.39 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, indiferent
de sistemul de finanţare şi de subordonare, se
majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru

Articolul 1 se abrogă.

Argumente pentru susţinere:
În urma adoptării OUG nr.
Autori: deputaţi USR Adrian Dohotaru, 2/2017 am putut constata că
Cristian Seidler şi senator USR Florina aceasta reproduce inechitățile
Presadă
salariale din sistemul public deja
existente, și, în plus, generează
altele noi (așa cum stau mărturie
amendamentele primite de la
diverși actori sociali care
încearcă să îndrepte aceste
inechități, printre care chiar
Ministerul Sănătății).
Totodată,
aceste
majorări
salariale
au
un
impact
considerabil asupra bugetului de
stat. Având în vedere cele de
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Text
ordonanţa de urgenţă
luna ianuarie 2017.
(2) Începând cu data de 1 februarie 2017,
cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare
care fac parte, potrivit legii, din salariul brut de
care beneficiază personalul prevăzut la alin.(1)
se majorează cu acelaşi procent de 20%, în
măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii.
(3) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin.(1) şi
(2) personalul prevăzut la alin.(4), personalul
care ocupă funcţii de demnitate publică alese
din cadrul organelor autorităţilor publice
locale, respectiv primari, viceprimari,
preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor
judeţene, precum şi personalul prevăzut în
anexele nr. 1, 2 şi 21 la Ordonanţa 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, cu modificările şi
completările ulterioare.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
99/2016, începând cu data de 1 februarie 2017,
pentru personalul din cadrul instituţiilor publice
de spectacole sau concerte, indiferent de
subordonarea acestora, care ocupă funcţiile
prevăzute în anexa nr. IV Familia ocupaţională
de funcţii bugetare "Cultură" la Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a

Amendamente depuse

Motivare

Camera
decizională

mai sus, propunem abrogarea
art. 1 al Ordonanței de Urgență.
Pentru a repara situațiile de
inechitate privind salarizarea în
sistemul public este nevoie de o
nouă Lege a salarizării unitare.
De altfel, aceasta este singura
măsură care ar putea asigura
creșteri salariale în mod
sustenabil și echitabil pentru
categoriile profesionale vizate.
Având încredere în promisiunea
făcută de Ministrul Muncii și
Justiției Sociale de a propune o
astfel de lege cât de curând cu
putință, putem elimina art. 1 al
OUG nr. 2/2017 fără a crea
tensiuni în rândul potențialilor
beneficiari, fără a discrimina
funcții din aceleași categorii
profesionale și fără a ține cont de
realitățile din teren care
se
întâmplă în instituții.
Exemplele în acest sens sunt
cele reflectate în domeniul
cultural, unde salarizarea se face
în funcție de mai multe acte
normative în vigoare, dar fără a
ține cont de realitatea bugetară a
instituțiilor, de particularitățile
domeniului (teatru versus film
sau muzică) sau chiar de
18/26

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, Capitolul
I, litera b), cuantumul brut al salariilor de bază se
majorează cu 50% faţă de nivelul acordat pentru
luna ianuarie 2017.
(5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor,
compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare care fac parte, potrivit
legii, din salariul brut, de care beneficiază
personalul prevăzut la alin. (4) se majorează cu
50% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie
2017, în măsura în care personalul îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii.

Amendamente depuse

Motivare

Camera
decizională

amplasarea geografică.
În ceea ce privește aspectele ce
țin de salarizarea funcțiilor
publice locale, mărirea salariilor
anumitor categorii fără a se ține
cont de reponsabilitățile și
organizarea efectivă a aparatului
administrativ teritorial, ignorarea
acestora nu va conduce decât la
disparități
în
remunerarea
muncii și în calitatea serviciului
public.
Un aspect extrem de important
este faptul că OUG nr. 2/2017
nu a produs încă efecte în
practică (majorările salariale
incluse în art. 1 urmează a fi
plătite/încasate efectiv începând
cu luna martie 2017).
Argumente pentru respingere:
Respins la vot.

3.
Articolul 1, alineatul (4)
(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
99/2016, începând cu data de 1 februarie 2017,
pentru personalul din cadrul instituţiilor publice
de spectacole sau concerte, indiferent de
subordonarea acestora, care ocupă funcţiile

Domnul senator Pop Gheorghe propune
refomularea textului după cum urmează:
„(4) Prin derogare de la prevederile art.1
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2016, începând cu data
de 1 februarie 2017, pentru personalul din
cadrul instituţiilor publice de spectacole
sau concerte, cât si pentru personalul

Argumente pentru susţinere:
Consideram ca, prin formularea
textului legislativ al art. 1 alin. 4
din O.U.G. nr. 2/2017, se
mentine, intr-un mod nedrept si
discriminatoriu, aceeasi situatie,
respectiv ca anumite categorii de
salariati – personalul nostru din
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Deputaţilor

19/26

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
prevăzute în anexa nr. IV Familia ocupaţională
de funcţii bugetare "Cultură" la Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, Capitolul
I, litera b), cuantumul brut al salariilor de bază se
majorează cu 50% faţă de nivelul acordat pentru
luna ianuarie 2017.

Amendamente depuse

Motivare

din cadrul formatiilor artistice care
sustin spectacole, festivaluri si concerte
cu public si care sunt finantate de la
bugetul
de
stat, indiferent de
subordonarea acestora, care ocupă
funcţiile prevăzute în anexa nr. IV
Familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Cultură" la Legea-cadru nr.284/2010
privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare, capitolul I,
litera b), cuantumul brut al salariilor de
bază se majorează cu 50% faţă de nivelul
acordat pentru luna ianuarie 2017.”

cadrul Societatii Romane de
Radiodifuziune – sa fie excluse
de la aceasta majorare cu 50% a
cuantumului brut al salariilor de
baza, nefiind mentionat in textul
legislativ.
Personalul salariat
- Artistii
Instrumentisti si Artistii Lirici ai
Formatiilor Muzicale Radio,
respectiv Orchestra Nationala,
Corul Academic, Orchestra de
Camera,
Big
Band-ul
si
Orchestra Populara - angajati ai
Societatii
Romane
de
Radiodifuziune,
in
cadrul
Directiei Formatii Muzicale,
indeplineste integral criteriile
speciale stipulate de catre
O.U.G. nr. 2/2017, art. 1 alin.
(4), astfel:
- personalul sa fie din cadrul
institutiilor publice de spectacole
sau
concerte
–
conditie
indeplinita prin faptul ca face
parte din Societatea Romana de
Radiodifuziune, conform art. 1 si
2 din Legea nr. 41/1994
republicata;
Formularea Amendamentului pe
care
il
propunem
spre
completarea textului legislativ
este in stransa corelatie cu

Camera
decizională
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Amendamente depuse

Motivare

Camera
decizională

obiectul
de
activitate
al
personalului de artisti Formatii
Muzicale Radio avand ca
fundament legal prevederile Art.
15. din Legea nr. 41/1994
republicata care stipuleaza ca
„Societatea
Română
de
Radiodifuziune şi Societatea
Română de Televiziune au,
fiecare după profilul său, ca
obiect de activitate – lit. d)
desfăşurarea
activităţii
de
impresariat pentru propriile
formaţii artistice, organizarea de
concerte, festivaluri şi spectacole
cu public, precum şi concursuri
cu formaţii artistice proprii sau
în colaborare cu alţi artişti,
inclusiv concursuri şi jocuri de
inteligenţă sau de noroc,
încheierea de contracte cu artişti
şi impresari români sau străini,
pentru emisiunile, concertele şi
spectacolele
pe
care
le
organizează, plătind onorarii şi
efectuând încasări în condiţiile
legii”.
Argumente pentru respingere:
Respins la vot.
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Art.4. - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare, se
completează după cum urmează:
1. La articolul 205, după alineatul (2) se
introduce un nou alineat, alineatul (21), cu
următorul cuprins:
"(21) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), în
tot cursul anului calendaristic, studenţii
înmatriculaţi la forma de învăţământ cu
frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior
acreditate, beneficiază de gratuitate la transport
intern feroviar la toate categoriile de trenuri,
clasa a II-a."

Membrii grupului USR din cele două
comisii propun reformularea textului
după cum urmează:
"(21) Prin excepţie de la prevederile
alin.(2), în tot cursul anului calendaristic,
studenţii înmatriculaţi la forma de
învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de
învăţământ
superior
acreditate,
indiferent de vârstă, beneficiază de
gratuitate la transport intern feroviar la
toate categoriile de trenuri, clasa a II-a."

Argumente pentru susţinere:
Pentru evitarea unor abuzuri şi
interpretări de aplicare.

Articolul 4, punctul 2, alineatul (91)

Domnul deputat Marilen – Gabriel Pirtea
şi membrii grupului USR din cele două
comisii propun reformularea textului alin
(91) după cum urmează:
"(91)
Cuantumul
alocat
pentru
constituirea fondului de burse şi protecţie
socială a studenţilor este de 201
lei/lună/pe
toată
durata
anului
universitar (12 luni)/ student de la
învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de
studii.”

Argumente pentru susţinere:
În conformitate cu art. 136, alin.
(1), „anul universitar începe, de
regulă, în prima zi lucrătoare a
lunii octombrie, include două
semestre şi se finalizează la 30
septembrie din anul calendaristic
următor”. Prin urmare, indiferent
de structura pe care universitățile
decid să o implementeze, un an
universitar echivalează practic
cu un an calendaristic, conform
legiuitorului.
Formularea actuală din lege,

2. La articolul 223, după alineatul (9) se
introduc două noi alineate, alineatele (91) şi
(92), cu următorul cuprins:
"(91) Cuantumul alocat pentru constituirea
fondului de burse şi protecţie socială a
studenţilor este de 201 lei/lună/pe perioada
derulării activităţilor didactice/student de la
învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.
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Argumente pentru respingere:
Respins la vot.
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Camera
decizională

care precizează că fondul de
burse se alocă doar pentru
perioada derulării activităților
didactice, limitează perioada
pentru care se alocă bursele
studențești și îi privează pe
studenți,
temporar,
de
a
beneficia de un drept al lor
garantat de Legea Educației
Naționale nr. 1/2011: dreptul de
a beneficia de burse.
Având în vedere faptul că
statutul de student este unul
permanent în perioada anilor de
studiu, fără întreruperi, cu
drepturile
și
obligațiile
subsecvente, considerăm că și
fondul de burse trebuie să fie
constituit și alocat pentru
întreaga perioadă a anului
universitar (12 luni). Studenții
trebuie încurajați și sprijiniți să
participe la activități educative,
formale sau non-formale, pe
toată durata anului calendaristic.
Indiferent de tipul de bursă
acordat studenților, acest sprijin
ar trebui acordat pe toată durata
anului
universitar,
întrucât
cheltuielile curente ale acestora
există și în perioada în care nu se
desfășoară activități didactice
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Camera
decizională

propriu-zise. Spre exemplu, în
cazul burselor care se acordă
pentru ajutor social, este lesne de
presupus faptul că situația
materială, și nu numai, a
studentului nu se modifică în
decursul câtorva săptămâni în
care acesta nu participă la
cursuri
efectiv,
acesta
confruntând-se cu probleme
similare de subzistență și în
săptămânile care sunt dedicate
pentru activități recreaționale și
extra-curriculare,
bursele
obținute în timpul semestrului
reprezentând un drept până la
finalizarea acestuia, respectiv a
anului universitar, după caz.
Beneficiarii de burse ar putea fi
susținuți
suplimentar
dacă
fondul de burse ar fi constituit pe
perioada celor 12 luni, întrucât
în perioadele în care nu au loc
activități academice formale
există o mare varietate de
activități
academice
extracurriculare ce presupun
mobilitatea
studenților.
Participarea acestora la astfel de
evenimente ar contribui la
dezvoltarea
personală
a
studenților, în contextul în care
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Camera
decizională

universitățile nu reușesc de cele
mai multe ori să satisfacă acest
deziderat.
Acordarea subvenției pentru
burse pe durata întregului an
universitar reprezintă un pas
necesar în vederea întoarcerii la
o
stare
de
normalitate.
Săptămânile care nu conțin
activități didactice nu presupun o
deconectare de la mediul
academic. Faptul că studenții nu
beneficiază
în
majoritatea
cazurilor de burse în această
perioadă îi determină să se
angajeze temporar sau să
neglijeze studiul, fiind privați de
participarea la activitățile extracurriculare specifice acelor
perioade care ar contribui la
dezvoltarea lor.
Alianța
Națională
a
Organizațiilor Studențești din
România (ANOSR) susține
modificarea art. (9^1) din Legea
Educației Naționale nr. 1/2011,
introdus prin art. 4 al OUG nr. 2
din 6 ianuarie 2017, solicitând ca
fondul de burse și protecție
socială a studenților să fie
constituit pe toată durata unui an
universitar (12 luni), și nu doar
25/26

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Amendamente depuse

Camera
decizională

Motivare
pentru
perioada
activităților didactice.

derulării

Argumente pentru respingere:
Respins la vot.
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