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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. 9/2017 privind unele măsuri
bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx 157/2017 din 13 martie
2017 Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Leonardo BADEA

Adrian SOLOMON
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Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
Bucureşti, 24.04.2017
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017,
prorogarea unor termene, 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. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu adresa
nr. PLx 157/2017 din 13 martie 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 6 martie 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, cu amendamente, al Comisiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului, avizul favorabil, cu amendamente, al
Comisiei juridice, de disciplină şi imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru
politică externă şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ.
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea
modalităţii de salarizare a personalului plătit din fonduri publice în perioada 1 martie
- 31 decembrie 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea
unor acte normative.
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 24 aprilie
2017.
La ședința comună şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 25
de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, iar din partea Comisiei pentru
muncă şi protecție socială au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 de membri
ai Comisiei.
La dezbaterile celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi,
reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiției
Sociale, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.
În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două Comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), să supună Plenului Camerei Deputaţilor
un raport 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,

PREŞEDINTE,

Leonardo BADEA

Adrian SOLOMON

SECRETAR,

SECRETAR,

Andrei Pop

Violeta RĂDUŢ

Şef serviciu
Giorgiana Ene
Consilieri parlamentari
Lidia Vlădescu
Vasilica Popa
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Anexa nr. 1
Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text ordonanţă
__

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat
Titlul legii

Motivarea
amendamentelor propuse

Nemodificat

Lege
pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 9/2017
privind unele măsuri bugetare în
anul 2017, prorogarea unor
termene, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor
acte normative
2.
__

Articol unic. – Se aprobă
de
urgență
a
Ordonanța
Guvernului nr. 9 din 27 ianuarie
2017 privind unele măsuri bugetare
în anul 2017, prorogarea unor
termene,
precum
şi
pentru
modificarea şi completarea unor
acte normative, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie
2017.
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Art.I. – Se aprobă Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 9 din 27
ianuarie 2017 privind unele măsuri
bugetare în anul 2017, prorogarea
unor termene, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor Pentru respectarea normelor de
acte normative, publicată în tehnică legislativă.
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie
2017, cu modificările ulterioare,
cu următoarele modificări şi
completări:

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

Autori: membrii comisiilor reunite
3.
Titlul ordonanței de urgenţă

__

Nemodificat

__

Nemodificat

Ordonanţă de urgenţă
privind unele măsuri bugetare în
anul 2017, prorogarea unor
termene, precum şi modificarea şi
completarea unor acte normative
4.
Art.1 alin.(1)
Art.1. - (1) În perioada 1 martie-31
decembrie 2017, se menţin în plată
la nivelul acordat pentru luna
februarie 2017 cuantumul brut al
salariilor de bază/soldelor funcţiei
de bază/salariilor funcţiei de
bază/indemnizaţiilor de încadrare
lunară, precum şi cuantumul
sporurilor,
indemnizaţiilor,
compensaţiilor şi al celorlalte
elemente ale sistemului de
salarizare care fac parte, potrivit
legii, din salariul brut, solda lunară
brută/salariul
lunar
brut,
indemnizaţia brută de încadrare de
care beneficiază personalul plătit
din fonduri publice, în măsura în

5

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

Motivarea
amendamentelor propuse

care îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii şi nu se aplică
valoarea de referinţă şi coeficienţii
de
ierarhizare
corespunzători
claselor de salarizare prevăzuţi în
anexele
la
Legea-cadru
nr. 284/2010privind
salarizarea
unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
5.
Art.1 alin.(2)

__

1. La articolul 1, alineatul (2) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Prin excepţie de la prevederile
alin.(1), începând cu luna aprilie
2017, personalul militar, poliţiştii
şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei
penitenciare
beneficiază
de
prevederile art.31 alin. (6) şi (9) din
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.”

(2) Prin excepţie de la prevederile
alin.(1), începând cu luna august
2017, personalul militar, poliţiştii
şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei
penitenciarelor beneficiază de
prevederile art. 31 alin. (6) şi (9)
din 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.

Autor: membrii comisiilor reunite
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Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.
Discrepanţele salariale înregistrate la
nivelul diferitelor categorii de
personal din cadrul sistemului de
apărare, ordine publică şi securitate
naţională faţă de alte domenii de
activitate, s-au acutizat începând cu
data de 01.08.2016, în mod deosebit,
prin modalitatea de calcul diferită a
sporurilor şi a altor drepturi specifice
activităţii, în contextul evoluţiei rapide
a nivelului salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, în
condiţiile în care baza de calcul a
acestor elemente salariale se situează
la nivelul stabilit la data de
31.12.2009. Prin acest amendament se
propune acordarea, începând cu luna
aprilie 2017, a celei de a doua tranşe
de 50% din suma compensatorie

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

Motivarea
amendamentelor propuse
corespunzătoare salariului de merit în
plată în anul 2009, şi nu începând cu
luna august 2017.

6.
Art.1 alin.(3)

__

Nemodificat

__

2. La articolul 1, după alineatul
(3) se introduc două noi alineate,
alineatele (31) şi (32), cu
următorul cuprins:
Personalul
militar,
„(31)
poliţiştii, funcţionarii publici cu
statut special din sistemul
administraţiei penitenciare şi
personalul civil din cadrul
instituţiilor publice din sistemul
de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, planificat să
asigure continuitatea îndeplinirii

(3) Prevederile art. 1 alin. (3)-(5),
art. 2-4, art. 5 alin. (2)-(4) şi art. 611 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 fiscalbugetare, se aplică în mod
corespunzător şi în perioada 1
martie-31 decembrie 2017.
7.
__
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Pentru respectarea
tehnică legislativă.

normelor

de

Pentru recompensarea categoriilor de
personal din sistemul de apărare care
trebuie să asigure continuitatea
îndeplinirii atribuțiilor specifice, în
afara programului normal de lucru,
fiind, practic, la dispoziţie 24/24.
Se propune ca activităţile concrete şi

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
atribuțiilor specifice, în afara condiţiile de acordare a sporului să se
prin
ordin
al
programului normal de lucru, de stabilească
conducătorilor
instituţiilor
de
apărare.
la domiciliu, beneficiază pentru
această perioadă de o majorare
de 40% din salariul de
bază/solda de funcţie/salariul de
funcţie, acordată în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
(32) Condiţiile de acordare a
majorării prevăzute la alin.(31),
inclusiv activităţile pentru care
se
asigură
continuitatea
îndeplinirii atribuţiilor specifice,
se stabilesc prin ordin al
conducătorilor
instituţiilor
publice de apărare, ordine
publică şi securitate naţională.”

Text Senat

Autori: membrii comisiilor reunite
8.
Art.1 alin.(4)

__

Nemodificat

(4) Prin excepţie de la alin. (3), în
perioada 1 martie-30 iunie 2017
instituţiile şi autorităţile publice
prevăzute la art. 9 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 99/2016 nu acordă prime de
vacanţă şi vouchere de vacanţă.
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Nr.
crt.
9.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

Art. 2. - Pentru personalul prevăzut __
la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr. 2/2017 privind
unele
măsuri
fiscal-bugetare,
precum
şi
modificarea
şi
completarea unor acte normative,
cuantumul salariului de bază se
stabileşte în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 1/2017 pentru
stabilirea
salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, după
aplicarea procentelor de majorare
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (4)
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 2/2017.

Nemodificat

__

3. După articolul 2 se introduce
un nou articol, articolul 21, cu
următorul cuprins:
„Art.21. – Prin excepţie de la
prevederile art.1 alin.(1) şi (3),
începând cu luna aprilie 2017,
cuantumul brut al salariilor de
bază/indemnizaţiilor de care
beneficiază
personalul
care
ocupă funcţii de demnitate
publică
alese
din
cadrul
organelor autorităţilor publice
locale,
respectiv
primari,

Motivarea
amendamentelor propuse

10.
__
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Pentru respectarea
tehnică legislativă.

normelor

de

Se impune de urgenţă ca de majorările
salariale prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.9/2017
privind unele măsuri bugetare în anul
2017, prorogarea unor termene,
precum şi modificarea şi completarea
unor acte normative, să beneficieze şi
primarii, viceprimarii, preşedinţii şi
vicepreşedinţii ai consiliilor judeţene.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)
viceprimari,
preşedinţi
şi
vicepreşedinţi
ai
consiliilor
judeţene, se majorează cu 30%
faţă de nivelul aflat în plată
pentru luna martie 2017.”

Text Senat

Autori: membrii comisiilor reunite
11.
Art. 3. - (1) Prevederile art. 21 din __
Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se aplică începând cu
data de 1 ianuarie 2018.
(2) Prin excepţie de la alin.(1),
prevederile art. 21 din Legea-cadru
nr.284/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se aplică
de la 1 martie 2017 pentru
categoriile de personal plătit din
fonduri publice prevăzute în
anexele nr. 2 şi 21 la Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015,
cu modificările şi completările
ulterioare.

Nemodificat

Art.4. - Prin derogare de la __
prevederile art.22 alin.(1) - (3) din
Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, sporurile şi alte drepturi

Nemodificat

12.
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

Motivarea
amendamentelor propuse

salariale specifice activităţii pentru
personalul care îşi desfăşoară
activitatea în unităţile aflate în
subordinea Ministerului Sănătăţii,
precum şi în unităţile din reţeaua
ministerelor şi instituţiilor cu reţea
sanitară proprie pot depăşi 30% din
salariul de bază, cu încadrarea în
prevederile bugetare aprobate.
13.
__

__

4. La articolul 4 se introduc două
noi alineate, alineatele (2) şi (3),
cu următorul cuprins:
„(2) Prin excepţie de la
prevederile
art.1
alin.(1),
începând cu luna aprilie 2017,
pentru
personalul
militar,
poliţiştii, funcţionarii publici cu
statut special din sistemul
administraţiei penitenciare şi
personalul civil din cadrul
instituţiilor publice din sistemul
de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, sporurile,
indemnizaţiile şi alte asemenea
drepturi
specifice
acestui
domeniu de activitate, acordate
proporţional cu timpul efectiv
lucrat - pe baza pontajelor, şi
care nu fac parte, potrivit legii,
din salariul de bază/salariul
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Pentru respectarea
tehnică legislativă.

normelor

de

Discrepanţele salariale înregistrate la
nivelul diferitelor categorii de
personal din cadrul sistemului de
apărare, ordine publică şi securitate
naţională faţă de alte domenii de
activitate, s-au acutizat începând cu
data de 01.08.2016, în mod deosebit,
prin modalitatea de calcul diferită a
sporurilor şi a altor drepturi specifice
activităţii, în contextul evoluţiei rapide
a nivelului salariului de bază minim
brut pe ţară garantat în plată, în
condiţiile în care baza de calcul a
acestor elemente salariale se situează
la nivelul stabilit la data de
31.12.2009.
Prin modificările aduse în cursul
anului 2016 la OUG nr.57/2015 au
fost adoptate măsuri de eliminare a
inechităţilor salariale în cadrul
familiilor ocupaţionale şi în cadrul

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)
funcţiei de bază/solda funcţiei de
bază, precum şi drepturile
salariale acordate pentru risc şi
suprasolicitare neuropsihică sau,
după caz, pentru risc şi pericol
deosebit, se determină prin
raportare
la
salariul
de
bază/solda de funcţie/salariul de
funcţie cuvenit, al cărei/cărui
cuantum nu poate fi mai mic
decât nivelul salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în
plată.
(3)
Cuantumul
drepturilor
salariale determinate potrivit
alin.(2) nu poate fi mai mic decât
cel stabilit ca urmare a
modalităţii de calcul utilizată în
luna martie 2017.”

Text Senat

Autor: membrii comisiilor reunite
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Motivarea
amendamentelor propuse
fiecărei instituţii, astfel încât să nu mai
existe situaţii în care, între funcţii
similare, să fie diferenţe salariale dacă
activitatea este prestată în aceleaşi
condiţii.
Niciuna dintre aceste măsuri nu a
produs efecte în sistemul naţional de
apărare pe motive care ţin de structura
salariului, întrucât sistemul de
salarizare, în structura de apărare este
construit pe baza salariului de funcţie.
Lipsa de prevederi care să stabilească
în mod clar corespondente între bazele
de calcul din restul sistemului public
cu cele din structura de apărare, în
vederea asigurării aplicării unitare a
măsurilor
de
corectare
a
discrepanţelor
salariale,
fac
inaplicabile nu numai aceste măsuri,
dar chiar şi prevederile care stabilesc
nivelul salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată. Ceea ce
rezultă este un sistem de salarizare
construit predominant din sporuri
aplicate la o bază de calcul foarte
mică, urmare a neactualizării valorii
de referinţă sectorială păstrată în
sistemul de apărare.
Valoarea de referinţă sectorială (VRS)
este printre cele mai mici din ţară
(197,3 lei), iar coeficienţii de
ierarhizare, care, multiplicaţi cu VRS,
stabilesc baza de calcul a drepturilor,
sunt de asemenea foarte mici,
maximul prevăzut pentru corpul
agenţilor/subofiţerilor fiind de 2,90, în

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

Motivarea
amendamentelor propuse
situaţia în care corpul menţionat
totalizează 80% din masa de salariaţi
ai sistemului.
Avem astfel un salariu de funcţie la
nivel anului 2009 de maxim 573 de lei
pentru 80% din salariaţii structurii de
apărare naţională, cu o medie situată
mult sub acest plafon maximal, iar
această valoare nu se consideră
corespondentăa cu salariul de bază
minim brut pe ţară.
În acest context apreciem că sunt
necesare amendamentele propuse, în
scopul asigurării unei evoluţii corecte
a salariilor, ţinând cont de dificultatea
muncii prestate şi nivelul riscurilor
asumate.

14.
Art. 5. - (1) În anul 2017, numărul __
maxim de posturi care se
finanţează din fonduri publice,
pentru instituţiile şi autorităţile
publice, indiferent de modul de
finanţare şi subordonare, se
stabileşte astfel încât să se asigure
plata integrală a drepturilor de
natură salarială acordate în
condiţiile legii, cu încadrarea în
cheltuielile de personal aprobate
prin buget.
(2) Ordonatorii de credite stabilesc
numărul maxim de posturi care se
finanţează în anul 2017, în

Nemodificat
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

condiţiile alin. (1).
15.
Art. 6. - (1) Prevederile art. 18 alin. __
(2), art. 19, 21 şi 22 din Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului
nr. 99/2016 se aplică în mod
corespunzător şi în perioada 1
martie-31 decembrie 2017.
(2) Începând cu 1 ianuarie 2018
cota de contribuţie la fondurile de
pensii administrate privat se
majorează la 6%.

Nemodificat

16.
Art.7 alin.(1) şi (2)

__

Nemodificate

Art. 7. - (1) Termenele prevăzute la
art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) din
Legea
educaţiei
naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se prorogă
până la data de 1 ianuarie 2018.
(2) Termenul prevăzut la art. 4
alin.
(1)
din
Legea
nr. 246/2007 privind
înfiinţarea,
organizarea
şi
funcţionarea
Institutului de Drept Public şi
Ştiinţe Administrative al României,
cu modificările ulterioare, se
prorogă până la data de 1 ianuarie
2018.
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

Motivarea
amendamentelor propuse

17.
Art.7 alin.(3)

__

5. La articolul 7, alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Aplicarea prevederilor art. 4
alin.(5) şi (6), art.26 lit.b), art.285,
art.36 şi art.57 lit.b) referitoare la
creditele de angajament din Legea
nr. 500/2002 privind finanţele
publice,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
se
suspendă până la data de 1 ianuarie
2018.”

(3) Aplicarea prevederilor art.4,
art. 26 lit. b), art. 285, art. 36 şi art.
57 lit. b) referitoare la creditele de
angajament
din
Legea
nr. 500/2002 privind
finanţele
publice,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
se
suspendă până la data de 1 ianuarie
2018.

Autor: deputat Claudiu Năsui
18.
Art.8. - La data intrării în vigoare a __
prezentei ordonanţe de urgenţă se
abrogă
Hotărârea
Guvernului
nr. 186/1995 privind constituirea
sistemului informaţional referitor
la situaţia numerică a personalului
din instituţiile publice, republicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.

Nemodificat

Art.9. - Legea nr. 227/2015 privind __
Codul
fiscal,
publicată
în

Nemodificat

19.

15

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Corelare cu modificările propuse la
legea bugetului de stat.

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 688 din 10 septembrie
2015,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
se
completează după cum urmează:
1. La articolul 76 alineatul (2),
după litera r) se introduce o
nouă literă, litera r1), cu
următorul cuprins:
"r1) veniturile obţinute de către
persoanele fizice care desfăşoară
activităţi în cadrul misiunilor
diplomatice, oficiilor consulare şi
institutelor culturale româneşti din
străinătate, în conformitate cu
prevederile pct. 5 alin. (1) din cap.
IV lit. B al anexei nr. V la Legeacadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, cu
modificările
şi
completările
ulterioare;"
2. La articolul 142, după litera t)
se introduce o nouă literă, litera
ţ), cu următorul cuprins:
"ţ) veniturile obţinute de către
persoanele fizice care desfăşoară
activităţi în cadrul misiunilor
diplomatice, oficiilor consulare şi
institutelor culturale româneşti din
străinătate, în conformitate cu
prevederile pct. 5 alin. (1) din cap.

16

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

IV lit. B al anexei nr. V la Legeacadru nr. 284/2010, cu modificările
şi completările ulterioare."
20.
Art.10. - Prin derogare de la __
prevederile art. 4 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, prevederile art. 9 se
aplică de la data publicării în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, a prezentei ordonanţe de
urgenţă.

Nemodificat

Art.11. - La articolul 31 alineatul __
(5)
din
Legea
concurenţei
nr. 21/1996,
republicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 153 din 29 februarie
2016, după litera d) se introduce o
nouă literă, litera d1), cu următorul
cuprins:
„d1) organizarea de către Consiliul
Concurenţei
de
congrese,
conferinţe şi alte acţiuni de
protocol similare.”

Nemodificat

Art.12. - După alineatul (4) al __
articolului 15 din Legea nr.

Nemodificat

21.

22.

17

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

198/2008
privind
serviciile
consulare pentru care se percep
taxe şi nivelul taxelor consulare la
misiunile diplomatice şi oficiile
consulare
ale
României
în
străinătate, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
728 din 28 octombrie 2008, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu următorul
cuprins:
"(5) Cheltuielile prevăzute la alin.
(1) pot fi acoperite şi de la bugetul
de stat, prin bugetul aprobat
Ministerului Afacerilor Externe."
23.
Art.13. - La articolul 13 din Legea __
nr. 129/1998 privind înfiinţarea,
organizarea
şi
funcţionarea
Fondului Român de Dezvoltare
Socială, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
109 din 13 februarie 2014, litera b)
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"b) câte un reprezentant al
Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale,
Ministerului
Transporturilor,
Ministerului
Finanţelor Publice şi al Agenţiei

Nemodificat

18

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

Naţionale pentru Romi şi 2
reprezentaţi
ai
Ministerului
Dezvoltării
Regionale,
Administraţiei
Publice
şi
Fondurilor Europene, desemnaţi de
conducătorii
instituţiilor
respective;"
24.
Art.14. - Ordonanţa de urgenţă a __
Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea
unor
măsuri
financiare în domeniul bugetar,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 276 din 8
aprilie
2008,
aprobată
cu
modificări
prin
Legea
nr.
275/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum
urmează:
1. Articolul 8 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Sumele provenite din
finanţarea bugetară a anilor
precedenţi, care se restituie în
condiţiile legii bugetelor din care
au fost acordate, se evidenţiază în
execuţie la titlul de cheltuieli
bugetare 85 «Plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent» cu semnul minus. În

Nemodificat

19

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

bugetele unităţilor administrativteritoriale această operaţiune se va
reflecta şi în programare, prin
rectificare bugetară.
(2) Sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, care se restituie
la bugetul de stat în anii bugetari
următori celui în care au fost
acordate, se evidenţiază la o poziţie
distinctă de venituri ale bugetului
de stat.
(3) Prin excepţie de la prevederile
alin. (1), sumele reprezentând
garanţiile care se recuperează în
anii următori celui în care au fost
constituite de către Ministerul
Afacerilor Externe pentru contracte
de închiriere privind spaţiile de
lucru şi locuinţele de serviciu din
cadrul misiunilor diplomatice,
oficiilor consulare şi institutelor
culturale româneşti din străinătate
se virează într-un cont de
disponibil
al
Ministerului
Afacerilor Externe şi pot fi
utilizate cu aceeaşi destinaţie
pentru plata unor noi garanţii.
Angajarea, ordonanţarea şi plata
garanţiilor din contul de disponibil
se fac în limita soldului acestuia.
(4) Soldul contului de disponibil
prevăzut la alin. (3), rămas
neutilizat la sfârşitul anului, se

20

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

virează la bugetul de stat, în contul
de cheltuieli bugetare prevăzut la
alin. (1), până la data de 15
ianuarie a anului următor.
(5) Prin excepţie de la prevederile
alin.(1),
sumele
reprezentând
garanţiile care se recuperează în
anii următori celui în care au fost
constituite de către Ministerul
Apărării Naţionale, Ministerul
Afacerilor
Interne,
Serviciul
Român de Informaţii şi Serviciul
de Informaţii Externe pentru
contracte de închiriere privind
spaţiile de locuit reprezentând
locuinţe de serviciu pentru
personalul trimis în misiune
permanentă în străinătate, se
virează în conturi de disponibil
deschise pe numele instituţiilor
respective şi pot fi utilizate cu
aceeaşi destinaţie pentru plata unor
noi
garanţii.
Angajarea,
ordonanţarea şi plata garanţiilor
din conturile de disponibil se fac în
limita soldurilor acestora.
(6) Soldul conturilor de disponibil
prevăzute la alin.(5), rămase
neutilizate la sfârşitul anului, se
virează la bugetul de stat, în contul
de cheltuieli bugetare prevăzut la
alin.(1), până la data de 15 ianuarie
a anului următor."

21

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

2. După articolul 8 se introduce
un nou articol, articolul 81, cu
următorul cuprins:
"Art. 81. - Instituţiile publice,
indiferent de subordonare şi de
sistemul de finanţare, vor solicita
în scris unităţilor teritoriale ale
Trezoreriei Statului de care aparţin,
până la data de 31 martie 2017,
transferarea sumelor încasate şi
reflectate în execuţia anului 2017
la paragrafele corespunzătoare ale
subcapitolului de venituri 36.32.00
«Sume provenite din finanţarea
bugetară a anilor precedenţi», din
contul de venituri bugetare în care
au fost încasate, în contul
corespunzător
de
cheltuieli
bugetare
aferente
alineatelor
articolului 85.01 «Plăţi efectuate în
anii precedenţi şi recuperate în
anul curent» astfel:
a)
instituţiile
publice
ale
administraţiei publice centrale,
finanţate integral sau parţial din
bugetul de stat, precum şi cele
finanţate integral din venituri
proprii,
solicită
efectuarea
următoarelor operaţiuni:
a1) sumele reflectate în execuţia

22

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

anului 2017 la indicatorul
36.32.01 «Sume provenite din
finanţarea bugetară a anilor
precedenţi» se transferă la
următorii
indicatori
de
cheltuieli, după caz: 85.01.03
«Plăţi
efectuate
în
anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent aferente cheltuielilor
curente
şi
operaţiunilor
financiare ale altor instituţii
publice»,
85.01.04
«Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
aferente cheltuielilor de capital
ale altor instituţii publice» sau
85.01.05 «Plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent
aferente
fondurilor
externe nerambursabile»;
a2) sumele reflectate în execuţia
anului 2017 la indicatorul
36.32.08 «Restituiri de sume
provenite din finanţarea anilor
precedenţi reprezentând sume
alocate
în
cazul
indisponibilităţii temporare a
fondurilor
din instrumente
structurale» se transferă la un
alineat distinct al indicatorului
de cheltuieli 85.01.00 «Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent».

23

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

b)
instituţiile
publice
ale
administraţiei publice centrale,
finanţate integral sau parţial din
bugetul asigurărilor sociale de stat,
solicită efectuarea următoarelor
operaţiuni:
b1) sumele reflectate în execuţia
anului 2017 la indicatorul
36.32.04 «Sume provenite din
finanţarea bugetară a anilor
precedenţi aferente sistemului
de pensii» se transferă, după
caz, în conturile de cheltuieli
aferente indicatorilor: 85.01.03
«Plăţi
efectuate
în
anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent aferente cheltuielilor
curente
şi
operaţiunilor
financiare ale altor instituţii
publice»,
85.01.04
«Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
aferente cheltuielilor de capital
ale altor instituţii publice» sau
85.01.05 «Plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent
aferente
fondurilor
externe nerambursabile»;
b2) sumele reflectate în execuţia
anului 2017 la indicatorul
36.32.05 «Sume provenite din
finanţarea bugetară a anilor
precedenţi aferente sistemului

24

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale» se
transferă, după caz, în conturile
de
cheltuieli
aferente
indicatorilor: 85.01.03 «Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
aferente cheltuielilor curente şi
operaţiunilor financiare ale altor
instituţii publice», 85.01.04
«Plăţi
efectuate
în
anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent aferente cheltuielilor de
capital ale altor instituţii
publice» sau 85.01.05 «Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
aferente fondurilor externe
nerambursabile»;
c)
instituţiile
publice
ale
administraţiei publice centrale,
finanţate integral sau parţial din
bugetul asigurărilor pentru şomaj,
solicită efectuarea următoarelor
operaţiuni:
c1) sumele reflectate în execuţia
anului 2017 la indicatorul
36.32.06 «Sume provenite din
finanţarea bugetară a anilor
precedenţi aferente sistemului
asigurărilor pentru şomaj» se
transferă, după caz, în conturile
de
cheltuieli
aferente

25

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

indicatorilor: 85.01.03 «Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
aferente cheltuielilor curente şi
operaţiunilor financiare ale altor
instituţii publice», 85.01.04
«Plăţi
efectuate
în
anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent aferente cheltuielilor de
capital ale altor instituţii
publice» sau 85.01.05 «Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
aferente fondurilor externe
nerambursabile»;
c2) sumele reflectate în execuţia
anului 2017 la indicatorul
36.32.07 «Sume provenite din
finanţarea bugetară a anilor
precedenţi aferente fondului de
garantare pentru plata creanţelor
salariale» se transferă, după caz,
în conturile de cheltuieli
aferente indicatorilor: 85.01.03
«Plăţi
efectuate
în
anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent aferente cheltuielilor
curente
şi
operaţiunilor
financiare ale altor instituţii
publice»,
85.01.04
«Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
aferente cheltuielilor de capital

26

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

ale altor instituţii publice» sau
85.01.05 «Plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul
curent
aferente
fondurilor
externe nerambursabile»;
d)
instituţiile
publice
ale
administraţiei
publice
locale
solicită efectuarea următoarelor
operaţiuni:
d1) sumele reflectate în execuţia
anului 2017 la indicatorul
36.32.02 «Sume provenite din
finanţarea bugetară a anilor
precedenţi, aferente secţiunii de
dezvoltare», se transferă din
contul de venituri bugetare în
care au fost încasate, în contul
corespunzător de cheltuieli
bugetare
corespunzător
alineatului
85.01.02
«Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent în
secţiunea de dezvoltare a
bugetului
local»,
aferent
capitolului bugetar 51.00.00
«Autorităţi publice şi acţiuni
externe», subcapitolul 51.01.00
«Autorităţi
executive
şi
legislative», paragraful 51.01.03
«Autorităţi executive»;
d2) sumele reflectate în execuţia
anului 2017 la indicatorul
36.32.03 «Sume provenite din
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

finanţarea bugetară a anilor
precedenţi, aferente secţiunii de
funcţionare» se transferă din
contul de venituri bugetare în
care au fost încasate în contul
corespunzător de cheltuieli
bugetare
corespunzător
alineatului
85.01.01
«Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent în
secţiunea de funcţionare a
bugetului
local»
aferent
capitolului bugetar 51.00.00
«Autorităţi publice şi acţiuni
externe», subcapitolul 51.01.00
«Autorităţi
executive
şi
legislative», paragraful 51.01.03
«Autorităţi executive».
e)
instituţiile
publice
ale
administraţiei publice centrale,
finanţate integral sau parţial din
bugetul fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate
solicită
transferul
sumelor
reflectate în execuţia anului 2017
la indicatorul 36.32.01 «Sume
provenite din finanţarea bugetară a
anilor precedenţi», după caz, în
conturile de cheltuieli aferente
indicatorilor:
85.01.03
«Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent aferente
cheltuielilor
curente
şi
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

operaţiunilor financiare ale altor
instituţii publice», 85.01.04 «Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent aferente
cheltuielilor de capital ale altor
instituţii publice» sau 85.01.05
«Plăţi efectuate în anii precedenţi
şi recuperate în anul curent
aferente
fondurilor
externe
nerambursabile»."
25.
Art.15. - (1) Prin derogare de la __
prevederile art. 29 alin. (4) din
Legea responsabilităţii fiscalbugetare nr. 69/2010, republicată,
prim-ministrul
şi
ministrul
finanţelor publice semnează o
declaraţie de răspundere prin care
se atestă, exclusiv, corectitudinea
şi integralitatea informaţiilor din
Strategia fiscal-bugetară pentru
perioada 2017-2019.
(2) Prin derogare de la prevederile
art. 30 alin. (4) din Legea nr.
69/2010,
republicată,
primministrul şi ministrul finanţelor
publice semnează o declaraţie ce
atestă
exclusiv
încadrarea
proiectului de buget pe anul 2017
şi perspectiva 2018-2020 în ţintele,
obiectivele şi priorităţile asumate

Nemodificat

29

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

prin
Strategia
fiscal-bugetară
pentru perioada 2017-2019.
26.

27.

Art.16. - După alineatul (13) al __
articolului 58 din Legea privind
finanţele publice locale nr.
273/2006, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.
618 din 18 iulie 2006, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se introduce un nou
alineat, alineatul (14), cu următorul
cuprins:
"(14) Acoperirea definitivă la
sfârşitul anului, a eventualelor
deficite
ale
secţiunilor
de
funcţionare şi dezvoltare, după caz,
se poate face în baza dispoziţiei
ordonatorului principal de credite,
sau persoanei căreia i s-au delegat
aceste atribuţii, atunci când
deficitul rezultat la sfârşitul
exerciţiului bugetar, este mai mic
sau egal cu sumele aprobate în
baza
hotărârilor
autorităţilor
deliberative pentru destinaţiile
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b)."

Nemodificat

Art.17. - La articolul 33 alineatul __
(4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2015 privind

Nemodificat

30

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

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 modificările şi
completările ulterioare, partea
introductivă se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(4) Pentru personalul didactic de
predare,
de
conducere,
de
îndrumare
şi
control
din
învăţământul
preuniversitar,
personalul didactic de predare şi
cercetare şi didactic de conducere
din
învăţământul
superior/
universitar, la salariul de bază
stabilit potrivit anexei nr. 2 se
acordă următoarele sporuri şi
indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite
condiţiile de acordare prevăzute de
lege, astfel:"
28.
Art.18. - În anul 2017, Oficiul __
Naţional al Registrului Comerţului
se finanţează integral de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului
Justiţiei, potrivit art. 62 alin. (1)
din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

completările ulterioare.
29.
Art.19. - În aplicarea art.39 alin.(7) __
din Legea nr.85/2014 privind
procedurile
de
prevenire
a
insolvenţei şi de insolvenţă, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, Guvernul, prin hotărâre,
stabileşte indicatorii pe baza cărora
se determină anual necesarul
fondului ce urmează a fi asigurat
de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerul Justiţiei de la cap. 61.01
"Ordine Publică şi Siguranţă
Naţională", titlul VII "Alte
transferuri"
articolul
55.01
"Transferuri
interne",
alineat
55.01.18 "Alte transferuri curente
interne", precum şi modalitatea de
virare a acestuia de către Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului
către
Uniunea
Naţională
a
Practicienilor în Insolvenţă.

Nemodificat

Art.20. - (1) Se autorizează __
Ministerul Justiţiei ca în perioada
31 martie-31 iulie 2017 să asigure,
prin Direcţia de implementare a
proiectelor
finanţate
din
împrumuturi externe, derularea

Nemodificat

30.

32

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

activităţilor
de
închidere
a
Acordului de împrumut dintre
România şi Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
pentru
finanţarea
Proiectului
privind reforma sistemului judiciar,
inclusiv
auditarea
situaţiilor
financiare, în conformitate cu
regulamentele
şi
procedurile
Băncii
Internaţionale
pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare.
(2)
Salarizarea
personalului
Direcţiei de implementare a
proiectelor
finanţate
din
împrumuturi externe în perioada 31
martie-31 iulie 2017 se va asigura
prin bugetul Ministerului Justiţiei,
capitolul 61.01 "Ordine publică şi
siguranţă naţională" titlul XII
"Cheltuieli aferente programelor cu
finanţare
rambursabilă",
cu
aplicarea prevederilor art. 34 din
Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
31.
Art.21. - Cuantumul salariului __
lunar brut/soldei brute lunare
luat/luate în calcul la stabilirea
bursei de rezidenţiat potrivit art. 18
din Ordonanţa de urgenţă a

Nemodificat
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

Guvernului nr. 103/2013 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2014,
precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, aprobată cu
completări prin Legea nr. 28/2014,
cu modificările şi completările
ulterioare, este de 7.100 lei.
32.

Art.22. - Articolul 34 din __
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum
urmează:
1. Alineatul (4) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
"(4) Începând cu luna ianuarie
2017 salariile de bază de care
beneficiază personalul nedidactic
din cadrul inspectoratelor şcolare
se majorează cu 15% faţă de
nivelul acordat în luna decembrie
2016."

Nemodificat

2. După alineatul (4) se introduce
un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
"(5) Începând cu luna ianuarie
2017 salariile de bază de care
beneficiază personalul nedidactic
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Text Senat

Motivarea
amendamentelor propuse

din instituţiile de învăţământ
superior de stat se majorează cu
15% faţă de nivelul acordat în luna
decembrie 2016, cu încadrarea în
bugetul aprobat."
33.
__

__

Art.II. - Ordonanţa de urgenţă a Pentru respectarea normelor de
Guvernului nr. 57/2015 privind tehnică legislativă.
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, cu modificările şi
completările
ulterioare,
se
modifică după cum urmează:
«1. La anexa nr.1, punctul 2,
litera a), punctul a.1. – Unităţi
clinice, la nr.crt.37 din tabel,
salariul de bază corespunzător
gradaţiei 0 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
“1628”
2. La anexa nr.1, punctul 2, litera
a), punctul a.3. - Servicii de
ambulanţă, compartimente de
primire urgenţe: UPU-SMURD,
UPU, CPU, CPU-S secţii/
compartimente cu paturi de
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Corectarea unor erori materiale.
Deşi s-a solicitat rectificarea
acestora valori la momentul
apariţiei Legii nr.250/2016, acest

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisii
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
ATI/TI, unitate de transport lucru nu s-a întâmplat, fiind
neonatală, la nr. crt. 41 din tabel, necesară corectarea acestor 2 erori
salariul de bază corespunzător printr-un act de acelaşi nivel.
gradaţiei 0 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
“1908”»

Text Senat

Autor: deputat Glad Varga
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Anexa nr. 2
Amendamente respinse
În cursul dezbaterii, Comisiile au respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text
iniţial

Text amendament
(autor)

MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere

Camera
decizională

1.
Art.1 alin.(3)
(3) Prevederile art. 1 alin. (3)-(5), art. 24, art. 5 alin. (2)-(4) şi art. 6-11 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,
se aplică în mod corespunzător şi în
perioada 1 martie-31 decembrie 2017.

(3) Prevederile art. 1 alin. (3)-(5), art. 24, art. 5 alin. (2)-(4), art. 6-10 şi art. 11
alin. (1) – (2) 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, se aplică în mod
corespunzător şi în perioada 1 martie-31
decembrie 2017.
Autori: deputat Cristian Buican şi
Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului

1. Prevederile inițiale ale OUG 9/2017 cu
privire la calcularea indemnizației pentru
consilierii locali și județeni, conform art.
34, alin (2) din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, la
indemnizația corespunzătoare primarilor,
primarului
general,
respectiv
preşedinţilor consiliilor judeţene stabilite
pentru luna decembrie 2013 este de
natură să creeze nemulțumiri în rândul
consilierilor locali și județeni. În
condițiile în care în Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare,
indemnizația unui consilier local sau
județean este foarte bine reglementată,
păstrarea și pentru acest an a unei
plafonări gândite în ani de criză
financiară nu își mai găsește utilitatea.
2. Majorarea indemnizaţiilor implică
cheltuieli suplimentare bugetare, iar
iniţiatorii nu au identificat sursele de
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Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text amendament
(autor)

MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
finanţare. De asemenea, luând în
considerare faptul că noua legislaţie
unitară din domeniul salarizării este deja
în procedură legislativă, s-a considerat că
în momentul de faţă nu sunt oportune
majorări salariale fără identificarea
surselor de finanţare suplimentare
necesare măsurilor propuse.

Camera
decizională

2.
Art.1
(3) Prevederile art. 1 alin. (3)-(5), art. 24, art. 5 alin. (2)-(4) şi art. 6-11 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,
se aplică în mod corespunzător şi în
perioada 1 martie-31 decembrie 2017.

(3) Prevederile art. 1 alin. (3)-(5), art. 24, art. 5 alin. (2)-(4) şi art. 6-11, cu
excepţia lit.l) de la art.11 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,
se aplică în mod corespunzător şi în
perioada 1 martie-31 decembrie 2017.
Autor: deputat Varujan Vosganian
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1. Prin Legea nr. 118/2002 pentru
instituirea indemnizaţiei de merit a fost
instituită indemnizaţia de merit care se
acordă personalităţilor române de
prestigiu pentru realizări deosebite şi
pentru recompensarea personalităţilor
române pentru activităţi semnificative în
domeniul culturii, ştiinţei şi sportului. Art
5 din Legea nr. 118/2002 prevede
cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit
care este egal cu trei salarii minime brute
pe ţară şi este neimpozitabil. Numărul
total de indemnizaţii de merit este de
1650 şi se stabileşte prin legea bugetului
de stat, iar suma necesară pentru
achitarea indemnizaţiilor se asigură de la
bugetul de stat.
Cu privire la procedura acordării acestor
indemnizaţii, precizăm că propunerile
pentru acordarea indemnizaţiei de merit
se întocmesc anual de către: Academia

Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text amendament
(autor)
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MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
Română, Ministerul Culturii, Ministerul
Educaţiei
Naţionale,
Ministerul
Tineretului şi Sportului şi se înaintează
pentru nominalizare Comisiei naţionale
pentru acordarea indemnizaţiei de merit.
Comisia naţională pentru acordarea
indemnizaţiei de merit este compusă din
preşedintele
Academiei
Române,
preşedinţii comisiilor de cultură şi ai
comisiilor de muncă de la Senat şi de la
Camera Deputaţilor, ministrul culturii,
ministrul educaţiei naţionale, ministrul
tineretului si sportului şi preşedinţii
uniunilor de creatori care fac parte din
Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori
din România.
Menţionăm că până la adoptarea OUG nr.
58/2014, valoarea lunară a indemnizaţiei
de merit, stabilită prin Legea nr.
118/2002
privind
instituirea
indemnizaţiei de merit, cu modificările şi
completările ulterioare, la nivelul a 3
salarii minime brute pe ţară, a fost
neschimbată şi limitată la nivelul celei
din anul 2010, chiar dacă salariul minim
pe economie a fost majorat în mod
repetat.
În prezent indemnizaţiile în plată se
raportează la salariul minim de 900 lei,
desi nivelul acestuia a suferit modificări.
Prin efectul HG nr.1/2017 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut

Camera
decizională

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text amendament
(autor)

MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
pe ţară garantat în plată, începând cu data
de 1 februarie 2017, salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, sumă
stabilită în bani care nu include sporuri şi
alte adaosuri, se stabileşte la 1.450 lei
lunar.
Numărul total de indemnizaţii este de
1650, dintre care pentru domeniul culturii
- 753 de indemnizaţii aflate în plată, prin
bugetul MC.
Acest demers legislativ susţinut de
Ministerul Culturii si Identităţii Naţionale
are în vedere şi solicitări ale Alianţei
Naţionale a Uniunilor de Creatori din
România, prin care se doreşte dispunerea
unor măsuri pentru restabilirea aplicării
prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr.
118/2010 şi indexarea cuantumului
indemnizaţiei de merit în funcţie de
salariul minim brut pe ţară garantat în
plată, stabilit prin H.G nr. 1/2017, care de
la 1 februarie, este în cuantum de 1.450
lei lunar.
Eliminarea
plafonării
cuantumului
indemnizaţiei prin abrogarea lit.I) a art.
11 din OUG nr. 99/2016 va avea efect
asupra tuturor celor 1650 de indemnizaţii
din domeniul culturii, ştiinţei şi sportului.
2.
Impactul financiar (diferenţa de
acoperit) pentru 9 luni din 2017 pentru
753 (din totalul de 1650) indemnizaţii
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Camera
decizională

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text amendament
(autor)

MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
aflate în plată din bugetul de MCIN este
de 11.182.050 lei.
Diferenţa necesară acoperirii majorării
indemnizaţiiilor plătite de MCIN nu
poate fi acoperită cu încadrarea in
bugetul
MCIN,
fiind
necesară
suplimentarea lui.
Impactul financiar (diferenţa de acoperit)
pentru toate cele 1650 indemnizaţii x 9
luni x 3 salarii minime - 24.502.500
Majorarea
indemnizaţiilor
implică
cheltuieli suplimentare bugetare, iar
iniţiatorii nu au identificat sursele de
finanţare necesare.

Camera
decizională

3.
__

- La articolul 1, după alineatul (3) se
introduc patru noi alineate, alin.(31) și
(34), care vor avea următorul cuprins:
„(31) Începând cu 1 aprilie 2017,
majorarea prevăzută la art.13 alin.(5) din
Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.103/2013
privind
salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în
anul 2014, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice, aprobată
cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu
modificările şi completările ulterioare,
este de 100% din salariul de bază/solda
de funcţie/salariul de funcţie acordat în
conformitate cu prevederile legale în
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1. Se propune ca orele suplimnetare
pentru personalul militar de specialitate
medico-sanitară să fie plătite cu 100%
din
salariul
de
bază/solda
de
funcţie/salariul de funcţie.
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, act normativ care a stabilit
modificări semnificative în salarizarea
medicilor civili. În context, constatăm
faptul că discrepanţele s-au produs, în

Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text amendament
(autor)
vigoare.
....
(33) Drepturile prevăzute la alin.(32) nu
constituie majorări ale soldei de
funcţie/salariului de funcţie în sensul
prevederilor art.60 alin.(1) din Legea
nr.223/2015 privind pensiile militare de
stat, cu modificările şi completările
ulterioare, și nu modifică modalitatea de
determinare a bazei de calcul folosită
pentru stabilirea pensiilor militare de
stat.”
Autori: Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi membrii PNL din cele două
comisii reunite

MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
mod deosebit, prin modalitatea de calcul
diferită a sporurilor şi a altor drepturi
specifice activităţii personalului civil care
îşi desfăşoară activitatea în unităţile
aflate în subordinea Ministerului
Sănătăţii, precum şi în unităţile din
reţeaua ministerelor şi 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.
2. O parte a amendamentului a fost
adoptat de cele două comisii, însă nu
toate majorările pot fi suportate,
financiar.
Cheltuielile
suplimentare
bugetare sunt semnificative, iar iniţiatorii
nu au identificat sursele de finanţare.
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Camera
decizională

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text amendament
(autor)

MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
De asemenea, luând în considerare faptul
că noua legislaţie unitară din domeniul
salarizării este deja în procedură
legislativă, s-a considerat că măsurile
propuse sunt deja rezolvate.

Camera
decizională

4.
__

- După articolul 1 se introduce un nou
articol, articolul 11, cu următorul
cuprins:
„Art.11. - (1) Salarizarea personalului
Secretariatului
de
Stat
pentru
recunoaşterea
meritelor
luptătorilor
împotriva regimului comunist instaurat în
România în perioada 1945-1989, se
stabileşte la nivelul de salarizare aferent
funcţiilor din cadrul Secretariatului
General al Guvernului.
(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor
personalului din cadrul Secretariatului de
Stat pentru recunoaşterea meritelor
luptătorilor împotriva regimului comunist
instaurat în România în perioada 19451989, cu funcţiile şi nivelul de salarizare
al acestora din cadrul Secretariatului
General al Guvernului, precum şi
stabilirea nivelului concret al drepturilor
salariale se fac prin ordin comun al
Secretarului General al Secretariatului
General al Guvernului şi al Secretarului
de stat al Secretariatului de Stat pentru
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1.
Secretariatul
de
stat
pentru
recunoaşterea
meritelor
luptătorilor
împotriva regimului comunist instaurat în
România în perioada 1945-1989,
conform HG 563/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, funcţionează ca
organ de specialitate al administraţiei
publice centrale, cu personalitate juridică,
în subordinea Guvernului.
2. Cheltuielile suplimentare bugetare sunt
semnificative, iar iniţiatorii nu au
identificat sursele de finanţare. De
asemenea, luând în considerare faptul că
noua legislaţie unitară din domeniul
salarizării este deja în procedură
legislativă, s-a considerat că măsurile
propuse sunt deja rezolvate.

Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text amendament
(autor)

MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere

Camera
decizională

recunoaşterea
meritelor
luptătorilor
împotriva regimului comunist instaurat în
România în perioada 1945-1989.”
Autor: deputat Cristian George Sefer

5.
__

Art.11. - (1) Prin excepţie de la
prevederile art. 1 alin. (1), începând cu
luna iulie 2017, salariile de bază pentru
Agenţia Naţională de Protecția Mediului
și Agențiile Județene pentru Protecția
Mediului, Garda Națională de Mediu şi
Administrația Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării se stabilesc, prin asimilare, la
nivelul salariilor de bază aferente
funcţiilor din cadrul Ministerului
Mediului pentru personalul încadrat pe
funcţii publice şi contractuale din
aparatul propriu al acestora, cu excepţia
personalului încadrat pe funcţii publice şi
contractuale care beneficiază de un
salariu de bază superior stabilit prin alte
dispoziţii legale.
(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor
personalului prevăzut la alin. (1), cu
funcţiile şi nivelul de salarizare din
cadrul Ministerului Mediului, precum şi
stabilirea noului nivel al drepturilor
salariale se fac prin ordin ale
ordonatorului principal de credite, cu
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1. Cu toate că protecţia mediului este un
domeniu de importanţă strategică,
reprezentând o vulnerabilitate, un risc şi
o prioritate conform Strategiei Naţionale
de Apărare a Țării, angajaţii din
domeniul protecţiei mediului sunt
remunerați în prezent conform celei mai
mici grile de salarizare din întregul
sistem bugetar.
Personalul Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Mediului, Agenţiilor Judeţene
pentru Protecţia Mediului, Gărzii
Naționale de Mediu şi Administraţiei
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" a
fost discriminat faţă de alte categorii de
bugetari cărora li s-au acordat după anul
2010 creșteri salariale.
2. Cheltuielile suplimentare bugetare sunt
semnificative, iar iniţiatorii nu au
identificat sursele de finanţare. De
asemenea, luând în considerare faptul că
noua legislaţie unitară din domeniul
salarizării este deja în procedură

Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text amendament
(autor)
avizul
Agenției
Funcționarilor Publici.

Naționale

MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
a legislativă, s-a considerat că măsurile
propuse sunt deja rezolvate.

Camera
decizională

Autor: deputat Daniel Constantin –
ALDE

6.
Art.4

(4) Începând cu luna aprilie 2017, prin
derogare de la prevederile art. 22 alin.
(1), (2) şi (3) din Legea-cadru nr.
284/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru personalul militar,
poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei
penitenciare
care
îşi
desfăşoară
activitatea în unităţile sanitare din reţeaua
proprie a ministerelor şi instituţiilor din
sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, sporurile şi alte
asemenea drepturi specifice acestei
activităţi de specialitate se acordă prin
raportare la baza de calcul reprezentată
de valorile nominale ale salariilor de bază
stabilite conform prevederilor art.32
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2015, cu modificările
şi
completările
ulterioare,
corespunzătoare funcţiilor îndeplinite şi
vechimii în muncă aferente valorilor
respective, potrivit legii, cu încadrarea în
prevederile bugetare aprobate.
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1. Discrepanţele

salariale înregistrate
între medicii militari/poliţişti, pe de o
parte, şi medicii civili, pe de altă parte, sau produs începând cu data de
01.08.2016, după intrarea în vigoare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 20/2016, act normativ
care a stabilit modificări semnificative în
salarizarea medicilor civili. În context,
constatăm faptul că discrepanţele s-au
produs, în mod deosebit, prin modalitatea
de calcul diferită a sporurilor şi a altor
drepturi specifice activităţii personalului
civil care îşi desfăşoară activitatea în
unităţile aflate în subordinea Ministerului
Sănătăţii, precum şi în unităţile din
reţeaua ministerelor şi 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

Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text
iniţial

Text amendament
(autor)
(5) De prevederile alin. (4) beneficiază şi
personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii
publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, confirmat în
specialităţi corespunzătoare serviciului
medical, şi care îşi desfăşoară activitatea
în unităţi, structuri şi formaţiuni ale
ministerelor şi instituţiilor din sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate
naţională.”

MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere
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 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.

Camera
decizională

Autori:
- membrii PNL din cele două comisii
reunite
- Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi
- Deputaţi PSD: Eugen Nicolicea, Florea
Oana - Consuela, Tănăsescu AlinaElena,
Dunava
Costel
Neculai,
Bălănescu Alexandru, Căruceru Aida- 2. Respins la vot.
Cristina, Cosma Andreea, Iordache
Florin , Macovei Silviu Nicu, Popa Mihai
Valentin, Popa Ştefan-Ovidiu, Sitterli
Ovidiu-Ioan

7.
Art. 7. - (1) Termenele prevăzute la art.
361 alin. (3) lit. e) şi g) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, se
prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.

Articolul 7 se abrogă.
Autori:
- Deputaţi PNL: Turcan Raluca, Lucian
Heiuş, Bogdan Huţucă, Dan Vîlceanu,
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1. Abrogarea alin. (1) al art. 7 din OUG nr.
9/2017 ar face posibilă implementarea
programului „contul educaţional” – „măsura
acordării a 500 de euro pentru educaţia
permanentă a fiecărui nou-născut” prevăzut
la art. 361 alin. (3) lit. e) şi g) din Legea

Camera
Deputaţilor

Nr.
crt.

Text
iniţial
(2) Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1)
din
Legea
nr. 246/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Institutului de Drept Public şi Ştiinţe
Administrative
al
României,
cu
modificările ulterioare, se prorogă până la
data de 1 ianuarie 2018.
(3) Aplicarea prevederilor art. 4, art. 26
lit. b), art. 285, art. 36 şi art. 57 lit. b)
referitoare la creditele de angajament din
Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările
ulterioare, se suspendă până la data de 1
ianuarie 2018.

Text amendament
(autor)
Robert Sighiartău, Marilen Pirtea,
Nicoale Neagu, Laurenţiu Leoreanu,
Claudiu Răcuci
- Senator PNL: Carmen Eleonora Hărău

MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere

Camera
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educaţiei
naţionale
nr. 1/2011,
cu
modificările şi completările ulterioare,
măsură care trebuia implementată începând
cu anul 2013.
Abrogarea alin. (2) al art. 7 din OUG nr.
9/2017 va permite acordarea de subvenţii de
la
bugetul de stat pentru o optimă
funcţionare a Institutului de Drept Public şi
Ştiinţe Administrative al României, în
condiţiile în care finanţarea a fost prorogată
până la data de 1 ianuarie 2018.
Abrogarea alin. (3) al art. 7 din OUG nr.
9/2017 se impune de urgenţă, atâta vreme cât
acest alineat suspendă practic cele mai
importante prevederi ale Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice! Se impune, deci,
eliminarea suspendării articolelor art. 4, art.
26 lit. b), art. 285, art. 36 şi art. 57 lit. b)
referitoare la creditele de angajament,
deoarece, suspendare acestora ar permite
risipa bugetară, eliminarea oricăror restricţii
în menţinerea macrostabilităţii bugetare şi
eliminarea oricărei forme de transparenţă
bugetară..
2. Respins la vot

8.
Art. 15. - (1) Prin derogare de la
prevederile art. 29 alin. (4) din Legea
responsabilităţii
fiscal-bugetare
nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul şi

- Articolul 15 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.15. - Prim-ministrul și ministrul
finanțelor publice semnează o declarație
de răspundere, prin care se atestă
corectitudinea
şi
integralitatea
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1. Art. 29 alin. (4) – „(4) Declaraţia de
răspundere va conţine o declaraţie semnată
de prim-ministrul şi de ministrul finanţelor
publice, prin care se atestă corectitudinea şi
integralitatea informaţiilor din strategia
fiscal-bugetară şi conformitatea acesteia cu
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Text
iniţial

Text amendament
(autor)

ministrul finanţelor publice semnează o
declaraţie de răspundere prin care se
atestă, exclusiv, corectitudinea şi
integralitatea informaţiilor din Strategia
fiscal-bugetară pentru perioada 20172019.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 30
alin. (4) din Legea nr. 69/2010,
republicată, prim-ministrul şi ministrul
finanţelor publice semnează o declaraţie
ce atestă exclusiv încadrarea proiectului
de buget pe anul 2017 şi perspectiva
2018-2020 în ţintele, obiectivele şi
priorităţile asumate prin Strategia fiscalbugetară pentru perioada 2017-2019.

informaţiilor din strategia fiscal-bugetară
şi conformitatea acesteia cu Legea nr.
69/2010, ţintele sau limitele pentru
regulile fiscale şi respectarea principiilor
responsabilităţii fiscale.”

MOTIVARE AMENDAMENT
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere

prezenta lege, ţintele sau limitele pentru
regulile fiscale şi respectarea principiilor
responsabilităţii fiscale.”
Art. 30 alin. (4) – „(4) Guvernul are obligaţia
de a prezenta Parlamentului un buget anual
care să respecte principiile responsabilităţii
fiscale, regulile fiscale, strategia fiscalAlin.(2) se abrogă
bugetară şi orice alte prevederi ale prezentei
legi, iar prim-ministrul şi ministrul finanţelor
publice vor semna o declaraţie ce atestă
Autori:
această conformitate, declaraţie care va fi
- Deputaţi PNL: Turcan Raluca, Lucian prezentată Parlamentului împreună cu
bugetul anual.”
Heiuş, Bogdan Huţucă, Dan Vîlceanu,
Robert Sighiartău, Marilen Pirtea, Prin aceste derogări de la Legea
Nicoale Neagu, Laurenţiu Leoreanu, responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010,
republicată, se elimină practic normele cele
Claudiu Răcuci
mai
importante cu privire la responsabilitatea
- Senator PNL: Carmen Eleonora Hărău
fiscal-bugetară: respectarea limitelor şi
principiilor
responsabilităţii
fiscale!
Principiile de bază ale Legii responsabilităţii:
principiul transparenţei; principiul stabilităţii;
principiul echităţii; principiul prudenţei şi al
eficienţei bugetare; principiul sustenabilităţii
poziţie fiscale pe termen mediu şi lung.
2. Respins la vot.
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