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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscalbugetare

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis,
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PLx nr.82/2016).
Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unor măsuri cu privire la salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, precum și a unor măsuri cu caracter fiscal și bugetar.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr.
1286/10.12.2016.
Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 14 martie 2016.
În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, iar în aplicarea
dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi,
avizarea favorabilă a acestuia cu amendamentele admise cuprinse în anexă.

PREŞEDINTE,
Eugen Nicolicea
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri
fiscal-bugetare (PLx nr.82/2016)
Nr.
crt.
1.

Text Senat
Art. 31.-(1) Prin excepție de la
prevederile art. 1, începând cu 1
ianuarie
2016,
salarizarea
personalului
Ministerului
Tineretului și Sportului, inclusiv a
celui din unitățile din subordinea
acestuia, se stabilește corespunzător
nivelului de salarizare aferent
funcțiilor din cadrul Secretariatului
General al Guvernului.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea amendamentului

La art. 31, alineatul (1) se modifică și va avea Pentru angajarea și păstrarea personalului calificat în
cadrul MCSI, este absolut necesară creșterea
următorul cuprins:
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Art. 3 - (1) Prin excepție de la prevederile art. 1, nivelului de salarizare către un plafon apropiat de
cel din piața privată, în scopul limitării migrării
începând cu 1 ianuarie 2016, salarizarea personalului
specialiștilor din minister, spre alte sectoare. Astfel, din
Ministerului Tineretului și Sportului, inclusiv a celui
din unitățile din subordinea acestuia, precum și a perspectiva nivelului de salarizare, cea mai dificilă este
păstrarea angajaților tineri, specializați și cu potențial
personalului
din
cadrul
Ministerului
profesional ridicat, care, după un interval de timp scurt
Comunicațiilor
și
pentru
Societatea
se orientează spre locuri de muncă cu un nivel de
Informațională, se stabilește corespunzător nivelului
salarizare corespunzător nivelului lor de pregătire. De
de salarizare aferent funcțiilor din cadrul
asemenea, foarte dificilă este în prezent chiar și
Secretariatului General al Guvernului.
angajarea tinerilor, absolvenți de studii superioare
tehnice, în funcții de responsabilitate ce necesită înaltă
specializare, limitând astfel accesul tinerilor în
administrația publică centrală din domeniul IT&C.
În prezent, angajații MCSI cu studii superioare (studii
universitare, masterale și doctorale) au niveluri de
salarizare de 730, 850, 1000 sau 1750 lei net, unii dintre
aceştia fiind remunerați la nivelul studiilor medii, chiar
şi la nivelul salariului minim pe economie.
Mai menționăm de asemenea faptul că odată cu
aprobarea HG 245/2015 pentru aprobarea Strategiei
Naţionale privind Agenda Digitală pentru România
2020, în responsabilitatea MCSI a intrat şi
implementarea Strategiei naţionale, armonizată cu
3

Strategia Agenda Digitală 2020 a Uniunii Europene.
Aceasta implică responsabilități suplimentare pentru
personalul MCSI, corelate cu un nivel înalt de
specializare și calificare profesională în domeniul IT&C
pentru inițierea, implementarea sau coordonarea
proiectelor de nivel strategic aferente SNADR 2020.
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