
 
AMENDAMENTE  

la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum 
şi modificarea şi completarea unor acte normative 

 
Nr. 
crt. 

Forma adoptată de Senatul României Textul amendamentului propus/Autor Motiva ţia 

1.  Art. 1 
 
 
(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. 

Alin. (3) al art. 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(3) Prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9  
din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri 
bugetare în anul 2017, prorogarea unor 
termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, 
începând cu data de 1 martie 2017, 
cuantumul brut al salariilor de 
bază/indemnizaţiile de care beneficiază  
personalul care ocupă funcţii de 
demnitate publică alese din cadrul 
organelor autorităţilor publice locale, 
respectiv primari, viceprimari, pre şedinţi 
şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, se 
majorează cu 30% faţă de nivelul acordat 
pentru luna februarie 2017. 
 
După  alin. (3) al art. 1 se introduce un 
nou alineat alin. (31) care va avea 
următorul cuprins: 
 
(31)  Nu intră sub incidenţa prevederilor 
alin. (1), (2) şi (3) personalul prevăzut la 
alin. (4). 
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Se impune de urgenţă ca de majorările 
salariale prevăzute de art. 1 din  Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte 
normative să beneficieze şi  primari, 
viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai 
consiliilor judeţene.  
 
Astfel, se cunoaşte faptul că prin majorare 
salariilor personalului din administraţia 
publică, unii funcţionari vor avea venituri 
salariale superioare primarului/ 
viceprimarului, deşi responsabilitatea este net 
superioară. 
Pentru a corela corect responsabilitatea cu 
veniturile salariale, propunem ca de la data 
de 1 martie 2017 cuantumul 
salariilor/indemnizaţiilor, dar şi ale sporurilor 
să fie majorate cu 30%, în condiţiile în care 
persoanele care ocupă funcţii alese la nivelul 
administraţiei locale nu beneficiază de alte 
sporuri sau beneficii salariale sau asimilate 
salariilor: sporul de vechime în muncă, 
acordare de tichete de vacanţă etc. 
 
Din punct de vedere bugetar, impactul acestei 
măsuri este compensat de creşterea eficienţei 
actului administrativ.  
Ca sursă de compensare bugetară trebuie 
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utilizată implementarea directivelor europene 
cu privire la impozitul pe profitul realizat în 
statele membre (impozitarea profitului în 
statul în care acesta a fost generat), în special  
Directiva (UE) 2016/1164 a Consiliului din 
12 iulie 2016 de stabilire a normelor 
împotriva practicilor de evitare a 
obligațiilor fiscale care au incidență 
directă asupra funcționării pie ței interne. 
 


