
 

Parlamentul României  
Camera Deputaţilor 

Bucureşti,   8.04.2010 
Nr.   26/1058 
                                                                                                                  

A V I Z 
 asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare 
 
 

  Cu adresa nr.PL.- x 102 din 31 martie 2010, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, a fost sesizată, în 
vederea dezbaterii şi avizării, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri 
financiar-bugetare. 
  In şedinţa din  8 aprilie 2010, Comisia a examinat proiectul de Lege sus-
menţionat şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  acestuia. 
Menţionăm că în urma dezbaterilor a rezultat un amendament admis pe care în 
prezentăm în anexa la prezentul aviz. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de Lege face 
parte din categoria legilor organice. 
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Anexa 
 

Amendament admis 
 

Nr. 
crt. Text Senat 

 

Amendamente Comisie 

(autorul amendamentelor) 

 
Motivarea amendamen- 

telor 

1. Art. VIII 
1. Articolul 5 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 
privind asigurarea unui cadru unitar 
pentru managementul proiectelor 
finanţate prin împrumuturi externe 
contractate sau garantate de stat, 
rambursabile sau nerambursabile, 
inclusiv privind plata specialiştilor 
români care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul unităţilor de 
management de proiect, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, 
aprobată prin Legea nr. 172/2001, 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 5 - Salarizarea personalului 
prevăzut la art. 4 se stabileşte prin 
asimilare cu salarizarea personalului 
din instituţiile publice la nivelul 
cărora funcţionează." 
 

 
Se elimină.  
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Unitatea de Management al Proiectului 
(UMP) a fost constituită in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 172/10.04.2001 (care 
aproba OUG nr. 52/1999) în subordinea 
directă a ministrului mediului şi pădurilor, 
potrivit structurii organizatorice aprobate 
prin Ordinul ministrului mediului şi 
dezvoltării durabile nr.1820/21.11.2007, in 
baza prevederilor Acordul de Împrumut 
nr.44873 RO si a Acordul de asistenta 
financiara nerambursabila din Fondul GEF 
nr. TF 058040 RO (ratificate prin Legea nr. 
228/31.10.2008) semnate între guvernul 
României şi Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, actionand in 
calitate de agentie de implementare a 
Facilitatii Globale de Mediu, privind 
finantarea „Proiectului privind controlul 
integrat al poluării cu nutrienţi” în valoare de  
50 milioane EURO - împrumut şi 5,5 
milioane USD - finanţare nerambursabilă. 

Având în vedere legislaţia aplicabilă, 
dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 228/2008 
arată în mod clar că ""proiectul (...) se 
realizează de Unitatea de management al 
proiectului (UMP ). al cărei personal este 
salarizat în conformitate cu prevederile OUG 
nr. 52/1999"". iar conform art. 9 din Ordinul 
1820/2007 ""salarizarea sau. după caz. 
remunerarea personalului UMP-INPC se 
realizează în cuantumul şi din sursele 



financiare precizate în Anexa nr. 2 la 
prezentul ordin, tară a depăşi suma 
corespunzătoare echivalentului în lei a până 
la 300 USD pe zi"*. în anexa C art III (vi), 
parte integrantă a contractului individual de 
muncă, se arată condiţiile în care se poate 
recalcula şi modifica salariul « brut » al 
angajatului, astfel încât să fie păstrat 
neschimbat salariul « net » lunar specificat 
în articolul III (v). 

Asimilarea salarizării personalului UMP 
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
114/2009, nu poate fi aplicată personalului 
contractual din cadrul UMP. angajat cu 
contract individual de muncă, aflat în 
executare la data intrării în vigoare a OUG 
nr. 114/2009. deoarece dispoziţiile art. 41 
din Legea nr. 53/2003-Codul muncii arată 
clar că tară acordul părţilor nu se pot aduce 
modificări contractului individual de muncă.  

OUG 114/2009. "dacă"' ar fi 
aplicabilă, vine în contradicţie cu dispoziţiile 
Constituţiei şi anume cu principiul 
neretroactivităţii. nefiind posibilă aplicarea ei 
pentru angajaţii UMP care au contracte în 
curs de execuţie. 

în plus. la art. IV - Plata din Anexa C a 
Contractului individual de muncă, se 
specifică următoarele: «salariul brut al 
angajatului va fi recalculat şi modificat în caz 
de schimbare a legislaţiei româneşti 
relevante, astfel încât să se păstreze 
neschimbat salariul lunar net specificat la 
articolul III de mai sus». 
 

 
 
Întocmit, 
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