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CĂTRE
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AL
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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2020 pentru
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene şi alte modificări fiscal-bugetare, trimis Comisiei pentru buget, finanţe
şi bănci şi Comisiei pentru muncă și protecție socială, pentru dezbatere pe fond,
în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 379/2020 din 24 iunie 2020
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

George-Gabriel VIŞAN

Adrian SOLOMON

Parlamentul României

Comisia pentru buget, finanţe
şi bănci
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protecţie socială
Bucureşti, 16.11.2020
Nr. 4c-9/501

Bucureşti, 16.11.2020
Nr. 4c-2/663

PLx 379/2020

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi
alte modificări fiscal-bugetare

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi
Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în
procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte
modificări fiscal-bugetare.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor
este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința
din 16 iunie 2020.
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La întocmirea prezentului raport comun s-au avut în vedere avizele favorabile ale
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale și Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, precum și
punctul de vedere al Consiliului Economic si Social.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.75/2020 prin care se reglementează plata unor drepturi salariale datorate atât
personalului Ministerului Afacerilor Interne. Sunt reglementate atât modalităţile de
recalculare a salariilor de funcţie pentru poliţiştii din structurile Ministerului Afacerilor
Interne, cât şi termenele de plată a diferenţelor rezultate și, de asemenea, adoptarea unor
măsuri privind acordarea concediului paternal plătit poliţiştilor sau militarilor care nu au
beneficiat de acest drept în perioada 1 ianuarie 2020-4 aprilie 2020.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru muncă și protecție socială
şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe online separate.
Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au dezbătut proiectul de Lege în
şedinţele online din 8 iulie şi 16 noiembrie 2020, iar membrii Comisiei pentru muncă și
protecție socială au dezbătut proiectul de Lege în şedinţa online din 16 noiembrie 2020.
La lucrările online ale Comisiilor şi-au înregistrat prezenţa deputaţii membri ai
acestora, conform listelor de prezenţă.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații celor două
Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților
adoptarea proiectului de Lege cu amendamente, redate în anexele care fac parte din
prezentul raport comun. Anexa nr.1 cuprinde amendamentele admise, iar anexa nr.2
cuprinde un amendament respins.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria
legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
George-Gabriel VIŞAN

PREŞEDINTE,
Adrian SOLOMON

SECRETAR,
Andrei POP

SECRETAR,
Violeta RĂDUŢ

Şef serviciu Giorgiana Ene
Consilier parlamentar Alexandra Nistor

Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
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Anexa nr.1
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor online, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autor amendament)

__

Nemodificat
LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.75/2020
pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.114/2018
privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene şi alte
modificări fiscal-bugetare

__

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.75 din 14 mai
2020 pentru completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.l 14/2018
privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene şi alte
modificări fiscal-bugetare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.434 din 22 mai 2020, cu

Motivare

2.
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.75 din 14 mai
2020 pentru completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.l 14/2018
privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene şi alte
modificări fiscal-bugetare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea Pentru
I, nr.434 din 22 mai 2020, cu exigențelor

respectarea
impuse
de

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat
următoarele
modificări
completări:

Text propus de Comisii
(autor amendament)
şi următoarea completare:
Autori: membrii comisiilor

3.
__

Nemodificat

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a __
Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri
fiscal-bugetare,
modificarea
şi
completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 1.116 din 29 decembrie 2018, cu
modificările şi completările ulterioare,
se completează după cum urmează:

Nemodificat

Titlui ordonanţei
Ordonanţă de urgenţă pentru
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri
fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene şi alte
modificări fiscal-bugetare
4.
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Motivare
normele
legislativă.

de

tehnică

Nr.
crt.
5.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autor amendament)

1. După articolul 34 se introduce un
nou articol, articolul 341, cu
următorul cuprins:
"Art. 341. - (1) Prin excepţie de la
prevederile art. 34 alin. (1) şi prin
derogare de la prevederile art. 45 din
Legea bugetului de stat pe anul 2020
nr. 5/2020, cu modificările ulterioare,
se recalculează cuantumurile/valorile
salariilor de funcţie aflate în plată
pentru
poliţişti
din
structurile
Ministerului Afacerilor Interne, prin
raportare la care se acordă majorările
salariale din diferenţa până la nivelul
salariilor de funcţie prevăzute de lege
pentru anul 2022, având în vedere,
după caz, următoarele:

1. La articolul I punctul 1, la Se elimină textul adoptat de Senat.
articolul 341, alineatele (1) şi (3)-(5)
se modifică şi vor avea următorul Autori: membrii comisiilor
cuprins:
„Art.341.- (1) Prin excepţie de la
prevederile art.34 alin.(1) şi prin
derogare de la prevederile art.45 din
Legea bugetului de stat pe anul 2020
nr.5/2020, cu modificările ulterioare,
se recalculează cuantumurile/valorile
salariilor de funcţie, respectiv ale
soldelor de funcţie aflate în plată
pentru poliţişti şi personalul militar
din structurile Ministerului Afacerilor
Interne, prin raportare la care se
acordă majorările salariale din
diferenţa până la nivelul salariilor de
funcţie prevăzute de lege pentru anul
2022, având în vedere, după caz,
următoarele:

a) valoarea corespunzătoare sporului
de fidelitate prevăzut de legislaţia în
vigoare până la data de 31 decembrie
2009, prin raportare la nivelul aferent
perioadelor de activitate ale poliţiştilor
desfăşurate şi după această dată în
instituţiile din sectorul de apărare
naţională, ordine publică şi securitate
naţională, în calitate de militar,

a)
valoarea
corespunzătoare
sporului de fidelitate prevăzut de
legislaţia în vigoare până la data de 31
decembrie 2009, prin raportare la
nivelul
aferent
perioadelor
de
activitate
ale
poliţiştilor
şi
personalului militar din structurile
Ministerului Afacerilor Interne
desfăşurate şi după această dată în
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Motivare
Prin formularea propusă se
instituie acordarea unor
drepturi de care personalul
respectiv nu a beneficiat în
perioada de referinţă.

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
poliţist, funcţionar public şi personal
contractual, după caz. Aceasta se
include în valoarea salariilor de funcţie
ale poliţiştilor;

Text
adoptat de Senat
instituţiile din sectorul de apărare
naţională, ordine publică şi securitate
naţională, în calitate de militar,
poliţist, funcţionar public şi personal
contractual, după caz. Aceasta se
include în valoarea salariilor de
funcţie, respectiv a soldelor de
funcţie ale poliţiştilor şi personalului
militar din structurile Ministerului
Afacerilor Interne;

b) valoarea corespunzătoare sporului
pentru absolvirea instituţiilor de
învăţământ superior, cu diplomă de
licenţă, prevăzut de legislaţia în
vigoare până la data de 31 decembrie
2009. Aceasta se include doar în
valoarea salariilor de funcţie ale
agenţilor de poliţie care îşi
desfăşoară activitatea în domenii
corespunzătoare studiilor absolvite,
în mod asemănător cu situaţiile în
care agenţii de poliţie beneficiază de
această valoare;

b)
valoarea
corespunzătoare
sporului pentru absolvirea instituţiilor
de învăţământ superior, cu diplomă de
licenţă, prevăzut de legislaţia în
vigoare până la data de 31 decembrie
2009. Aceasta se include în valoarea
salariilor de funcţie, respectiv a
soldelor de funcţie ale poliţiştilor şi
personalului militar din structurile
Ministerului Afacerilor Interne;

c) valoarea sporului pentru condiţii de
pericol deosebit prevăzut de legislaţia
în vigoare până la data de 31
decembrie 2009, la nivelul maxim
aflat în plată pentru activitatea
desfăşurată în aceleaşi condiţii, în mod

c)
valoarea
sporului
pentru
condiţii de pericol deosebit prevăzut
de legislaţia în vigoare până la data de
31 decembrie 2009, la nivelul maxim
aflat în plată pentru activitatea
desfăşurată în aceleaşi condiţii, în mod
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Text propus de Comisii
(autor amendament)

Motivare

Nr.
crt.

Text
Text
ordonanţa de urgenţă
adoptat de Senat
asemănător cu situaţiile în care asemănător cu situaţiile în care
poliţiştii încadraţi pe funcţii similare poliţiştii şi personalul militar din
structurile Ministerului Afacerilor
beneficiază de această valoare;
Interne, încadraţi pe funcţii similare,
beneficiază de această valoare;
d)
valoarea
sporului
pentru
complexitatea muncii prevăzut de
legislaţia în vigoare până la data de 31
decembrie 2010, la nivelul maxim
aflat în plată pentru activitatea
desfăşurată în aceleaşi condiţii, în mod
asemănător cu situaţiile în care
poliţiştii încadraţi pe funcţii similare
beneficiază de această valoare.

d)
valoarea
sporului
pentru
complexitatea muncii prevăzut de
legislaţia în vigoare până la data de 31
decembrie 2010, la nivelul maxim
aflat în plată pentru activitatea
desfăşurată în aceleaşi condiţii, în mod
asemănător cu situaţiile în care
poliţiştii şi personalul militar din
structurile Ministerului Afacerilor
Interne, încadraţi pe funcţii similare,
beneficiază de această valoare.

(2) Recalcularea prevăzută la alin.(1) (…)
vizează şi perioada de 3 ani, calculată
până la 30 ianuarie 2020. În cazul
personalului în activitate recalcularea
se efectuează şi după data respectivă,
lunar, corespunzător condiţiilor în care
se desfăşoară activitatea şi în
conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Prin excepţie de la prevederile
(3) Prin excepţie de la prevederile art. (3)
34 alin. (2), după recalcularea art.34 alin.(2), după recalcularea
cuantumurilor/valorilor salariilor de cuantumurilor/valorilor salariilor de
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Text propus de Comisii
(autor amendament)

Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
funcţie aflate în plată pentru poliţişti în
condiţiile alin. (1) şi (2), se
recalculează
şi
cuantumurile
sporurilor,
indemnizaţiilor,
compensaţiilor,
primelor
şi
al
celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare care fac parte, potrivit legii
în vigoare, din salariul brut lunar,
inclusiv pentru perioada de 3 ani,
calculată până la 30 ianuarie 2020,
ţinând cont în mod corespunzător de
evoluţia legislativă a măsurilor fiscalbugetare adoptate cu privire la aceste
drepturi.

Text
adoptat de Senat
funcţie,
respectiv
recalcularea
cuantumurilor/ valorilor soldelor de
funcţie aflate în plată pentru poliţişti
şi personalul militar din structurile
Ministerului Afacerilor Interne în
condiţiile
alin.(1)
şi
(2), se
recalculează
şi
cuantumurile
sporurilor,
indemnizaţiilor,
compensaţiilor,
primelor
şi
al
celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare care fac parte, potrivit legii
în vigoare, din salariul brut lunar,
inclusiv pentru perioada de 3 ani,
calculată până la 31 ianuarie 2020,
ţinând cont în mod corespunzător de
evoluţia legislativă a măsurilor fi scaibugetare adoptate cu privire la aceste
drepturi.

(4) Cuantumurile/valorile brute ale
salariilor de funcţie recalculate în
condiţiile alin. (1) şi (2), prin
preluarea, după caz, a valorilor
sporului de fidelitate, sporului pentru
absolvirea instituţiilor de învăţământ
superior, cu diplomă de licenţă,
sporului pentru condiţii de pericol
deosebit
şi
sporului
pentru
complexitatea muncii prevăzute de
legislaţia în vigoare până la data de 31
decembrie 2009/31 decembrie 2010,

(4)
Cuantumurile/valorile brute ale
salariilor de funcţie, respectiv ale
soldelor de funcţie, recalculate în
condiţiile alin.(1) şi (2), prin preluarea,
după caz, a valorilor sporului de
fidelitate, sporului pentru absolvirea
instituţiilor de învăţământ superior, cu
diplomă de licenţă, sporului pentru
condiţii de pericol deosebit şi sporului
pentru complexitatea muncii prevăzute
de legislaţia în vigoare până la data de
31 decembrie 2009/31 decembrie
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Text propus de Comisii
(autor amendament)

Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
dar şi a altor valori pentru unele
elemente abrogate la data de 1 ianuarie
2010/1 ianuarie 2011, în conformitate
cu legislaţia-cadru de salarizare
unitară, la care se adaugă şi majorările
salariale corespunzătoare din diferenţa
până la nivelul salariilor de funcţie
prevăzute de lege pentru anul 2022,
reprezintă cuantumurile/ valorile brute
aflate în plată care fac obiectul
comparaţiei reglementate la art. 7 lit.
b) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare,
pe întreaga perioadă de aplicare
etapizată a legii-cadru.

Text
adoptat de Senat
2010, dar şi a altor valori pentru unele
elemente abrogate la data de 1 ianuarie
2010/1 ianuarie 2011, în conformitate
cu legislaţia-cadru de salarizare
unitară, la care se adaugă şi majorările
salariale corespunzătoare din diferenţa
până la nivelul salariilor de funcţie,
respectiv a soldelor de funcţie
prevăzute de lege pentru anul 2022,
reprezintă cuantumurile/ valorile brute
aflate în plată care fac obiectul
comparaţiei reglementate la art.7 lit.b)
din Legea-cadru nr.153/2017, cu
modificările şi completările ulterioare,
pe întreaga perioadă de aplicare
etapizată a legii-cadru.

(5) În situaţia personalului ale cărui
raporturi de serviciu au încetat,
recalcularea cuantumurilor/valorilor
salariilor de funcţie şi, după caz, a
cuantumurilor
sporurilor,
indemnizaţiilor,
compensaţiilor,
primelor şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare care fac parte,
potrivit legii în vigoare, din salariul
brut lunar se realizează până la data
încetării raporturilor de serviciu, în
cadrul perioadei prevăzute la alin.
(2)."

(5) În situaţia personalului ale cărui
raporturi de serviciu au încetat,
recalcularea cuantumurilor/valorilor
salariilor de funcţie, respectiv a
soldelor de funcţie şi, după caz, a
cuantumurilor
sporurilor,
indemnizaţiilor,
compensaţiilor,
primelor şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare care fac parte,
potrivit legii în vigoare, din salariul
brut lunar, respectiv solda brută
lunară, se realizează până la data
încetării raporturilor de serviciu, în
cadrul perioadei prevăzute la alin.(2).”
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Text propus de Comisii
(autor amendament)

Motivare

Nr.
crt.
6.

Text
ordonanţa de urgenţă
__

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autor amendament)

__

- La articolul I, după punctul 1 se
introduce un nou punct, pct.11, cu
următorul cuprins:
«1. După articolul 341 se introduce
un nou articol, art.342, cu următorul
cuprins:
„Art.342. - (1) Prevederile art. 341 se
aplică în mod corespunzător și
personalului militar în activitate, în
măsura în care a beneficiat de
drepturile respective.
(2) În vederea aplicării prevederilor
alin.(1) conducătorii instituțiilor din
sistemul de apărare, ordine publică și
securitate națională emit norme
metodologice aprobate prin ordin al
conducătorilor instituțiilor din sistemul
de apărare, ordine publică și securitate
națională.”
Autori: membrii Comisiilor şi deputaţi
Eugen Bejinariu, Oana Consuela
Florea, Cezar Florin Preda, Mitică
Marius Mărgărit
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Motivare

Respectarea prevederilor
art.6 din Legea-cadru
nr.153/2017 privind
salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările
ulterioare.

Nr.
crt.
7.

Text
ordonanţa de urgenţă
__

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autor amendament)

2. La articolul I, după punctul 1 se Se elimină textul adoptat de Senat.
introduce un nou punct, pct.11, cu
următorul cuprins:
Autori: membrii comisiilor
«1. După articolul 341 se introduce
un nou articol, art.342, cu următorul
cuprins:
„Art.342. - (1) Prin excepţie de la
prevederile art.34 alin.(1) şi prin
derogare de la prevederile art.38
alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017,
cu modificările şi completările
ulterioare, începând cu data de 1 iulie
2017, se recalculează cuantumul
majorărilor/creşterilor
salariale
cuvenite personalului didactic din
învăţământ în conformitate cu
dispoziţiile art.15 din Legea-cadru nr.
153/2017,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, şi cu cele ale
art.4, art.5 alin.(1), art.7 şi art.8 ale
Anexei nr.I, Litera B) - Reglementări
specifice personalului didactic din
învăţământ a Capitolului I al legii, prin
raportare la salariul de bază în plată şi
nu prin raportare la salariul de bază
aferent lunii decembrie 2016, ţinânduse cont de evoluţia legislativă a
măsurilor fiscal-bugetare adoptată cu
privire la stabilirea salariilor de bază
ale personalului plătit din fonduri
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Motivare
Prevederile introduse de
Senat nu fac obiectul OUG
nr.75/2020 şi nici al OUG
114/2018.
Introducerea unor astfel de
prevederi ar crea inechităţi
majore faţă de celalalte
categorii de salariaţi din
sistemul bugetar care au
beneficiat
de
sporuri
specifice şi care s-au
menţinut în plată sau au fost
majorate procentual, fără a
fi raportate la salariile de
bază aflate în plată, potrivit
dispoziţiilor
legale
în
materie.
Trebuie
menţionat
că
sporurile aflate în plată la
data intrării în vigoare a
Legii nr.153/2017, pentru
tot personalul bugetar, au
fost menţinute în acelaşi
cuantum până la data de 31
decembrie 2017, respectiv
au fost majorate cu diferite
procente, atât pentru anul
2018, cât şi pentru anul
2019, fără a fi raportate la

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autor amendament)

publice.
(2) Plata sumelor rezultate ca urmare a
recalculărilor salariale prevăzute la
alin.(1), începând cu data de 1 iulie
2017 se actualizează cu indicele
preţurilor de consum comunicat de
Institutul Naţional de Statistică şi cu
dobânda legală penalizatoare calculată
de la data de 1 iulie 2017 şi se va
realiza eşalonat, astfel:
a) în primul an se plăteşte 5% din
valoarea sumei rezultate;
b) în al doilea an se plăteşte 10% din
valoarea sumei rezultate;
c) în al treilea an se plăteşte 25% din
valoarea sumei rezultate;
d) în al patrulea an se plăteşte 25% din
valoarea sumei rezultate;
e) în al cincilea an se plăteşte 35% din
valoarea sumei rezultate.”»
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Motivare
salariile de bază aflate în
plată,
cu
excepţia
categoriilor de personal care
a beneficiat de salariile
stabilite de lege pentru anul
2022.
De asemenea, personalul
didactic din unităţile şi
instituţiile de învăţământ
preuniversitar şi universitar
de stat, inclusiv unităţile
conexe, a beneficiat de o
majorare suplimentară, de
20%,
a
cuantumului
sporurilor, de la data de 1
martie 2018.
Potrivit dispoziţiilor OUG
nr.114/2018, personalul din
învăţământ va beneficia,
începând cu data de 1
septembrie 2020, de salariile
de bază stabilite de lege
pentru anul 2022, respectiv
de
raportarea
tuturor
sporurilor la salariile de
bază astfel stabilite.

Nr.
crt.
8.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autor amendament)

2. După articolul 39 se introduce un __
nou articol, articolul 391, cu
următorul cuprins:
"Art. 391. - (1) Plata eventualelor sume
rezultate ca urmare a recalculărilor
salariale prevăzute la art. 341, pentru
perioada de 3 ani calculată până la
data de 30 ianuarie 2020, se va realiza
astfel:
a) în primul an de la data de 30
ianuarie 2020 se plăteşte 5% din
valoarea sumei rezultate;
b) în al doilea an de la data de 30
ianuarie 2020 se plăteşte 10% din
valoarea sumei rezultate;
c) în al treilea an de la data de 30
ianuarie 2020 se plăteşte 25% din
valoarea sumei rezultate;
d) în al patrulea an de la data de 30
ianuarie 2020 se plăteşte 25% din
valoarea sumei rezultate;
e) în al cincilea an de la data de 30
ianuarie 2020 se plăteşte 35% din
valoarea sumei rezultate.
(2) Prevederile art. 39 alin. (3) -(6) se
aplică în mod corespunzător şi pentru
situaţia prevăzută la alin.(1)."

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.
9.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autor amendament)

Art.II. - Pentru personalul în activitate, __
recalculările salariale prevăzute la art.
I pct. 1 se realizează în termen de 120
de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, iar
eventualele diferenţe salariale cuvenite
lunar după data de 30 ianuarie 2020 se
regularizează începând cu data plăţii
salariilor în luna următoare celei în
care se împlineşte acest termen.

Nemodificat

Art. III. - În aplicarea prevederilor art.I __
şi II se emit norme metodologice la
nivelul ordonatorului principal de
credite în termen de 45 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentului
act normativ.

Nemodificat

Art. IV. - Prin derogare de la __
prevederile art. 2 alin. (2) din Legea
nr. 210/1999 privind concediul
paternal, cu completările ulterioare,
poliţiştilor şi personalului militar din
structurile Ministerului Afacerilor
Interne care nu au putut beneficia de
concediul paternal, potrivit legii, în
perioada de la 1 ianuarie 2020 până la
data intrării în vigoare a Legii

Nemodificat

10.

11.
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Motivare

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă
nr.33/2020 pentru completarea Legii
concediului paternal nr. 210/1999 şi
pentru abrogarea art. 10 alin. (7) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 90/2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare,
modificarea
şi
completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene li se acordă
acest drept, la cerere, în primele 8
săptămâni de la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autor amendament)

Motivare

12.
__

3. După articolul IV, se introduc Se elimină textul adoptat de Senat.
două noi articole, art.V şi VI, cu
următorul cuprins:
Autori: membrii comisiilor
„Art.V. - De la data intrării în vigoare
a prezentei legi, prin derogare de la
dispoziţiile
art.34
alin.(2)
din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea
unor acte normative şi prorogarea unor
termene,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
majorările/creşterile salariale cuvenite
personalului didactic din învăţământ în
conformitate cu dispoziţiile art.15 din
Legea-cadru
nr.
153/2017,
cu
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Prevederile introduse de
Senat nu fac obiectul OUG
nr.75/2020 şi nici al OUG
114/2018.

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat
modificările şi completările ulterioare,
şi cu cele ale art.4, art.5 alin.(1), art.7
şi art.8 ale Anexei nr.I, Litera B) Reglementări specifice personalului
didactic din învăţământ a Capitolului I
al legii, se determină prin raportare la
salariul de bază în plată al
beneficiarului, stabilit conform legii.

Text propus de Comisii
(autor amendament)

Motivare

13.
__

Art.VI. – Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.933
din
13
octombrie
2004,
cu
modificările şi completările ulterioare,
se completează după cum urmează:
1. La articolul 11 alineatul (1), după
litera ş) se introduce o nouă literă,
lit.t), cu următorul cuprins:
“t) construcţiile şi dotările provizorii
admise a se amplasa pe plaja cu
destinaţie
turistică,
iniţiate
de
deţinătorii contractelor de închiriere a
unor suprafeţe/subzone de plajă;”
2. După articolul 37, se introduce un
articol
nou,
art.371,
având
următorul cuprins:
“Art.371. - (1) Construcţiile şi
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Se elimină textul adoptat de Senat.

Conform art. 136 din
Constituția
României,
Autori: deputat Adrian Solomon şi plajele sunt proprietatea
membrii Comisiei pentru buget, publică a statului. Operatorii
finanţe şi bănci din grupurile economici
pot
încheia
parlamentare PSD şi PNL
cu Administraţia Naţională
"Apele
Române",
prin
Direcţia Apelor DobrogeaLitoral,
contracte
de
închiriere a unor zone de
plajă în condițiile OUG nr.
19/2006 privind utilizarea
plajei Mării Negre şi
controlul
activităţilor
desfăşurate pe plajă.
Construcţiile şi dotările
admise a se amplasa pe
plaja cu destinaţie turistică,
de
către
operatorii
economici sunt cele descrise
la art. 6 alin.(1) din OUG nr.

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat
amenajările provizorii edificate sau
amplasate
fără
autorizaţie
de
construcţie pe plaje cu destinaţie
turistică şi în care s-a desfăşurat
activitate specifică de divertisment,
agrement, sportivă sau bar/restaurant
înainte de 1 ianuarie 2020, sunt
atestate
ca
fiind
proprietatea
operatorilor economici titulari ai
contractelor de închiriere plajă, la
solicitarea acestora, prin emiterea unor
adeverinţe de atestare a construcţiilor
şi amenajărilor cu caracter provizoriu,
cu respectarea următoarelor condiţii:
a) solicitantul să fie titularul
contractului de închiriere plajă
încheiat cu autoritatea competentă;
b) solicitantul să fi desfăşurat activităţi
de divertisment, agrement, sportive
sau bar/restaurant în spaţiile care fac
obiectul contractului de închiriere
plajă, anterior datei de 1 ianuarie
2020;
c) solicitantul să depună un plan de
situaţie
cu
amenajările
sau
construcţiile vizate de solicitare.
(2) Adeverinţa pentru atestarea
dreptului de proprietate, valabilă strict
pe durata valabilităţii contractului de
închiriere plajă, se emite de către
arhitectul şef sau, unde nu este
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Text propus de Comisii
(autor amendament)

Motivare
19/2006, cu respectarea
caracteristicilor
şi
modalităților de amplasare a
construcţiilor şi dotărilor,
prevăzute în documentaţiile
urbanistice.
2. Eliminarea autorizației
de construire pe plaje
(terenuri
aparținând
domeniului
public
al
statului, cu regim special de
reglementare) este de natură
să afecteze sănătatea publică
și să permită utilizatorilor
plajelor (chiriași) să dispună
liber de bunurile publice.
3. Atestarea dreptului de
proprietate
asupra
construcțiilor edificate pe
terenurile
publice
ale
statului nu poate fi făcută de
unitățile
administrativ
teritoriale, care nu sunt parte
a contractului de închiriere
incheiat între operatorul
economic si AN "Apele
Române", în numele statului
român. Cu atât mai puțin,
atestarea
dreptului
de
proprietate poate fi făcută de
un funcționar din primărie

Nr.
crt.

Text
ordonanţa de urgenţă

Text
adoptat de Senat
instituită funcţia de arhitect-şef, de
către persoana cu responsabilitate în
domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului din aparatul propriu al
autorităţii administraţiei publice locale
pe raza căreia este situată construcţia
provizorie.”
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Text propus de Comisii
(autor amendament)

Motivare
sau
consiliul
județean,
respectiv de către arhitectulșef.

Anexa nr.2
AMENDAMENTE RESPINSE
În urma dezbaterilor, Comisiile au respins următorul amendament:
Nr.
crt.

Text
iniţial

1.
Art.I

Text propus
(autor amendament)

MOTIVARE
1. Argumente susţinere
2. Argumente respingere

- La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou
punct, pct.11, cu următorul cuprins:
«1. După articolul 342 se introduce un nou articol,
art.343, cu următorul cuprins:
„Art.343. - Prin excepție de la prevederile art.34
alin.(1) și prin derogare de la prevederile art.45 din
Legea bugetului de stat nr.5/2020 se recalculează
cuantumurile salariilor aflate în plată pentru personalul
din aparatul de lucru al Parlamentului prin raportare la
care se acordă majorarea salariului din diferența până
la nivelul salariului prevăzut de lege pentru anul 2022,
având în vedere valoarea corespunzătoare a sporurilor
de fidelitate/stabilitate, condiții vătămătoare și
confidențialitate prevăzute de legislația în vigoare până
la data de 31 decembrie 2009.”»

1. Legea nr.71/2015 a prevăzut ca personalul
din cadrul aceleiași instituții sau autorități
publice va fi salarizat la nivelul maxim aflat
în plată dacă își desfășoară activitatea în
aceleași condiții, ori, prin înghețarea
sporurilor la nivelul de 31 decembrie 2009,
diferențele salariale au rămas în continuare.
Trebuie precizat că salarizarea personalului
din aparatul Parlamentului, până la apariţia
Legii nr.284/2010, s-a situat între limite
minime şi maxime şi nu tot personalul a
beneficiat de cuantumul maxim. Nici măcar
după aplicarea prevederilor legale prin care
s-a recalculat nivelul salariilor la nivelul
maxim aflat în plată, diferenţele salariale în
cadrul aceleiaşi funcţii nu au dispărut.
2. Prevederile introduse de Senat nu fac

Autori: deputaţi Eugen Bejinariu, Oana Consuela Florea, obiectul OUG nr.75/2020 şi nici al OUG
Cezar Florin Preda, Mitică Marius Mărgărit
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114/2018.
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