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PUNCTE.DE VEDERE 

CONSIUUL.ECONOMIC 51 SOCIAL 
INTRARE 
IEŞIR~ ~ Nr....~l~CJ.:~-........ 

Zwa....%~~r.. LonaQS20.. t 2.., 

referitoare la proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

peutru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2008 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi 

a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi eompletarea unor acte normative 

şi prorogarea unor termene 

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea. şi func}ionarea 

Consiliului Economic şi Social, repubiicată, cu modificăiile şi completările ulterioare, şi att. 11 lit. 

a) din Regulamentul.de organizate şi funclionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat cu 

privire"la a.vizatea proiectttlul de Ordonanlă de urgenJă a Guvernului .pentru modł/îcarea şi 

completarea Ordonanlei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2008 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul invesli/iilor publice.,ci a unor tnăsuri fiscal-bugetgre, modiftcarea şi completarea unor 

acte normative ş1 prorogarea unor termene. 

În. temeiul art. 6 aim , (7) din. Legea nr. 248/201.3 privind organizarea şi funclionarea 

Consiliului Econoinic şi Social, republicată, cu modificările şi eoinpletările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regtllamentul de organizare şi funcponare, în şedinla din data de 21.05.2020, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, modifieată prin 

Hotărărea Plenului nr. 52/14.05.2020, părlile reprezentate în Plcnul Consiliului Economic. şi 

Social şi-au exprimat următoarele puncte de vedere: 



➢.reptezentaniii părţii sindicale, 1 reprezentant al p'ărfii patronale i5 reprezentanli. ai 

asoci'aliilor şi fundaliilor neguvemazneutale ale .societălii civile au votat _pentru avizarea 

FAVORABLI.A a proiectului de act normatiV, cu propunerile, de modificare prevăzute 

In anexă, 3 dintre aceştia din pi 'iiă susţinând şi. obse.rvaţia cä. aplicarea măsuilior prevăzute 

în proiectul. -dę.. act normativ at conduce, potrivit: iruliatorilbi, la efectuarea unor cheltuieli 

suplimentare de la bugetul de statcace numai'.ni ănul 2020 Š-r cifi`a lă 318,65'niilioăne.l"ei, . 

din care 292;4 miligane lei drepturi brute şi eontribuţii aferente; la care se adaugă suma de 

47,8 rriilioane lei ieprezentând prima transă din drepturile de care po&ţiştii nu at beneficiat în. 

3• ani anteriori, on, alocarea în acest monienţ d,.e noi.s.ume de 1a bugetul de stat etc foarte greu 

de • realizaţ în conditiile actuale în, care prioritate în âlocările suplimentare ar trebui şă aibă 

măsuiile care s`a;conducă lă_restartarea-economiei;, 

➢ 4 reprezentanti ai părţii patronale şi 4 reprezentanti 
ai asocialiilor şi fundajiilor 

neguvernamentale ale societălii civile as votat pentru, avizaiea FAVORABILĂ ;a 

pioiectului de act norrrtativ;, 

➢ 1 reprezentant al părţii patronale a votat pentru ăvizarea NEFAVORA$ILA ă proieetului 

de act normativ cu motivarea că se c:ontinuă acozdarea unor privilegii disc,utabile, care face 

să creaseă discriminarea faţă d. e alte categoril de.angajati din alte domeriii; 

i 1 reprezentant al părţii patro.nale Şi, 1 teprezentant al asociatiilor şi fundaliilor 

neguvernamentale:ale societ`api ciVile s-au abţinut de la vat. 

Preşedinte, 

Iacob BALI 

Rodi
Rectangle
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Anexă 

Propunerile de modiłicare aferen#e 

proiectu[ui de. Gritonanţă de urgenţă a, Guverntrlui pentru morfifcarea $i compfetarea Ordomumţei de urgenţă a 

Giivernului.nr.114/20Q8privind instituirea unvr măsuri în do;reeniul investiţiilor public e şi a tutor rnăsuri frscal: 

bugetare, inodifrcarea şi eompletarea tunor acte ttormative şi protogarea unar termene 

Nr. Text iniţial Text propus Motivate 

}Tropuneri formulale de 5indicaful ÎJai'ioaal at Politîs¢ilor si Pdrsonalulau contractual (C.N.S Cm 4e1 "tiLFA' ) 
I. 

. 

Art.34' — (1) Prin exceptie de la prevederile 
au 34 aliii.(1) şi prin derogate de la prevederile 
art,45 din Legea nr.5/2020. a bugetului de stat pe 
anul 2020, se recalculează cuantumurjle/valorile 
salarillor de functie aflate in ptată pentru politişti, 

prin raportare aa care se acordă majorările 
salariale din diferenta până'. !a nivelul Salaritlor de 
functie prevăzute de lege pentru anul 2022, având 
in Vedet'e, după caz, următoarete Valori; 

: ă) valOatea corCspUnzătoare sporullli de ftdelitate 

Art:34' — (1) Prip excepf,ie de la pr,e,vederile 
art 34 alin.("1) şi prîrt derogare de la prevederile 
art 45 din Legea nr.5/2020 a bugeţul,w de st"at pe 
'anul 2020, se recalcuteaz`a cuantumurile/valorile 
salariilor de functie aflate in plată pentru politişti, 
prin raportare la care se acordă niajorătile 

şalariale din diferenta până la nivelul salariilor de; 
functie prevăzute,de lege pentru anti! 2022,.  :având 

Prin refoimularea "tit.â) Sc 

elinină toate dlscritnin`a"rile 
legate de nivelul salariulu! 
de functie pentru functli 
similare 

. . 
in vedere, după caz, următo.ârelev,aloCl': 

a) valoarea cOrespunzătOare şponrlui de fidelitate 



2. 

prevăzut de legis[aţia în vigoare până la data d.e 
31 decembrie 2009, ,prin raportare la nivelul 
aferent perioadelor de activitate desfăur,a,te 
până in prezent in insţituţiile din s, ectorul de 
apărare naţională, ordine public'a şi sceuritate 
naţidnală, in calitate de militar, poliţist, 
funclionar public şi personal contractual,, 
după caz; 

Propuneri ; 

prevăzut de legislaţia în vigoare până la data de 
31 decembrie 2009, prin raportare. la nivelul 
maxim aflat'în plată pentru funcţiî simiiare la 
nivelulordonatorul principal de credite; 

nulate de C &N MERIDL4N (Sindicatul National Pro .Lex) 
Art341 — (1) Prin excepţie de Ia prevederile 
art 34 a1in,(1) şi prin derogate de ]a prevederile. 
ar145 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe 
anul 2020; se. recalculează cuantuniările/ 

v,alorile salariilor de fitncţie aflate în plată 

pentru poliţişti, prin raportare la 'care se acordă 
majorările salariale din difereu(a până 1ă 
nivelul salariilor de funcţie prevăzute de lege 
pentru anul 2022; având in vedere, după caz, 
următoarele valori; 
a) valoarea coreSputtzătoa cc. sporului de fidelitate 
prevăzut dc legislaţia in vigoare. până Ia data de. 
31 decembrie 2009, pritt raportare Ia nivelul 
aferent perioadelor de activitate desţăşurate pânii 
în. prezent in instituţiile din sectorul de apărare 

naţionălă, ordine publică, şi securitate naţională, 

în calitate de militar, poliţist, funcţionar public şi. 

personal contractual; după caz; 

b) valoarea corespunzătoare sporului pentru 
absolvirea instituţiilor de învăţământ superior; cu 
d[plomă de licenţă, prevăzut de legislaţia In 
vigoare până la data de 3]: decetnbrie 2009. 
Aeeastă valoare se preia doar în salariile de 
functîe ale ageuţilor de poliţie care îşi 

destâşoară aetivitatea in domenii 
corespunzătoare studiiior absolyite, in mod. 
similar cu situaţiile în care agenţii de politic 
beneficiază de aeeastă valoare; 

Art,34 —(1) 1'rin excepţie de la prevederile 
art 34 alin. (1.) şi prin derogare de la. prevederile 
art. 45: din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat,pe 
anul 2020, se recalculează salariile de funcţie: 
atlate in plată pentru poliţişti, prin acordărea 
drepturilor prevăzutc la lit a)-c): 

a) suma compensatorie tranzitorie 
corespunzătoare sporului de fidelitate: prevăzur de 
legislaţia în vigoare până la data de 31 decembrie 
2009, prin raportare la nivelul aferent perioadel.or 
de activitate desiăşurate până în prezent In 
instituţiile din sectorul de apărare naţionaiă,. 
ordine publică şi securitate naţională, in ¢alitate 
de militar, poliţist; funcţiotiar public şi personal 
contractual, după caz; 
b) suma compensatorie tranzito'rie 
corespunzăţoare sporului pentru absolv`irea 
instituţiilor de îpvăţământ superior; cu diplomă de 
licenfă, prevăzut de legislaţia in vigoare până la 
data de 31 decembrie 2009. 

Fraza din proiect nu are 
înţeles gramaticai, coerent şi 
Iogic, 

Drepturite care nu. se mai 
regăsesc In actuala legislatie 
răinân în plată sub forma 
sumei compensatorii 
tranzitori i. 

Drepţul treb.uie acordat 
tuturor agenilor cu studii 
superioare; indiferent de 
specialitateă s"tudiil`or, având 
în vedere,faptul•că nu exiştă. 
o normă juridică sau regulă 

uit.itară de apreciete a 
dotrteniilor corespunzătoare 
studîilor: De asentenea,. în. 
practică există multe funcţii 
de ofiţeri de poliţie in a.căror 
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mod CoreSpunZător şi pentru, siluaiia prevăzută 1$ 
am . (t). 

mod cofespUnZătoC şi pentr4 situatia preV2zută la. 
alin. (1). 

4. Art. II (2) In aplicarea prevederilor 
pre2entnlul act normativ :pot fi emise nOCmc 

metodologice la nivelut ordonatorului 
principal de credite,. 

Se elimină. Legea prevede în mod 
expreŞ'adoptarea unor.norme 

metodologice, dacă situa#ia, o 
impune. Normete de tehnică 

legistatiVă impun 
tnenţionarea iinperaţiv,ă a 
emitereii normelor 
metodologice. Pe dc ,altă 

parte, prevederile sunI o)are 

şi nu necesită norme de 
aplicare. 

I'rapuner fonnzulate de CN,S.L.R. FR,4T.1A 
S. Aft 35 dFn ©rdonar?jă de zrrgenfă a Guvern'ului 

penlru niodifrcarea şi completarea Ordonanjei de 
urgerrtă a Guvernului iii-. 114/2008 privind 
instituirea unor măsuri Zn domeni;r( investiliilor^ 
publice şi a unor .măsuri .fi'scal<bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative 
şi prorogarea unor termeefe cu modificările ,ci 
completările ulterioare 
(1) Prin d"e.rogare de la prevederile ait, 21 alin 
(2)-(6) din Legea-cadtu nr. 153/20]7; Cu 

. modificările şi completările ulterioare;. în 
perioada 2019-2.021, munca suplinientar,ă 

efectuată peste durata normală a timpului: de lucru 
de către personalui din sectorul bugetar încadrat 
in funclii de execujie sau de conducere; precum şi 

munca prestatâ în zilele de repaus săptăinânal,, de 
sărbători legale şi 7n ceteialte zile, în care, 'în 
conformitate cu reglemen..tăi~ile .în vigoare, nu se 
lucreaz`a în cadrul sehimbului normaLde ]ucru se 
vor compensa numai cu timp liber cotespunzătpr 

acestora. 
(2) Prin exceplie de Ia prevederile aim . (l); în 
perioăda 2020-2021, pentru aetiviţatea. 
desfăşilrată de perşonalul mil:itar, polilişti„ 

pot itiştii din :penitenciare şi personalul civil din 



instituliile publice de apărâre, oi•dine pttblieă şi 
secuntate na(ională, în zilele de repaus 
săptămânal,-de sărbători legale şi 4n celelalte=zile 
în care, îr! conformitafe GLI reglementăriÎe 1n 
vigoare, nu se lucrează; se acordă drepturi.le 
prevăzute de legislalia aferentă lunii iunie 2017.- 
Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi. o 
teptezîntă solda. de fimclie/salariul de 

: funclie/salariul de bază cuvenit(ă): 
(3) Prin exceptie de la prevederile: aim . .(1), 
munca, suplimentară prestată în perioada 2Q19-
2021. peste programul normal de lucru de către 
personalut cu statut special care are atriliulii 
pentru. desfăş'utarea activităjilor deosebite cu 
caracter operativ sau neprevăzut în domeniul 
ordinii şi sigur.ăniei publice, în res'pectarea 
regimului frontierei "de stat a României`,: in situalii 
de urgentă; în personatizarea, emiterea şi eviden(a 
generală a documentelor de identitate şi .a 
paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenla 
permiselor de conducere şi a certifrcatelor de 
înmatriculare ale autovehictrlelor rutiere, pre.cum. 
şi de către tunctionarii publici cu statut special 
din sistemul administraliei peniteneiare, bare. nu 
se poate compensă cu timp liber corespunzător; 

se plăte$te cu o majorare de 75%o din solda de 
furiclie/salariul de funetie cuvenit(ă), proporlional 
Cu timpui efectiv lucrat in aceste condi)ii. Plata 
rriajorării se efectuează în cazul în care 
compensarea prin ore lihere piătite .nn este 
posibilă în tumătoarele 60 de zile după prestarea 
munch i suplimentare. 
(4) Plata majorării peevăzute la alin. (3) se 
efectuează astfel, încât Să se îhCadrezC În limita dc 
3%. din surna soldelor de functie/salariilor de 
functie, soldelor de gradtsalariilor gradului 
profesional dclinut, gradaGilor şi a soldelor de 
comandă/salariilor de comandă. 
(5) În cazul functionarilor publici cu statut special 



diri sistetnul adtriinistraliei pertiteticiare, liniita d'e. 
3°1u prevăzută .la al'in. (3) se stabileşte la hivelul 
bugetului centralizat at Âdministra$iei Nalionalea. 
Penitenciatelor,. 
(6) in situajia prevăzuţă la alin. (3), munca 
suplimentară :prestată peste programul normal de. 
luau se poate plăti numai dacă efectuarea, orator 
suplimentare a fost dispusă de şe1'ul ierarhic; în 
scris, fără a se dep'aşi 180 de ore anual. În cazuri 
cu.totul deosebite, munca suplimenta'ră se poate 
efectua ş't paste 'acest plafon, .dár nxt rnai mulk de 
360 de ore anual;, cu aprobarea ordonatorului de. 
credite şi CU acordul sindicatelor feprezentative. 
Sau, după caz, al reprezentan{ilor sâlariajilor, 
potrivit legii, precum şi cu încadrarea în fondurile 
bugetăre âprobate.. 
(7) Condi{iile de stabilire a tnajorărji prevăzute.la 

alin. (3), precum şi activit`a(ile deosebite 
cu 

caraeter operativ sau n.eprevăzut pentrą care se 
acordă aceşt drept se stabilesc prin ordin al 
ordonatorului principal de credite, 
(8) Dispoziliile alin. (3)-(7) nu aduc atingere 
prevederilor art. 35 alin. (2); care se aplică în. 
mod corespunzător. 
(9) Ordona.torii de credite răspund în eondixiile 
legîi de stabilirea şi acordarea drepturilor 
prevăzute la alin. (2)-(4) n.utriai Fn condijiile 
încadrărn în cbeltuielile de personal aprobate priri 
buget. 

(10) Pr.evederile alin. (1)- (9) se aplică în mod 
corespunzător şf personalului polrtiei locale, 
personalului serviciilor volun`tarc pentru 
situaii'i de urgentă, personalului, din serviciile 
publice comunitare de eviden(ă a persoanelor/ 
de stare civila şi personalului din cadrul 
servieiilor publice locale de administrate a 

. pie(elor. 




