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PAPILAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2020 pentru 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr,114/2018 privind 

instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea 

unor termene si alte modificari fiscal-bugetare

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.75 din 14 

mai 2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 

privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 

termene si alte modificari fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.434 din 22 mai 2020, cu urmatoarele modificari si 
completari:

1. La articolul I punctui 1, la articolul 34\ alineatele (1) si (3)-(5) se 

modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art.34\- (1) Prin exceptie de la prevederile art.34 alin.(l) si prin 

derogare de la prevederile art.45 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr.5/2020,
salariilor de functie, respectiv ale soldelor de functie aflate in plata pentru politisti 
si personalul militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne, prin raportare la 

care se acorda majorarile salariale din diferenta pana la nivelul salariilor de functie 

prevazute de lege pentru anul 2022, avand in vedere, dupa caz, urmatoarele:

cu modificarile ulterioare, se recalculeaza cuantumurile/valorile
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a) valoarea corespunzatoare sporului de fidelitate prevazut 
de legislatia in vigoare pana la data de 31 decembrie 2009, prin raportare la nivelul 
aferent perioadelor de activitate ale politistilor si personalului militar din structurile 

Ministerului Afacerilor Interne desfasurate si dupa aceasta data in institutiile din 

sectoral de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, in calitate de 

militar, politist, functionar public si personal contractual, dupa caz. Aceasta se 

include in valoarea salariilor de functie, respectiv a soldelor de functie ale 

politistilor si personalului militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne;
b) valoarea corespunzMoare sporului pentru absolvirea 

institutiilor de invatamant superior, cu diploma de licenta, prevazut de legislatia in 

vigoare pana la data de 31 decembrie 2009. Aceasta se include in valoarea 

salariilor de functie, respectiv a soldelor de functie ale politistilor si personalului 
militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne;

c) valoarea sporului pentru conditii de pericol deosebit 
prevazut de legislatia in vigoare pana la data de 31 decembrie 2009, la nivelul 
maxim aflat in plata pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii, in mod 

asemanator cu situatiile in care politistii §i personalul militar din structurile 

Ministerului Afacerilor Interne, incadrati pe functii similare, beneficiaza de aceasta 

valoare;
d) valoarea sporului pentru complexitatea muncii 

prevazut de legislatia in vigoare pana la data de 31 decembrie 2010, la nivelul 
maxim aflat in plata pentru activitatea desfasurata in aceleasi conditii, in mod 

asemanator cu situatiile in care politistii si personalul militar din structurile 

Ministerului Afacerilor Interne, incadrati pe functii similare^ beneficiaza de aceasta 

valoare.
(3) Prin excepfie de la prevederile art.34 alin.(2), dupa 

recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funcpe, respectiv recalcularea 

cuantumurilor/valorilor soldelor de funcfie aflate in plata pentru polifi§ti si 
personalul militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne in condifiile 

alin.(l) si (2), se recalculeaza si cuantumurile sporurilor, indemnizafiilor, 
compensafiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care 

fac parte, potrivit legii in vigoare, din salariul brut lunar, inclusiv pentru perioada 

de 3 ani, calculate pana la 31 ianuarie 2020, {inand cont in mod corespunzator de 

evolufia legislativa a masurilor fiscal-bugetare adoptate cu privire la aceste 

drepturi.
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(4) Cuantumurile/valoriie brute ale salariilor de func|ie, 
respectiv ale soldelor de func^ie, recalculate in condi^iile alin.(l) si (2), prin 

preluarea, dupa caz, a valorilor sporului de fidelitate, sporului pentru absolvirea 

institu^iilor de inva^amant superior, cu diploma de licen^a, sporului pentru cond4ii 
de pericol deosebit si sporului pentru complexitatea muncii prevazute de legisla^ia 

in vigoare pana la data de 31 decembrie 2009/31 decembrie 2010, dar si a alter 

valori pentru unele elemente abrogate la data de 1 ianuarie 2010/1 ianuarie 2011, 
in conformitate cu legislatia-cadru de salarizare unitara, la care se adauga si 
majorarile salariale corespunzatoare din diferen^a pana la nivelul salariilor de 

func^ie, respectiv a soldelor de func^ie prevazute de lege pentru anul 2022, 
reprezinta cuantumurile/valoriie brute aflate in plata care fac obiectul comparapei 
reglementate la art.7 lit.b) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modific&'ile si 
complet^ile ulterioare, pe intreaga perioada de aplicare etapizata a legii-cadru.

A

(5) In situa^ia personalului ale carui raporturi de serviciu au 

incetat, recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funepe, respectiv a 

soldelor de flincpe si, dupa caz, a cuantumurilor sporurilor, indemnizapilor, 
compensapilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care 

fac parte, potrivit legii in vigoare, din salariul brut lunar, respectiv solda bruta 

lunara, se realizeaza pana la data incetarii raporturilor de serviciu, in cadrul 
perioadei prevazute la alin.(2).’’

2. La articolu! 1, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, pct.l^, cu 

urmatorul cuprins:
Dupa articolul 34^ se introduce un nou articol, art.34^, cu

urmatorul cuprins:
'S

Art.34 (1) Prin exceppe de la prevederile art.34 alin.(l) si prin 

derogare de la prevederile art.38 alin.(4^) din Legea-cadru nr.153/2017, cu
modificarile si complet^ile ulterioare, incepand cu data de 1 iulie 2017, se 

recalculeaza cuantumul majorarilor/cresterilor salariale cuvenite personalului 
didactic din invatamant in conformitate cu dispozipile art. 15 din Legea-cadru 

nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale art.4, art.5 

alin.(l), art.7 si art.8 ale Anexei nr.I, Litera B) - Reglementari specifice 

personalului didactic din invattoant a Capitolului I al legii, prin raportare la 

salariul de baza in plata si nu prin raportare la salariul de baza aferent lunii 
decembrie 2016, pnandu-se cont de evolupa legislativa a masurilor fiscal-bugetare 

adoptata cu privire la stabilirea salariilor de baza ale personalului platit din fonduri 
publice.
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(2) Plata sumelor rezultate ca urmare a recalcularilor 

salariale prevazute la alm.(l), incepand cu data de 1 iulie 2017 se actualizeaza cu 

indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica si cu 

dobanda legala penalizatoare calculata de la data de 1 iulie 2017 si se va realiza 

esalonat, astfel:
a) in primul an se plateste 5% din valoarea sumei

rezultate;
b) in al doilea an se plateste 10% din valoarea sumei

rezultate;
c) in al treilea an se plateste 25% din valoarea sumei

rezultate;
d) in al patrulea an se plateste 25% din valoarea

sumei rezultate;
e) in al cincilea an se plateste 35% din valoarea

sumei rezultate.”

3. Dupa articolul IV, se introduc doua noi articole, art.V si VI, cu 

urmatorul cuprins:

„Art.V.- De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin derogare de la 

dispozitiile art.34 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.l 14/2018 

privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri 
fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 

termene, cu modificarile si completarile ulterioare, majorarile/cresterile salariale 

cuvenite personalului didactic din invatamant in conformitate cu dispozitiile art. 15 

din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele 

ale art.4, art.5 alin.(l), art.7 si art.8 ale Anexei nr.l, Litera B) - Reglementari 
specifice personalului didactic din invatamant a Capitolului I al legii, se determina 

prin raportare la salariul de baza in plata al beneficiarului, stabilit conform legii.
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Art.VI.- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.933 din 13 

octombfie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1. La articolul 11 alineatui (1), dupa litera s) se introduce o noua 

litera, lit.t), cu urmatorul cuprins:
t) construcpile si dotarile provizorii admise a se amplasa pe plaja cu 

destinatie turistica, initiate de detinatorii contractelor de inchiriere a unor 

suprafeje/subzone de plaja;

2. Dupa articolul 37, se introduce un articol nou, art.37\ avand
urmatorul cuprins:

Art.37'.- (1) Construcpile si amenajMe provizorii edificate sau
amplasate fara autorizalie de construclie pe plaje cu destina^ie turistica si in care 

s-a desfasurat activitate specifica de divertisment, agrement, sportiva sau 

bar/restaurant inainte de 1 ianuarie 2020, sunt atestate ca fiind proprietatea 

operatorilor economici titulari ai contractelor de inchiriere plaja, la solicitarea 

acestora, prin emiterea unor adeverinle de atestare a construcliilor si amenajarilor 

cu caracter provizoriu, cu respectarea urmatoarelor condi^ii:
a) solicitantul sa fie titularul contractului de inchiriere

plaja incheiat cu autoritatea competenta;
b) solicitantul sa fi desfasurat activitafi de 

divertisment, agrement, sportive sau bar/restaurant in spafiile care fac obiectul 
contractului de inchiriere plaja, anterior datei de 1 ianuarie 2020;

c) solicitantul sa depuna un plan de situafie cu
amenajarile sau construcfiile vizate de solicitare.

(2) Adeverinfa pentru atestarea dreptului de proprietate, 
valabila strict pe durata valabilitafii contractului de inchiriere plaja, se emite de 

catre arhitectul sef sau, unde nu este instituita funcfia de arhitect-sef, de catre 

persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din 

aparatul propriu al autoritafii administrafiei publice locale pe raza careia este 

situata construcfia provizorie.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edinfa din 16 iunie 

2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitufia 

Romaniei, republicata.

p. PRE^EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc

Rodi
Rectangle




