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Comisia pentru drepturiCe omuCui, egalitate de şanse, cuCte,si minorităţi 

Xr. XXv1/311/03.06.2020 

AVJĹZ 

la 
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonaniei de urgeni:ă a Guvernului nr.7512020 pentru 

completarea Ordonanţei de urgeni;ă 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 

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităii, prin adresa nr. L32212020 
din data de 26.05.2020, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Proiectul de lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgeniă a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11412018 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, iniţiator: 
Guvernul României. 

În şedinţa din 03.06.2020, Comisia pentru drepturile omului, egalifate de şanse, culte şi minorităl3i 
a hotărât, Cu majoritatea voturilor senatorilor prezenţi, să adopte un aviz favorabil cu 
amendamentele admise prevăzute în Anexa nr.1. 

~~Pr~~ 
edinte, 1 Secretar, 

SerrĂor D~ ćzşj Álc?s Senator,WienerAdrian 

Domnului senatorARCAŞ I. Viorel, 

Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, activitate ban cară şi pia fă de capital 



Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi 

XXVI131112020 

Amendamente admise 

Anexa nr.1 

la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonant:ei de 
urgeni;ă 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 

L32212020 

Nr. 
crt, 

Textul Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.7512020 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 

Text amendament Observaţii 

1. 

Art.341. 

(1) Prin. excepţie de la prevederile art.34 alin.(I) 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 poliiişti din structurile 

Ministerului Afacerilor Interne, prin raportare la care se 

acordă majorările salariale din diferenţa până la nivelul 

Literele a), b) şi d) ale alineatului (1) al articolul 341, se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 

Art.341. 

(1) Prin. excepţie de la prevederile art.34 alin.(I) 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 şi personalului 

militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne, 

prin raportare la care se acordă majorările salariale din 
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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, poliţist, funcţionar public şi personal 

contractual, după caz. Aceasta se include în valoarea 

salariilor de funcţie ale poliţiştilor; 

b) valoarea corespunzătoare sporului pentru 

absolvirea instituţii(or 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 functie ale agenţilor de 

poliţie care . îi desfăşoară activitatea în domenii 

corespunzătoare studiilor absolvite, în mod asemănător 

cu situaţiile în care agenţii de poliţie 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 

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, poliţist, funcţionar public şi personal 

contractual, după caz. Aceasta se include în valoarea 

salariilor 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 

în cazul poliţiştilor şi personalului militar din structurile 

Ministerului Afacerilor Interne; 

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 personalului 
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functii similare beneficiază de această valoare. militar din structurile Ministerului Afacerilor Interne, 

încadraţi pe funcţii similare beneficiază de această 

valoare. 

2. 

(3) . Prin excepţie de la prevederile art.34 alin.(2), 

după recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de 

funcţie aflate în plată pentru poliţişti în condiţiile aim . 

(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 fiscal bugetare adoptate cu 

privire la aceste drepturi. 

Alineatul (3) al articolului 341 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

(3) Prin excepţie de la prevederile art.34 alin.(2), 

după recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de 

funcţie aflate în plată pentru poliţişti şi personalului 

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 30 

ianuarie 2020, ţinănd cont în mod corespunzător de 

evoluţia legislativă a măsurilor fiscal bugetare adoptate 

cu privire la aceste drepturi. 
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