PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL
LEGE

privind unele măsuri fiscal-bugetare
şi pentru moditicarea şi completarea unor acte normative
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. 1116 din 29 decembrie
2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, mecanism specific de finanţare în
domeniul investiţiilor publice, denumit în continuare Fond, fără personalitate juridică,
este gestionat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, printr-un
cont de disponibil."
2. Alineatele (2) —(5) ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
"(2) Valoarea împrumuturilor acordate pentru Fond se stabileşte la valoarea
granturilor contractate, care se diminuează la valoarea cheltuielilor aferente lucrărilor
efectuate şi recepţionate în condiţiile legii.
(3) Dobânda aferentă împrumuturilor acordate se calculează pe fiecare an
calendaristic, la soldul împrumutului, începând cu data tragerii, cu convenţia număr de
zile calendaristice/360. Dobânda astfel calculată se comunică Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, care are obligaţia de a o plăti în 30 de zile
calendaristice de la data comunicării.
(4) Dobânda se asigură din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării
şi Administraţiei şi reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(5) Rambursarea împrumuturilor se efectuează integral de Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei începând cu data de 1 ianuarie 2020
din sumele prevăzute cu această destinaţie în buget, într-un interval defZOsle aiv v,
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Convenţia de împrumut încbeiată cu Ministerul Finanţelor Publice, respectiv
scadenţarul aferent împrumutului, se modifică corespunzător prevederilor prezentului
alineat."
3. Alineatul (6) al articolului 2 se abrogă.
4. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 3 se abrogă.
5. Alineatul (1) al articolului 5 se abrogă.
6. Articolul 52 se abrogă.
7. Articolul 6 se abrogă.
8. Articolul 9 se abrogă.
9. Articolele 11-17 se abrogă.
10. Alineatul (1) al articolu125 se abrogă.
11. Alineatul (1) al articolului 28 se abrogă.
12. Alineatul (2) al art.34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Începând cu 1 ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemniza(iilor,
compensa(iilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac
parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul
plătit din fonduri publice, se men(ine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru
luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi func(ie şi îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condi(ii."
13. După alineatul (6) al articolului 34 se introduce un nou alineat, alin.(7),
Cu următorul cuprins:
„(7) Prin derogate de la prevederile art. 38 alin. (3) lit. f) din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2020, indemnizatiile lunare
pentru funcţiile de denmitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa
nr.IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se men(in
la nivelul aferent lunii decembrie 2019."
14. Alineatul (2) al articolului 35 se modiScă şi va avea următorul c

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), în perioada 2019-2021, pentru
activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii din penitenciare şi
personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională,
în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în
conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile
prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor
drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenit(ă).”
15. După alineatul (5) al articolului 36 se introduce un nou alineat, alin. (6), cu
următorul cuprins:
„(6) Prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare, în anul 2020, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la
nivelul din anu12019."
16.După alineatul (2) a1 articolului 37 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu
următorul cuprins:
"(3) În aplicarea alin (2), începând cu data de 1 ianuarie 2020, toate instituţiile publice
de apărare, ordine publică şi securitate naţională acordă cuantumul compensa(iei
băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană actualizate la nivelul
lunii ianuarie 2019, potrivit normelor în vigoare."
17. După alineatul (3) al articolului 40 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu
următorul cuprins:
„(4) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/2002 pentru
instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, începând
cu luna ianuarie 2020, cuantumul lunar al indemnizaţiei de merit se menţine la nivelul
de 6.240 lei."
18. După articolul 41 se introduc trei noi articole, art. 41' — 413, cu următorul
cuprins
„Art.41'. - (1) Beneficiarii dreptului la pensie pentru limita de vârstă aparţinând
sistemului public de pensii, cât şi beneficiarii pensiilor de serviciu/pensiilor militare de
stat/indemnizaţiilor pentru limită de vârstă, anticipată/anticipată partială, reglementate
prin acte normative cu caracter special, care realizează venituri salariale sau, după caz,
asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activită(i pe bază de
contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit
legii, in cadrul autorită(ilor şi institu(iilor publice centrale şi locale, indiferent de modul
de finanxare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societă(ilor
na(ionale, companiilor na(ionale şi societă(ilor comerciale la care capitalul soci y~"sf~
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deţinut integral sau majoritar de stat on de o unitate administrativ-teritorială, nu pot
cumula pensia cu veniturile astfel realizate.
(2) Prevederile aim . (1) sunt aplicabile persoanelor care:
a) la data intrării în vigoare a prezentului articol sunt pensionari cumularzi;
b) după data intrării în vigoare a prezentului articol devin pensionari
cumularzi.
"(3)Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor pentru care durata
mandatului este stabilită expres prin Constituţie sau care exercită un mandat ales în
autorităţi publice prevăzute în Constituţie."
(4) Prin excepţie de la prevederile prezentului articol, personalul din sistemul de
învăţământ preuniversitar, sănătate şi cultură, pensionat pentru limită de vârstă în baza
principiului contributivităţii, poate fi menţinut pe post, prin decizia ordonatorului
principal de credite, numai în cazul în care postul nu poate fi ocupat de o persoană care
nu a dobândit calitatea de pensionar şi numai dacă neocuparea postului afectează buna
funcţionare a instituţiei.
(5) Prin excepţie de la prevederile prezentului articol, personalul din Academia
Română pensionat pentru limită de vârstă în baza principiului contributivităţii, poate fi
menţinut pe post, pnn decizia ordonatorului principal de credite, numai în cazul în care
postul nu poate fi ocupat de o persoană care nu a dobândit calitatea de pensionar şi
numai dacă neocuparea postului afectează buna funcţionare a instituţiei.
(6) Prin excepţie de la prevederile prezentului articol, asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap pensionaţi pentru limită de vârstă în baza principiului
contributivităţii, pot fi menţinuţi pe post, prin decizia ordonatorului principal de credite,
numai în cazul în care postul nu poate fi ocupat de o persoană care nu a dobândit
calitatea de pensionar şi numai dacă neocuparea postului afectează buna funcţionare a
instituţiei.
(7) Prin excepţie de la prevederile prezentului articol, personalul din cadrul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul
social este deţinut integral sau majoritar de stat, cărora Ii se aprobă bugetul de venituri
şi cheltuieli prin hotărâre de guvern, pensionat pentru limită de vârstă în baza
pnncipiului contributivităţii, poate fi menţinut pe post, prin decizia ordonatorului
principal de credite, numai în cazul în care postul nu poate fi ocupat de o persoană care
nu a dobândit calitatea de pensionar şi numai dacă neocuparea postului afectează buna
funcţionare a instituţiei.
(8) Prin excepţie de la prevedenle prezentului articol, personalul angajat cu
contract individual de muncă pe post de pilot din cadrul Şcolii Superioare de Aviaţie
Civilă poate fl menţinut pe post, prin decizia ordonatorului principal de credite, numai
în cazul în care postul nu poate fi ocupat de o persoană care nu a dobândit calitatea de
pensionar şi numai dacă neocuparea postului afectează buna funcţionare a instituţiei.

Art. 412. - (1) Pensionarii prevăzuţi la art. 41' alin.(2) lit, a) care desfăşoară
activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau
în baza actului de numire în funcţie au obligaţia ca, în termen de 15 zile lucrătoare de
la data intrării în vigoare a art. 41 1 , să îi exprime în scris opţiunea între suspendarea
plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de
serviciu sau a actului de numire în funcţie.
(2) Persoanele prevăzute la art. 411 alin. (2) lit. b) au obligaţia ca, în termen de 15
zile lucrătoare de la data survenirii situaţiei de cumul, să îi exprime în scris opţiunea
între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor
de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie.
(3) Neîndeplinirea obligaţiei privind exprimarea opţiunii în termenul prevăzut
alin. (1) şi (2) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în
baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcţie, precum şi a
raporturilor de serviciu.
(4) În cazul în care opţiunea este exprimată în termenul prevăzut la alin. (1) şi
(2), plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată
opţiunea pentru continuarea activităţii. Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se
recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripţie.
(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la exprimarea opţiunii, angajatorul are
obligaţia de a notifica în scris casele teritoriale de pensii, Casa sectorială a Ministerului
Apărării Naţionale, Casa sectorială a Ministerului Afacerilor Interne şi Casa sectorială
a Serviciului Român de Informaţii, după caz.
Art. 413. - Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare constatării
cazurilor prevăzute la art. 412."
19. Alineatul (1) al articolului 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (3), art. 35 alin. (3), art. 36 alin. (2) (4), art. 37 - 39 constituie contravenţie şi se sancţionează, , cu amendă de la 50.000 lei
la 100.000 lei."
20.
După alineatul (3) al articolului 47 se introduce un nou alineat, alin.
(4), cu următorul cuprins:
„(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în anii 2020 şi
2021."
21. Articolu190 se abrogă.
Art. II. — Articolele 86 - 89 alin. (1) din Capitolul IV din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în ~lomeniul;
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi c~Sptetarea;

unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificările şi
completările ulterioare, şi articolele IX şi X din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 29 martie 2019,
se abrogă la data de 1 ianuarie 2020.
Art. III. - Prin derogare de la prevederile art. 66 aim . (1) din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597
din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul rezultat din
execuţia bugetului Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pe anul 2019, se reportează în
anul următor, cu aceeaşi destinaţie.
Art. IV. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, ocuparea prin detaşare a
posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum
sum definite la art. 2 aim . (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,
cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 aim . (1) pct. 39 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, se poate realiza numai cu personal
angajat în instituţii şi autorităţi publice.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2020 detaşările care nu întrunesc condiţiile
prevăzute la aim . (1) încetează de drept.
(3) Prin excep(ie de la alin.(2), în cazul Ministerului Afacerilor Externe,
detaşările în curs care nu îndeplinesc condi(iile prevăzute la alin.(1) încetează până la
data de 31 august 2020, termen până la care Ministerul Afacerilor Externe ini(iază
concursuri pentru ocuparea posturilor astfel vacantate, în condijiile legii.
(4) Detaşările de personal din cadrul instituţiilor de apărare, ordine publică şi
securitate naţională la instituţii şi autorităţi publice se efectuează numai pentru misiuni
în acord Cu competenţele şi interesele legitime ale instituţiilor cedente.
Art. V. - Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii frzice a reielelor de
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea
costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. Alineatul (1') al articolului 42 se abrogă.
2. Alineatul (12) al articolului 43 se abrogă.

Art. VI - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarfizarea personalului plătit
din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492
din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi
completează după cum urmează:
1. La articolul 7, litera i) se modifică şfi va avea următorul cuprins:
„i) sporul reprezintă un element al salariului lunar/soldei lunare acordat ca
procent la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemniza(ia de
încadrare, sau ca procent la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, după
caz, în condiţiile legii, pentru fiecare categorie de personal;"
2. După alineatul (4) al articolului 33 se introduce un nou alineat, alin.(5),
cu următorul cuprins:
„(5) Prevederile aim . (1)-(4) nu se aplică instituţiilor de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională."
3. La anexa nr.I capitolul I litera B, articolul 7 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.7. - Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi
în învăţământul primar sau gimnazial, primeşte o majorare a salariului de bază după
cum urmează:
a) pentru 2 clase de elevi, o creştere cu 7% a salariului de bază deţinut;
b) pentru 3 clase de elevi, o creştere cu 10% a salariului de bază deţinut;
c) pentru 4 clase de elevi, o creştere cu 15% a salariului de bază deţinut;
d) pentru 5 clase de elevi, o creştere cu 20% a salariului de bază deţinut.
"4 - Anexa nr. I, Capitolul III Culte, Litera C. - Personalul din conducerea
cultelor şi a unfităţilor de cult, altul decât eel asimilat funcţiilor de demnitate
public, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Pentru anul 2020, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în
unită(ile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la
salarizare, prevăzut la Capitolul III, lit. C - Personalul din conducerea cultelor şi a
unităţilor de cult, altul decât cel asimilat func(iilor de demnitate publică, din Anexa I la
Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
se majorează un număr de 5 contribu(ii de la bugetul de stat, de la 53 la 54 la nr. crt. 1
- Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general,
consilier patriarhal, prim-rabin şi de la 736 de posturi la 740 de posturi, la nr. crt. 3 pozilia „Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector
eparhial, exarh, protopop", aferent func(iei de consilier eparhial."

5. Anexa nr. I, Capitolul III Culte, Litera D. Personal clerical angajat în
unităţile cultelor recunoscute din România, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Penn anul 2020, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în
unită(ile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la
salarizare, prevăzut la Capitolul III, lit. D din Anexa I la Legea - cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se majorează cu 15, astfel:
La Anexa nr. 1, Capitolul III Culte, Litera D. Personal clerical angajat în unităţile
cultelor recunoscute din România, numărul de posturi pentru care se asigură sprijin
lunar la salarizare va fi de 15287;
- la nr. Crt. 1 - Cu studii superioare, numărul de posturi pentru care se asigură sprijin
lunar la salarizare va fi de 11006
- la nr. Crt. 1 - Cu studii superioare, gradul I, numărul de posturi pentru care se asigură
sprijin lunar la salarizare va fi de 3045;
- la nr. Crt. 1 - Cu studii superioare, gradul II, numărul de posturi pentru care se asigură
sprijin lunar la salarizare va fi de 3255;
- la nr. Crt. 1 - Cu studii superioare, gradul definitiv, numărul de posturi pentru care se
asigură sprijin lunar la salarizare va fi de 2445;"
6. La anexa nr.VI capitolul II sec(iunea a 2-a, articolul 17 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art.17. - Drepturile de transport ale personalului militar în activitate, ale
poliţiştilor, ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, ale elevilor şi studenţilor din instituţiile militare de învăţământ şi din
instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, ale cursanţilor din instituţiile de
învăţământ pentru formarea func)ionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, precum şi ale personalului civil sunt reglementate prin
hotărâre a Guvemului."
7. La anexa nr. VI capitolul II seciiunea a 8-a, după alineatul (5) al
articolului 65 se introduce un nou alineat, alin.(5'), cu următorul cuprins:
„(5') Pensia şi alte drepturi specifice se stabilesc, potrivit legii, în raport cu solda
lunară/ salariul lunar, cuvenită/cuvenit în calitate de personal militar, poliţist sau
funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
corespunzătoare funcţiilor stabilite potrivit alin. (5)."
8. La anexa nr. VI capitolul II secţiunea a 8-a, după alineatul (2) al articolul
67 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Pensia şi alte drepturi specifice se stabilesc, potrivit legii, în raport cu solda
lunară/salariul lunar cuvenită/cuvenit în calitate de personal militar, poliţist sau poliţist
de penitenciare, corespunzătoare funcţiilor asimilate, potrivit art. 65 alin (5).”
9. La anexa nr. VI capitolul II secţiunea a 8-a, după alineatul (4) al
articolului 69 se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins:
„(5) Indemnizaţiile de încadrare şi celelalte drepturi ale judecătorilor şi
procurorilor militari, ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale
personalului conex si civil de la instanţele judecătoreşti şi parchetele militare se
stabilesc, după caz, de directorul Direcţiei instanţelor militare din cadrul Ministerului
Apărării Naţionale, respectiv de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casatie si Justitie."
Art. VII - După litera v) a alineatului (5) al articolului 2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011,
cu modificările şi completările ulterioare, se introduce o nouă literă, lit.x) cu
următorul cuprins:
„x) au fost trimişi în misiune permanentă în străinătate."
Art. VIII - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea
unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite Cu
organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, publicată în Monitorul Ofrcial al României, Partea I, nr. 593 din 20
septembrie 2013, aprobată cu modifrcări prin Legea nr. 25/2014, cu modifrcările şi
completările ulterioare, se modifrcă după cum urmează:
La articolul 9, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
1.
„(2) În paralel cu utilizarea sistemului naţional de raportare, entităţile publice au
obligaţia de a întocmi şi de a depune situaţiile financiare şi celelalte tipuri de rapoarte
stabilite pe baza datelor din evidenţa contabilă, pe suport hârtie, în formatul şi la
termenele stabilite de normele contabile în vigoare şi de a depune bugetele de venituri
şi cheltuieli aprobate potrivit legislaţiei în vigoare la unităţile Trezoreriei Statului, pe
suport hârtie.
(3) Este abilitat Ministerul Finanţelor Publice, ca prin Ordin, să stabilească
termenul la care rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către
Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate."
2. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art.31. - (1) Sancţiunile prevăzute la art. 27 şi 28 se aplică conducătorului
entităţii publice sau persoanelor cărora le-au fost delegate aceste atribuţii, în condiţiile
legii.
(2) Sancţiunile prevăzute la art. 27 şi 28 se aplică şi conducătorilor instituţiilor
publice sau persoanelor care au preluat obligaţia privind raportarea situa(iilor financiare
şi altor tipuri de rapoarte în sistemul naţional de raportare pentru instituţiile
reorganizate; nerespectarea obligaţiei privind raportarea situaţiilor financiare şi altor
tipuri de rapoarte pentru instituţiile reorganizate va linuta accesul instituţiilor
responsabile la funcţionalităţile sistemului privind înregistrarea angajamentelor legale
şi efectuarea plăţilor prin Trezoreria Statului.”
Art. IX. - Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015,
Cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 10, alineatul (31) se abrogă.
2. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) În situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare
disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării si Administraţiei procedează astfel:
a) înştiinţează beneficiarii contractelor de fmanţare prevăzute la aim . (1) cu
privire la data-limită estimată până la care aceştia mai pot depune solicitări;
b) efectuează transferurile către beneficiari în linuta creditelor bugetare
disponibile, în ordinea cronologică a depunerii solicitărilor;
c) în situaţia în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit.
a) se constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării
si Administraţiei înştiinţează beneficiarii asupra acestui fapt şi prelungeşte termenul de
depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a creditelor bugetare aprobate cu
această destinaţie;
d) în cazul în care cuantumul solicitărilor depuse în termenele prevăzute la lit, a)
şi c) depăşeşte creditele bugetare aprobate în bugetul Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării si Administraţiei cu această destinaţie, acestea se restituie beneficiarilor."
3. După alineatul (4) al articolului 10 se introduce un non alineat, alin. (41)
cu următorul cuprins:
„(4') După primirea înştiinţării prevăzute la aim . (4) lit, a), beneficiarii dispun
măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de
. (1"'
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prestarea de servicii, execuţia de lucrări sau continuă implementarea obiectivelor de
inveatiţii din surse proprii sau alte surse legal constituite."
4. La articolul 10, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(6) În situaţia suplimentării creditelor bugetare Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării si Administraţiei notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de
sume în condiţiile alin. (3) şi (4).
(7) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare multianuală, în situaţia
în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) decontează sumele aferente contribuţiei de la
bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite şi au dreptul să solicite
recuperarea acestora la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei care
transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această
destinaţie, în condiţiile prevăzute la alin.3."
5. La articolul 10, alineatele (7') şi (72) se abrogă.
Art. X. — Alineatul (2) al articolului 38 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative fl prorogarea unor termene, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată
cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
„(2) Începând cu 1 ianuarie 2020, beneficiarii nu mai transmit solicitări de
finanţare pentru etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, pentru alte
obiective de investiţii în condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
aprobată prin Legea nr. 89/2015, Cu modificările şi completările ulterioare."
Art. XI. - După alineatul (22) al articolului 98 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările
şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alin.(23), Cu următorul
cuprins:
"(23) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2020 un punt-amendă este 145 lei".
Art. XII. — Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate
!v
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2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Comisia calculează şi publică lunar pe site-ul propriu următoarele
informatii:
a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private
pentru ultimele 60 de luni;
b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii private pentru ultimele 60 de luni;
c) rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii, stabilită de
Comisie."
2. La articolul 32, alineatul (6) se abrogă.
3. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) După aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la un
fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat
pe toată perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la sistemul
public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată."
4. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Administratorul unui fond de pensii care a primit contribuţii pe o perioada
de cel puţin 60 de luni calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de
rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 60 de luni si o comunica in aceeaşi zi
Comisiei:'
5. La articolu160, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este
echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data
constituirii, al sumei de 4 milioane euro."
6. La articolul 60, alineatul (1') se abrogă.
7. La articolul 86 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„a) deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 0,5%,
cu condiţia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuţiilor în
unităţi de fond, din care 0,1 puncte procentuale din suma totală ce face obiectul
operaţiunii financiare efectuată pentru fiecare fond de pensii administrat privat să fie
virată la Casa Naţională de Pensii Publice;"

8. După articolul 88 se introduce an nou articol, art.881, cu următorul
cuprins:
,.Art. 881. — Taxele de funcţionare stabilite de Autoritatea de Supraveghere
Financiară şi percepute societăţilor de administrare a fondurilor de pensii administrate
privat nu pot depăşi maximum 10% din totalul comisioanelor de administrare percepute
de administratori".
Art. XIII. - Alineatul (2) al articolului III din Legea nr.136/2019 pentru
abrogarea a6n. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011
privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 17 iulie 2019, se modifică după cum
urmează:
„(2) Până la data de 31 decembrie 2020, operatorii economici care efectuează livrări
de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce
funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau
monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat
electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
Art. XIV - Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 70 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă,
lit.bl), cu următorul cuprins:
„b') 0,5% din accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigarete, ţigări şi ţigări de
foi şi băuturi alcoolice;"
2. După alineatul (1) al articolului 70, se introduc şase noi alineate, alin.(11)
(16), cu următorul cuprins:
„(1 1 ) Toate regulile aplicabile accizelor armonizate prevăzute la Titlul VIII —
Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, se aplică şi cotei de 0,5% prevăzută la alin. (1) lit. b').
(12) Cota prevăzută la alin. (1) lit. b') se virează în conturi colectoare deschise în
structura clasificaţiei bugetare, la Trezoreria Statului.
(1') Cota prevăzută la alin. (1) lit. b') încasată în vamă la momentul înregistrării
declaraţiei vamale de import se virează de către autoritatea vamală în ziva lucrătoare
următoare celei în care au fast încasate, în conturi colectoare deschise în structura
clasificaţiei bugetare, la Trezoreria Statului.
(1 4) Pentru neplata la scadenţă a cotei se calculPază şi se datoreaza/pcĆs`c1r4»î
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conditiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.
(15) Cota prevăzută la aim . (1) lit. b') se administrează de către organele fiscale
competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, potrivit
prevederilor Codului de procedură fiscală.
(16) Sumele prevăzute la alin. (1 2) - (14) se transferă de unitătile Trezoreriei
Statului, la datele de 1 şi 15 ale fiecărei luni, în conturile de venituri proprii ale
Ministerului Tineretului şi Sportului detaliate potrivit clasificatiei bugetare aplicabile
conturilor colectoare prevăzută la aim . (12) - (13) diminuate cu sumele restituite
conform art. 400 aim . (2) — (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare."
3. La articolu175, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„k) o pătrime din sumele realizate potrivit art. 70 alin.(1) lit.b'."
Art. XV. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolu1335, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Accizele armonizate sunt venituri datorate la bugetul statului, Cu exceptia
cotei de 0,5% datorată Ministerului Tineretului şi Sportului, prevăzută în Legea
educatiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care
se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului."
2. După alineatul (1) al articolului 335 se introduce un nou alineat, alin.(11),
Cu următorul cuprins:
„(1') Accizele armonizate se colectează conform prevederilor prezentului
capitol."
3. După alineatul (4) al articolului 342 se introduce un nou alineat, alin.(4'),
cu următorul cuprins:
"(4 1 ) Nivelul accizelor prevăzut în anexa nr. 1 pentru alcool şi băuturi alcoolice,
tigarete, tigări şi tigări de foi, cuprinde şi cota de 0,5% datorată Ministerului Tineretului
şi Sportului, prevăzută în Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare."
4. La articolul 400, alineatele (2) - (5) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(2) Pentru băuturile alcoolice şi produsele din tutun retrase de pe piata, dacă
starea sau vecbimea acestora le face improprii consumului on nu mai îndeplinęşG'F~

condiţiile legale de comercializare, accizele, inclusiv cota de 0,5% datorată
Ministerului Tineretului şi Sportului prevăzută în Legea nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, plătite la bugetul general consolidat pot fi restituite la
solicitarea operatorului economic.
(3) În cazul produselor pentru care accizele, inclusiv cota de 0,5% datorată
Ministerului Tineretului şi Sportului prevăzută în Legea nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, au fost plătite în România şi care ulterior sunt exportate sau
livrate intracomunitar, persoana care a efectuat exportul sau livrarea intracomunitară
poate solicita restituirea accizelor, inclusiv cota de 0,5% datorată Ministerului
Tineretului şi Sportului prevăzută în Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare.
(4) Pentru produsele accizabile reintroduse în antrepozitul fiscal, accizele,
inclusiv cota de 0,5% datorată Ministerului Tineretului şi Sportului prevăzută în Legea
nr. 69/2000, Cu modificările şi completările ulterioare, plătite la bugetul general
consolidat pot fi restituite.
(5) În toate situaţiile în care accizele pentru produsele accizabile pot fi restituite,
inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 412 aim . (7), art. 414 alin. (7), art. 417 aim . (6) şi
art. 419 aim . (4) din prezentul cod, cota de 0,5% datorată Ministerului Tineretului şi
Sportului prevăzută în Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
plătite la bugetul general consolidat poate fi restituită. Cuantumul accizelor, inclusiv al
cotei de 0,5% datorată Ministerului Tineretului şi Sportului prevăzută în Legea nr.
69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, restituite nu poate depăşi suma
efectiv plătită la bugetul general consolidat."

Art. XVI - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolu122, alineatul (11) Sc modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1') Până la 31 decembrie 2020, pentru clienţii casnici furnizarea de energie
electrică se realizează în condiţii reglementate de către ANRE."
2.
La articolul 22 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„d) să aprobe şi să publice tarifele aplicate de fumizorii de ultimă instanţă
clienţilor casnici pentru perioada până la 31 decembrie 2020;"

3.
La articolul 28, litera bl) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b') să livreze furnizorilor de ultimă instanţă, până la 31 decembrie 2020, energia
electrică necesară asigurării consumului clienţilor casnici pentru care se aplică tarife
reglementate, în conformitate cu reglementările elaborate de ANRE;"
La articolul 76, alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul
4.
cuprins:
"(5) Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor de
ultimă instanţă, nerecuperate prin preţurile practicate, se vor recupera etapizat şi
integral până la data de 31 decembrie 2020, conform reglementărilor ANRE."
La articolul 79, alineatul (8) se abrogă începând cu data de 30 aprilie
5.
2020.
La articolul 93, alineatul (21) se modi6ca si va avea următorul
6.
cuprins:
,,(2') Contravenţia prevăzută la alin. 1 pct. 48 se sancţionează cu amenda între
2% si 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancţiunii contravenţionale."
La articolul 104, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul
7.
cuprins:
„(7) După adjudecarea concesiunii, în vederea desfăşurării activităţii,
concesionarul solicită autorizaţiile/licenţele specifice prevăzute de legislaţia în
vigoare."
La articolul 124, alineatele (11) şi (12) se modifrcă şi vor avea
8.
următorul cuprins:
„(1') Până la 30 iunie 2020, producătorii, inclusiv filialele acestora şi/sau
afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desîăşoară atât activităţi de
extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României,
au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh, în condiţiile reglementate de ANRE,
cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă şi/sau
din depozitele de înmagazinare, către furnizorii clienţilor casnici şi ai producătorilor de
energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de
energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului
populaţiei. Măsura se aplică doar dacă preţul mediu de piaţă, monitorizat de ANRE,
luând în calcul cantităţile şi preţurile înregistrate pe fiecare segment de piaţă, se situează
peste valoarea de 68 lei/MWh.
(1 2) Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor,
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9.

La articolul 178, alineatul (6) se abrogă începând cu data de 30 aprilie

2020.
10. La articolul 179 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„b) furnizarea gazelor naturale la pre( reglementat şi în baza contractelor-cadru
până la 30 iunie 2020 pentru clien(ii casnici;'
11.La articolul 195, alineatul (42) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(42) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată Cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, contraveniia prevăzută la art. 194 pct. 43 se sanciionează Cu
amendă intre 2% Si la 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancţiunii
contraventionale."
Art. XVII. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea
şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată
în Monitorul Ofrcial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După alineatul (3') al articolului 2 se introduc două noi alineate, alin.(33)
şi (34), cu următorul cuprins:
„(33) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, nivelul tarifelor şi contribuţiilor
prevăzute la aim . (2) se stabileşte anual prin ordin al preşedintelui ANRE şi se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(34) Începând cu data de 1 ianuarie 2020, alineatele (3), (3 1) şi (32) se abrogă."
2. După alineatul (1) al articolului 9 se introduc două noi alineate, alin.(11)
şi (12), Cu următorul cuprins:
„(1') ANRE elaborează metodologia pentru calculul tarifelor de transport şi
distribuţie a energiei electrice prin care se stabileşte rata de rentabilitate a capitalului
investit. În cazul în care elemente care compun metodologia stabilirii ratei de
rentabilitate sunt în competenţa altor autorităţi decât autoritatea de reglementare,
informaţiile obţinute de acestea ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor proprii sunt puse la
dispoziţia ANRE în cel mai scurt timp posibil, în vederea consultării. Consultarea
acestor informaţii de către autoritatea de reglementare este obligatorie, inclusiv pentru
tarifele în vigoare, dacă există o solicitare de la once parte lezată.
(12)La elaborarea metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor reglementaţe,
ANRE va proceda astfel încât aceasta să conţină elemente pentru sprijinirea dezvt4tăni, _
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în eel mai rentabil mod, a unor sisteme sigure, fiabile, eficiente şi nediscriminatorii care
sunt orientate către consumator, în conformitate cu obiectivele generale de politică în
domeniul energiei electrice şi al eficienţei energetice."
3. După alineatul (1) al articolului 10 se introduc două noi alineate,
aGn.(1') şi (12), Cu următorul cuprins:
„(1') ANRE elaborează metodologia pentru calculul tarifelor de transport şi
distribuţie a gazelor naturale prin care se stabileşte rata de rentabilitate a capitalului
investit. În cazul în care elemente care compun metodologia stabilirii ratei de
rentabilitate sunt în competenţa altor autorităţi decât autoritatea de reglementare,
informaţiile obţinute de acestea ca urmare a îndeplinirii atribu(iilor proprii sunt puse la
dispoziţia ANRE în cel mai scurt timp posibil, de la data solicitării acesteia, în vederea
consultării. Consultarea acestor informaţii de către autoritatea de reglementare este
obligatorie, inclusiv pentru tarifele în vigoare, dacă există o solicitare de la once parte
lezată.
(12) La elaborarea metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor reglementate,
ANRE va proceda astfel încât aceasta să conţină elemente pentm sprijinirea dezvoltării,
în cel mai rentabil mod, a unor sisteme sigure, fiabile, eficiente şi nediscriminatorii care
sunt orientate către consumator, în conformitate cu obiectivele generale de politică în
domeniul gazelor naturale, al eficienţei energetice şi al integrării producţiei de gaz la
scară redusă şi la scară largă din surse de energie regenerabile, precum şi a producţiei
distribuite, atât în reţelele de transport, cât şi în cele de distribuţie."
Art. XVIII — La articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.434
din 31 mai 2019, punctul 5 se abrogă.
Art. XIX - După articolul 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea,
organizarea şi funciionarea Agen(iei Nalionale de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 24 decembrie
2015, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, art.371, cu următorul
cuprins:
„Art.371. - (1) Începând cu data 1 ianuarie 2020 se constituie Fondul Naţional
pentru Prevenirea Criminalităţii, administrat de Agenţie.
(2) Fondul Naţional pentru Prevenirea Criminalităţii se constituie prin v
;
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potrivit legii, a tuturor sumelor de bani confiscate, precum şi a sumelor de bani rezultate
din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri penale.
(3) Sumele colectate în cadrul Fondul Naţional pentru Prevenirea Crinunalităţii
pot fi utilizate exclusiv în vederea implementării de activităţi şi proiecte care au ca
obiectiv educaţia juridică, prevenirea criminalităţii şi asistenţa victimelor infracţiunilor.
(4) În acest scop, anual sumele din Fondul Naţional pentru Prevenirea
Crimjnalităţii se alocă astfel:
a) 20% pentru Ministerul Educaiiei şi Cercetării;
b) 20% pentru Ministerul Sănătăţii;
c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;
d) 15% pentru Ministerul Public;
e) 15% pentru Ministerul Justjţiei;
1)15% pentru Agenţie în vederea finanţării nerambursabile a proiectelor propuse
de asociaţii şi fundaţii cu object de activitate în domeniul social.
(5) Sumele sunt colectate în contul 50.10.01 „Disponibil din sume colectate de
ANABI din confiscări".
(6) Anual, până la data de 31 ianuarie, Agenţia virează sumele încasate din
contul 50.10.01 „Disponibil din sume colectate de ANABI djn confiscări" în contul de
venituri ale bugetului de stat, la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat
„Sume rezultate din confiscări în proceduri penale", codificat cu codul de identificare
fiscală al fiecărui ordonator principal de credite prevăzut la alin.(4), deschis la
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, şi al
Agenţiei pentru entităţile prevăzute la aljn. (4) lit.f), deschis la Trezoreria Statului.
(7) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului Fondul Naţional pentru
Prevenirea Crimjnalităţii alocate entităţilor prevăzute la alin. (4) lit. f), se reportează în
anul următor.
(8) În baza contribuţiilor primjte de la instituţiile prevăzute la aljn (4) lit. a) — e),
Agenţia publică anual un raport privind modalitatea în care au fost cheltuite sumele din
Fondul Naţional pentru Prevenirea Crimjnalităţij."
Art. XX. - Legea privind eficienta energetica nr. 121/2014, publicată în
Monitorul Official al României, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, în cadrul Ministerului
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri funcţionează o structură pentru eficienta
energetică, a cărei organizare şi funcţionare sunt stabilite prin hotărâre de organizare şi
functionare a ministerului."
2. La articolul 3, alineatele (2) — (6) se abrogă.

3. După alineatul (6) al articolului 3 se introduce un nou alineat, aim . (7), cu
următorul cuprins:
„(7) Finanţarea programelor de eficienţă energetică se asigură anual, din bugetul
Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, din sume constituite în
bugetul propriu şi/sau prin atragerea unor fonduri terţe precum şi a unei contribuţii de
la titularii de licenţe în domeniul energiei şi al gazelor naturale în cazul derulării unor
proiecte comune."
Art. XXI. - (1) Sumele ramase necheltuite din bugetul ANRE constituit în anul
2019, în baza prevederilor art. 2 aim . (3 1) Si (3 2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţji Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, se transferă până la data de 31 martie 2020
Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
(2) Până la 31 decembrie 2020, Guvernul României, reglementează, la iniţiativa
ministerului de resort, statutul şi regimul juridic al consumatorului vulnerabil, precum
şi modalitatea de finanţare a acestuia.
Art. XXII. - (1) Declararea taxei pe active aferentă anului 2019 se efectuează
până la data de 25 august 2020, inclusiv. Diferenţele în plus faţă de taxa pe active
aferentă semestrului I 2019 se plătesc până la data de 25 august 2020 inclusiv, iar
diferenţele în minus se restituie/se compensează potrivit dispoziţiilor Legii nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru stabilirea cotei de piaţă în vederea determinării taxei pe active aferentă
anului 2019, informaţiile privind totalul activelor contabile nete agregate pentru
sistemul bancar sunt publicate pe site-ul Băncii Naţionale a României, până la data de
30 iunie 2020.
Art. XXIII. — (1) În aplicarea pct. 9 de la art. I, la data intrării în vigoare a
prezentei legi, sub sancţiunea nulităţii absolute, nu se mai pot încheia contracte de grant
în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea
staţiunilor balneare, înfiinţat prin 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.
(2) În cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şj
dezvoltarea staţiunilor balneare nu se mai pot angaja sume noi pentru finanţarea
proiectelor de dezvoltare ale beneficiarilor prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului in. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, jar aceştia nu
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pot transmite noi solicitări de finanţare pentru niciunul din domeniile prevăzute în
aceasta.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi contractele încheiate in cadrul
componentei Programului de finanţare a investiţiilor pentru moderuizarea şi
dezvoltarea staţiunilor balneare, în care se transferă fonduri publice beneficiarilor
unităţi administrative-teritoriale, se preiau în termen de 10 zile lucrătoare la Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, care devine succesor în toate
drepturile şi obligaţiile Comisiei Naţională de Strategie şi Prognoză, prin Programul
National de Dezvoltare locală.
Art. XXIV — (1) În aplicarea pct.l de la art. I, la data intrării în vigoare a
prezentei legi, nu se mai alocă împrumuturi prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii,
derulat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului fir. 114/2018, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei se subrogă în
toate drepturile şi obligaţiile Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pentru Fondul
de Dezvoltare si Investiţii.
(3) Avansul primit şi neutilizat până la data de 31 decembrie 2019 , respectiv
avansul primit pentru lucrări nerecepţionate în condiţiile legii până la data intrării în
vigoare a prezentei legi, se restituie în contul Fondului.
(4) În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
Conusia Naţională de Strategie şi Prognoză predă pe bază de protocol de predareprimire Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei toate contractele
de finanţare încheiate cu beneficiarii, solicitările de finanţare, execuţia bugetară,
precum şi întreaga documentaţie depusă de solicitanţi.
(5) În termen de 30 de zile de la termenul prevăzut la alin.(4), Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei va modifica toate contractele de
finanţare, conform prevederilor prezentei legi.
(6) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, se subrogă în
toate drepturile şi obligaţiile Comisiei Naţională de Strategie şi Prognoză, care decurg
din convenţia de împrumut încheiată în anul 2019 cu Ministerul Finanţelor Publice
pentru asigurarea resurselor necesare alimentării Fondului de Dezvoltare şi Investiţii.
In acest scop, se va încheia un act adiţional la convenţia de împrumut.
(7) In aplicarea prevederilor alin.(1), începând cu data intrării în vigoare a
prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice nu mai acordă împrumuturi din
disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru alimentarea
Fondului de Dezvoltare si Investiţii.
(8) Pentru proiectele de investiţii finanţate prin Fond, pentru care există contracte
de finanţare în derulare, finanţările acordate se diminuează la valoarea c

aferente lucrărilor efectuate şi recepţionate în condiţiile legii la data intrării în vigoare
a prezentei legi.
(9) În situaţia în care există contracte de finanţare în derulare pentru care nu
există cheltuieli aferente lucrărilor efectuate şi recepţionate în condiţiile legii de către
beneficiari şi este prevăzut în contractul de finanţare dreptul finanţatorului de a
modifica unilateral contractul, obligaiiile finanţatorului de a asigura sumele necesare se
aduc la îndeplinire cu respectarea limitelor prevăzute în buget.
Art. XXV - (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a
prezentei legi se preia Programul "gROwth-investim în copii, investim în viitor" la
Compania Naţională de Investiţii „C.N.I." — SA, care devine succesor în toate drepturile
şi obligaţiile Comisiei Naţională de Strategie şi Prognoză.
(2)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul nerambursabil,
plătit în conformitate cu schema de ajutor constituită conform prevederilor Ordonanţei
de urgen(ă a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările şi completările ulterioare, va fi
suportat din bugetul de stat, respectiv bugetul Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I."- S.A."
(3) Compania Naţională de Investiţii „C.N.I."- S.A. preia toată documentaţia
depusă de beneficiarii Programului „gROwth-investim în copii, investim în viitor" ,
în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi pe bază de
proces verbal de predare — primire.
Art. XXVI. Ordonanţa Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei
Naţionale de Investiţii „C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. După alineatul (5) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin. (6), cu
următorul cuprins:
(6) C.N.I. acţionează în calitate de furnizor de ajutor de stat, administrând
resursele statului în legătură cu Hotărârea Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea
unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth Investim în copii, investim în viitor"."
2. La articolul 6 alineatul (1), litera (g) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„(g) prestarea de servicii specifice pentru investitorii care finanţează realizarea
Programului naţional de construciii de interes public sau social sau pentru furnizorii de
ajutor de stat în legătură cu Hotărârea Guvernului nr. 239/2019.”
3. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu
următorul cuprins
„(3) Sumele necesare pentru acoperirea costurilor înregistrate de CNI în legătură
cu implementarea Programului guvernamental "gROwth - Investim în copii, investim
în viitor" se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor
Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi constituie venit propriu la nivelul societăţii."

Art. XXVII. - Fondul de Dezvoltare şi Investi(ii se desfiinţează la data încetării
derulării contractelor preluate conform prevederilor prezentei legi.
Art. XXVIII. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Programul de finanţare
a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staiiunilor balneare se modifică în
Programul pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii balneare şi se transferă,
împreună cu bugetul aferent, de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză la
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
Art. XXIX. - Regulamentul privind mecanismul de colectare şi distribuire a
sumelor din Fondul Naţional pentru Prevenirea Criminalităţii se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. XXX. - Prevederile art. XIV şi XV se aplică începând cu data de 1 septembrie
2020.
Art. XXXI. - Prevederile alin.(3) al art.49 din Ordonanţa Guvernului nr.57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu
anul 2022
Art. XXXII. - (1) În aplicarea prevederilor art. I pct. 1-2 şi art. XXIII din prezenta
lege se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura
bugetului de stat pe anu12020, în volumul şi structura bugetelor Secretariatului General
al Guvernului şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Adminiistraji'i; la
propunerea ordonatorilor principali de credite.
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(2) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin (1) se
autorizează Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării şi Administraţiei să introducă modificările corespunzătoare în bugetul
propriu şi în anexele la acesta, să introducă anexe noi şi să le comunice Ministerului
Finantelor Publice.
Art. XXXIII. - La Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, la articolul 14 alineatul (1), după litera c) se
introduce o nouă literă, lit.d) Cu următorul cuprins:
"d) 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, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru programul prevăzut la Capitolul I, secţiunea a 2-a."
Art. XXXIV. La Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.563 din 9 iulie 2019, art. 19 alin.(1) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19 (1). Comisionul prevăzut la art. 181it.c) reprezintă o cotă procentuală de
0,1% aplicată lunar asupra sumei totale cc face obiectul operaţiunii financiare efectuată
pentru fiecare fond de pensii administrat privat".
Art. XXXV. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, ajutorul
plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi
producjiei de film în România constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului
Nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea
industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare, va fi suportat din
bugetul de stat, respectiv bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri".
(2) Furnizorul schemei de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) este Ministerului
Econonuei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
(3) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri preia de la Conusia
Naiională de Strategic şi Prognoză toate acordurile de finanţare incheiate, cererile de
ajutor depuse de aplicanţi, cererile de plată, procesele verbale şi documentele emise de
Comisia de Film România, rapoarte de audit, precum şi Întreaga documentaţie aferentă
schemei de ajutor de stat pe care deţine, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la
data intrării în vigoare a prezentei legi pe bază de proces verbal de predare — priu>;}r~
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(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) — (3) se autorizează Ministerul Finanţelor
Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2020, în volumul
şi structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Econonriei,
Energiei şi Mediului de Afaceri, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
(5) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin.(4)
se autorizează Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri să introducă modificările corespunzătoare în bugetul propriu şi în
anexele la acesta, să introducă anexe noi şi să le comunice Ministerului Finanţelor
Publice.
Art. XXXVI. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează cadrul de
reglementare în concordanţă cu prevederile prezentei legi.
Art. XXXVII. - Dispoziţiile art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, intră în vigoare la
1 ianuarie 2021.
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CENTRALIZATOR AMENDAMENTE ADMISE la
Proiectul de Lege
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(PL-x nr. 669/2019)
Nr.
crt.
1.

Texul actual

Art. 34

(2) Începând Cu 1 ianuarie 2019,
cuantumul sporurilor, indemniza(iilor,
compensa(iilor, primelor şi al
celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare care fac parte, potrivit legii,
din salariul brut lunar, solda lunară de
care beneficiază personalul plătit din
fonduri publice, se men(ine cel mult
la nivelul cuantumului acordat pentru
luna decembrie 2018, în măsura în
care personalul ocupă aceeaşi func(ie
şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi
condiţii.

Forma propusă

Motivarea

La art. I, după punctul 11 se introduce Măsură necesară pentru a stabiliza
un nou punct 111, Cu următorul cuprins: nivelul cheltuielilor publice de
personal şi pentru a respecta
111. Alineatul (2) al ar134 se modifică şi încadrarea în cel mai scurt timp în
va avea următorul cuprins:
(inta de deficit bugetar de 3% din
FIB.
(2) Începând Cu 1 ianuarie 2020,
cuantumul
sporurilor,
indemniza(iilor,
compensa(iilor, primelor şi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare care
fac parte, potrivit legii, din salariul brut
lunar, solda lunară de care beneficiază
personalul plătit din fonduri publice, se
menţine cel mult la nivelul cuantumului
acordat pentru luna decembrie 2019, în
măsura în care personalul ocupă aceeaşi
func(ie şi îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condi(ii.

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

Motivarea

Autorul amendamentului:
Dan VÎLCEANU — Deputat PNL
2.

După punctul 14 de la art. I din proiect Potrivit art.5 din OG nr.26/1994
se introduce an nou punct, pct. 41, cu
următorul cuprins:
Privind drePturile de hrană, în
timp de pace, ale personalului din
sectorul de apărare naţională,
„14'. După alineatul (2) al articolului 37 ordine publică şi securitate
se introduce un non alineat, alin. (3), cu naţională şi ale persoanelor
private
de
libertate,
cu
următorul cuprins:
modificările
şi
completările
ulterioare, valoarea financiară a
(3) În aplicarea aim . (2), începând cu data normelor de hrană se stabileşte şi
de 1 ianuarie 2020, toate instituţiile publice se actualizează periodic, în mod
de apărare, ordine publică şi securitate unitar, de către Ministerul
Apărării Naţionale în funcţie de
naţională acordă cuantumul compensaţiei
indicii preţurilor de consum
(•••)
băneşti, respectiv al alocaţiei valorice
publicaţi de Institutul National de
14. După alineatul (5) al articolului Pentru drepturile de brană actualizate la Statistică, dacă rezultă diferenţe
36 se introduce an non alineat, alin. nivelul lunii ianuarie 2019, potrivit de peste 5% fată de luna în care snormelor în vigoare."
(6), cu următorul cuprins:
a stabilit ultima valoare.
Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 114/2018 Privind
instituirea unor măsuri în domeniul
investihilor 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.1116 din 29
decembrie 2018, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum
urmează:

„(6) Prin derogare de la Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi Autor: Senator —Ion Marcel VELA
completările ulterioare, în anul 2020,
2

Conform art.37 alin.(2) din OUG
nr. 114/2018 privind instituirea
unor
măsuri
în
domeniul

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

valoarea indemnizaiiei de hrană se
menţine la nivelul din anul 2019."

Motivarea
investiţiilor publice şi a unor
măsuri
fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor
termene cuantumul compensaţiei
băneşti, respectiv al alocaţiei
valorice pentru drepturile de hrană
şi, respectiv, valoarea financiară
anuală a normelor de echipare,
precum şi valoarea financiară a
drepturilor de echipament se
menţin în plată la nivelul stabilit
pentru luna decembrie 2018.
În temeiul dispoziţiilor art.5 din
OG nr.26/1994, menţionate mai
sus, pentru anul 2018, valoarea
financiară a normelor de hrană a
fost actualizată prin ordin al
ministrului apărării naţionale.
Cu toate acestea, în anul 2019,
drepturile băneşti în discuţie au
fost plătite în mod diferit la
nivelul instituţiilor publice din

3

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

Motivarea
sistemul de apărare, ordine
publică şi securitate naţională, în
aplicarea art. 37 alin.(2) din
nr.
114/2018
fiind
O.u.G.
identificate mai multe interpretări.
În contextul prezentat mai sus,
este necesară o interventie
legislativă pentru clarificarea
aplicării normei cuprinse la art.37
alin.(2) din OUG nr.114/2018,
astfel încât să se asigure o aplicare
unitară
la
nivelul
tuturor
institutiilor din sectorul de
apărare,
ordine
publică
şi
securitate naţională, începând cu 1
ianuarie 2020.

3.

Art.I, pct.16, art.411

La art.I, pct.16 art.411 după alin.(3) se Amendament necesar pentru a
introduc 5 noi alineate, alin.(4)-(8), cu asigura buna funcţionare a
următorul cuprins:
instituţiilor publice din România.
(4) Prin excepţie de la prevederile
prezentului articol, personalul din
sistemul de învăţământ preuniversitar,
sănătate si cultură, pensionat pentru
4

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

Motivarea

limită de vârstă în baza principiului
contributivităţii, poate Ii menţinut pe
post, prin decizia ordonatorului principal
de credite, numai în cazul în care postul
nu poate ft ocupat de o persoană care nu
a dobândit calitatea de pensionar şi
dacă
postului
numai
neocuparea
afectează buna functionare a institutiei.

Autorul amendamentului:
Ioan Cupşa — Deputat PNL
Gabriel Andronache— Deputat PNL
4.

Art.I, pct.16, art.41'

(5) Prin excepţie de la prevederile Amendament necesar pentru a
prezentului articol, personalul din asigura buna funcţionare a
Academia Română pensionat pentru instituţiilor publice din România.
limită de vârstă în baza principiului
contributivităţii, poate fi menţinut pe
post, prin decizia ordonatorului principal
de credite, numai în cazul în care postul
nu poate fi ocupat de o persoană care nu
a dobândit calitatea de pensionar şi
numai
dacă
neocuparea
postului
afectează buna functionare a institutiei.
5

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

Motivarea

Autorul amendamentului:
Ioan Cupşa - Deputat PNL
Gabriel Andronache- Deputat PNL
5.

Art.I, pct.16, art.41r

(6) Prin excepţie de la prevederile Amendament necesar pentru a
prezentului articol, asistenţii personali ai asigura buna funcţionare a
persoanelor cu handicap pensionaii instituţiilor publice din România.
pentru limită de vârstă în baza
principiului contributivităţii, poate fi
rr:enţinut
pe
post,
prin
decizia
ordonatorului principal de credite,
numai în cazul în care postul nu poate Ii
ocupat de o persoană care nu a dobândit
calitatea de pensionar şi numai dacă
neocuparea postului afectează buna
funcţionare a instituliei.
Autorul amendamentului:
Ioan Cupşa - Deputat PNL
Gabriel Andronache- Deputat PNL

6.

Art.I, pct.16, art.41r

(7) Prin excepiie de la prevederile Amendament necesar pentru a
prezentului articol, personalul din cadrul asigura buna funcţionare a
societăiilor
naţionale,
companiilor
6

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

Motivarea

naţionale şi societăţilor comerciale la companiilor publice din România.
care capitalul social este deiinut integral
sau majoritar de stat, cărora Ii se aprobă
bugetul de venituri şi cheltuieti prin
hotărâre de guvern, pensionat pentru
limită de vârstă în baza principiului
contributivităţii, poate f1 meniinut pe
post, prin decizia ordonatorului principal
de credite, numai în cazul în care postul
nu poate fi ocupat de o persoană care nu
a dobândit calitatea de pensionar şi
dacă
neocuparea
postului
numai
afectează buna functionare a institutiei.
Autorul amendamentului:
Ioan Cupşa — Deputat PNL
Gabriel Andronache— Deputat PNL

7.

Art.I, pct.16, art.411

(8) Prin exceptie de la prevederile
prezentului articol, personalul angajat
cu contract individual de muncă pe post
de pilot din cadrul Şcolii Superioare de
Aviaţie Civilă poate Ii menţinut pe post,
prin decizia ordonatorului principal de
credite, numai în cazul în care postul nu
poate fi ocupat de o persoană care nu a
7

Şcoala Superioară de Aviaţie
Civilă este instituţie publică, în
subordinea MTIC şi are
angajaţi
cu
contracte
individuale de muncă un număr
de 24 piloţi cu diverse calificări.
Dintre aceştia 18 sunt persoane
care cumulează pensia cu

Nr.
crt.

8.

Texul actual

Forma propusă

Motivarea

dobândit calitatea de pensionar şi numai salariul, 5
dintre aceştia
dacă neocuparea postului afectează buna îndeplinind funcţii obligatorii,
functionare a institutiei
fără de care SSAvC nu mai
poate funcţiona ca organizaţie
Autorul amendamentului:
de pregătire autorizată conform
Ioan Cupşa — Deputat PNL
reglementărilor în vigoare.

Art. I pct. 18
Art. 41'
3 Prevederile Prezentului articol nu
O

se aPlică P ersoanelor pentru
care
P
durata mandatului este stabilită
exPres Prin Constituţie

Gabriel Andronache— Deputat PNL

Marea majoritate a piloţilor
instructori
care cumulează
pensia cu salariul vor renunţa la
salariu şi vor opta pentru
pensie, pentru că aceasta este
mai mare decât venitul lunar
obtinut la SSAvC.

Alineatul (3) al articolului 411 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„
(3)Prevederile prezentului articol nu se
aplică persoanelor pentru care durata
mandatului este stabilită expres prin
Constituţie sau care exercită un mandat
ales în autorităîi publice prevăzute în
Constitutie."

Exercitarea unui mandat având la
origine alegerea unei persoane în
cadrul autorităţilor publice
prevăzute de Constituţie trebuie să
fie exceptată de la interdicţia
cumulării pensiei Cu veniturile din
sectorul bugetar. Forţa juridică a
mandatului ales nu poate fi
restrânsă printr-o asemenea

8

Texul actual

Nr.
crt.

Forma propusă

Motivarea

Autori: Seres Denes, Erdei-Doloczki Istvăn interdicţie.
— deputaţi UDMR
Tănczos Barna, Cseke Attila — senatori
UDMR

9.

Art.IV

La art. IV alin. (3) se modifică şi va avea Nu
impune
exceptarea
se
Departamentului
de
Comer(
următorul cuprins:
Exterior din structura Ministerului
(3) Prin excep(ie de la alin (2), în cazul Economiei, Energiei şi Mediului
Ministerului Afacerilor Externe, detaşările de Afaceri.
in curs care nu îndeplinesc condi(iile
prevăzute la alin.(1) încetează până la data
de 31 august 2020, termen până la care
Ministerul Afacerilor Externe ini(iază
concursuri pentru ocuparea posturilor astfel
vacantate, în condi(iile legii.

(3) Prin excep(ie de la alin.(2), în
cazul Ministerului Afacerilor Externe
şi al Departamentului de Comer(
Exterior din structura Ministerului
Economiei, Energiei şi Mediului de
Afaceri, detaşările în curs care nu
îndeplinesc condi(iile prevăzute la
alin.(1) încetează până la data de 31
august 2020, termen până la care
Ministerul Afacerilor Externe şi
Departamentul de Comerl Exterior Autorul amendamentului:
din structura Ministerului Economiei,
Lucian HEIUŞ — Deputat PNL
Energiei şi Mediului de Afaceri
ini(iază concursuri pentru ocuparea
posturilor astfel
vacantate,
în
condi(iile legii.

9

Nr.
crt.
10.

Texul actual
Art. VI — Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017,
cu modificările şi completările
ulterioare,
se
modifică
şi
completează după cum urmează:
(•••)
3. (...)

Forma propusă

Motivarea

Pentru a răspunde nevoilor
administrativ-bisericeşti
ale
Episcopiei Romano-Catolice de
Iaşi este imperios necesară
suplimentarea cu 20 a numărului
de posturi pentru care se primeşte
contribu)ie de la bugetul de stat.
Solicitarea de suplimentare cu 20
de posturi este necesară pentru: 1
"31 - Anexa nr. I, Capitolul III Culte, post de vicar general, 3 posturi de
Litera C. - Personalul din conducerea consilier eparhial, 1 post de
cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât protopop şi 15 posturi de preot.
cel asimilat funcţiilor de demnitate
public, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
La art. Art. VI — Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28
iunie 2017, cu modificările şi completările
ulterioare, după punctul 3 se introduc
două noi puncte, pct. 31 - 32 cu următorul
cuprins:

Pentru anul 2020, numărul de posturi
pentru personalul clerical angajat în
unităţile cultelor recunoscute din România,
pentru care se asigură sprijin lunar la
salarizare, prevăzut la Capitolul III, lit. C Personalul din conducerea cultelor şi a
unităţilor de cult, altul decât cel asimilat
func(iilor de demnitate publică, din Anexa I
la Legea - cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
10

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă
publice, se majorează un număr de 5
contribuţii de la bugetul de stat, de la 53 la
54 la crt. nr. 1 - Vicepreşedinte uniune,
vicar administrativ patriarhal, vicar general,
secretar general, consilier patriarhal, primrabin şi de la 736 de posturi la 740 de
posturi, la nr. crt. 3 - poziţia „Secretar
Cancelaria patriarhală, consilier eparhial,
secretar eparhial, inspector eparbial, exarh,
protopop", aferent funcliei de consilier
eparhial."
Autori:
Deputat PNL
Laurentiu-Dan LEOREANU
Deputat PNL
Mugurel-Corneliu COZMANCIUC

11.

Art. VI — Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017,
cu modificările şi completările
ulterioare,
se
modifică
şi
completează după cum urmează:

"32 - Anexa nr. I, Capitolul III Culte,
Litera D. Personal clerical angajat în
unităţile cultelor recunoscute din
România, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Pentru anul 2020, numărul de posturi
11

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual
(...)
31 (nou introdus) - (...)

Forma propusă
pentru personalul clerical angajat în
unităple cultelor recunoscute din România,
pentru care se asigură sprijin lunar la
salarizare, prevăzut la Capitolul III, lit. D
din Anexa I la Legea - cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, se majorează cu 15, astfel:
La Anexa nr. 1, Capitolul III Culte, Litera
D. Personal clerical angajat în unităţile
cultelor recunoscute din România, numărul
de posturi pentru care se asigură sprijin
lunar la salarizare va fi de 15287;
- la nr. Crt. 1 - Cu studii superioare,
numărul de posturi pentru care se asigură
sprijin lunar la salarizare va fi de 11006
- la nr. Crt. 1 - Cu studii superioare, gradul
I, numărul de posturi pentru care se asigură
sprijin lunar Ia salarizare va fi de 3045;
- la nr. Crt. 1 - Cu studii superioare, gradul
II, numărul de posturi pentru care se asigură
sprijin lunar la salarizare va fi de 3255;
- la nr. Crt. 1 - Cu studii superioare, gradul
definitiv, numărul de posturi pentru care se
asigură sprijin lunar la salarizare va fi de
2445;"
12

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă
Autori:
Deputat PNL
Laurentiu-Dan LEOREANU
Deputat PNL
Mugurel-Corneliu COZMANCIUC

12. Art. VI.
8. La anexa nr. I capitolul II, La art. VI, pct.8-20 SE ELIMINĂ.
alineatele (1) şi (2) ale articolului
13 se modifică si vor avea
următorul cuprins:
„(1) Penn condiţii periculoase
sau vătămătoare, personalul salarizat
poate primi un spor de 25% din
salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată în vigoare,
corespunzător timpului lucrat la
locurile de muncă respective, cu
respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(2) Locurile de muncă,
categoriile de personal precum şi
condiţiile de acordare a acestora se
stabilesc de către ordonatorul de
13

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

credite, cu consultarea partenerilor
sociali, în limita prevederilor din
Regulamentul prevăzut la art. 23 din
prezenta lege, elaborat potrivit
prezentei legi, având la bază
buletinele de determinare sau, după
caz, expertizare, emise de către
autoritătile abilitate în acest sens."
9. La anexa nr.II capitolul II,
alineatul (1) literele c) şi d) at
articolului 7 se modifică si vor avea
următorul cuprins:
„c) pentru condiţii periculoase
sau vătămătoare, un spor de 25% din
salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată în vigoare,
corespunzător timpului lucrat la
locurile de muncă respective;
d) pentru condiţii grele de
muncă, un spor de 25% din salariul
de bază minim brut pe ţară garantat
14

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

în plată în vigoare, corespunzător
timpului lucrat la locurile de muncă
respective;"
10. La anexa nr.II capitolul
II, alineatul (1) literele b) şi d) ale
articolului 14 se moditică si vor
avea următorul cuprins:
„b) pentru condiţii grele de
muncă, un spor de 25% din salariul
de bază minim brut pe ţară garantat
în plată în vigoare, corespunzător
timpului lucrat la locurile de muncă
respective;
d) pentru condiţii periculoase
sau vătămătoare, un spor de 25% din
salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată în vigoare,
corespunzător timpului lucrat la
locurile de muncă respective;"

15

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

11. La anexa nr.III capitolul
VI, alineatul (1) literele a) şi b) ale
articolului 1 $i alineatul 2 se
modifică si vor avea următorul
cuprins:
„a) pentru condiţii periculoase
sau vătămătoare, un spor de 25% din
salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată în vigoare,
corespunzător timpului lucrat la
locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de
muncă, un spor de 25% din salariul
de bază minim brut pe ţară garantat
în plată în vigoare, corespunzător
timpului lucrat la locurile respective
de muncă.
(2) Locurile de muncă,
categoriile de personal precum şi
condiţiile de acordare a acestuia se
stabilesc de către ordonatorul de
credite, cu consultarea sindicatelor
16

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

sau, după caz, a reprezentaniilor
salariaţilor, în limita prevederilor din
regulamentul
elaborat
potrivit
prezentei legi, având la bază
buletinele de determinare sau, după
caz, expertizare, emise de către
autoritătile abilitate în acest sens."
12. La anexa nr.IV capitolul
VI, alineatul (1) al articolului 2 se
modifică $i va avea următorul
cuprins:
„(1) Penn condiţii de muncă
grele, vătămătoare sau periculoase, se
acordă un spor de 25% din salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în
plată în vigoare, proporţional Cu
timpul efectiv lucrat în aceste
condiţii."
13. La anexa nr. V capitolul
VIII, alineatul (1) al articolului 4 se
17

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

modifică si va avea următorul
cuprins:
„(1) Penn condiţii de muncă
grele, vătămătoare sau periculoase,
personalul prevăzut la art. 1
beneficiază de un spor de 25% din
salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată în vigoare,
corespunzător timpului lucrat."
14. La anexa nr.VI capitolul
II, alineatul (2) literele a) şi b) al
articolului 12 se modif5că si vor
avea următorul cuprins:
„a) pentru condiţii periculoase
sau vătămătoare, un spor de 25% din
salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată în vigoare,
corespunzător timpului lucrat la
locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de
muncă, un spor de 25% din salariul
18

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

de bază minim brut pe ţară garantat
în plată în vigoare, corespunzător
timpului lucrat la locurile de muncă
respective;"
15. La anexa nr.VII capitolul
II, literele a) şi b) ale articolului 10
se modiiîcă si vor avea următorul
cuprins:
„a) pentru condiţii periculoase
sau vătămătoare, un spar de 25% din
salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată în vigoare,
corespunzător timpului lucrat la
locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de
muncă, un spor de 25% din salariul
de bază minim brut pe ţară garantat
în plată în vigoare, corespunzător
timpului lucrat la locurile de muncă
respective;"

19

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

16. La anexa nr. VIII
capitolul I litera B, articolul 1 se
modifică $i si va avea următorul
cuprins:
„Art.l. - (1) Funcţionarii
publici beneficiază de un spor pentru
condiiii periculoase sau vătămătoare
de 25% din salariul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată in
vigoare,
corespunzător timpului
lucrat.
(2) Locurile de muncă,
categoriile de personal, precum şi
condiţiile de acordare a acestora se
stabilesc de către ordonatorul
principal de credite, cu consultarea
sindicatelor sau, după caz, a
reprezentanţilor
funcţionarilor
publici, in limita prevederilor din
Regulamentul
elaborat
potrivit
prezentei legi, având la bază
buletinele de determinare sau, după
20

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

caz, expertizare, emise de către
autoritătile abilitate în acest sens."
17.
La anexa nr.VIII
capitolul II punctul 2, punctul 4 al
note! se modifică si va avea
următorul cuprins:
„4. Pentru condiţii de muncă
vătămătoare, personalului Consiliului
Concurenţei i se acordă un spor de
25% din salariul de bază minim brut
pe ţară garantat în plată în vigoare,
corespunzător cu timpul efectiv lucrat
în aceste condiţii. Locurile de muncă,
categoriile de personal şi condiţiile
de acordare a sporului se aprobă de
ordonatorul principal de credite,
având la bază buletinele de
determinare
sau,
după
caz,
expertizare,
emise
de
către
autorităţile abilitate în acest sens."

21

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

18.
nr.VIII
La
anexa
capitolul II litera I, articolul 1 se
modifică si va avea următorul
cuprins:
„Art.l. - (1) Personalul
contractual salarizat potrivit prezentei
anexe la cap. II lit. A - lit. E poate
beneficia de un spor pentru condiţii
periculoase sau vătămătoare de 25%
din salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată în vigoare,
corespunzător timpului lucrat.
(2) Locurile de muncă,
categoriile de personal precum şi
conditiile de acordare a acestuia se
stabilesc de către ordonatorul
principal de credite, cu consultarea
sindicatelor sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor, în limita
prevederilor
din
regulamentul
elaborat potrivit prezentei legi, având
la bază buletinele de determinare sau,
22

Motivarea

Nr.
crt.

Texul actual

Forma propusă

după caz, expertizare emise de către
autoritătile abilitate în acest sens."
19. La anexa nr. VIII
capitolul II litera I, alineatul (1)
literele a) şi b) si alineatul (2) ale
articolului 2 se modifică si vor avea
următorul cuprins:
„a) pentru condiţii periculoase
sau vătămătoare, un spor de 25% din
salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată în vigoare,
corespunzător timpului lucrat la
locurile de muncă respective;
b) pentru condiţii grele de
muncă, un spar de 25% din salariul
de bază minim brut pe ţară garantat
în plată în vigoare, corespunzător
timpului lucrat la locurile de muncă
respective;
(2) Locurile de muncă,
categoriile de personal precum şi
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conditiile de acordare a acestuia se
stabilesc de către ordonatorul
principal de credite, cu consultarea
sindicatelor sau, după caz, a
reprezentanţilor salariaţilor, în limita
prevederilor
din
regulamentul
elaborat potrivit prezentei legi, având
la bază buletinele de determinare sau,
după caz, expertizare emise de către
autoritătile abilitate în acest sens."
20. La anexa nr. VIII
capitolul II litera J, alineatul (1) al
articolului 7 se modifică si va avea
următorul cuprins:
„(1) Pentru condiţii de muncă
vătămătoare, personalului Curţii de
Conturi i se acordă un spor de 25%
din salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată în vigoare,
corespunzător cu timpul efectiv lucrat
în aceste conditii.
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13. Art. XVI pct. 6
La articolul 93, alineatul (21 ) se
modifica Si va avea următorul
cuprins:
21 Prin derogare de la prevederile
"( )
art. 8 alin. (2) din OG nr. 2/2001
privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările Si
completările ulterioare, contraventia
prevăzută la aim . 1 pct. 48 se
sancţionează cu amenda de pana la
10% din cifra de afaceri a anului
anterior aplicării sancţiunii
contravenţionale."
14. Art. XVI pct. 11.
La articolul 195 alineatul (42) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

6. La articolul 93, alineatul (21) se
modifica si va avea următorul cuprins:
„(2 ~) Contraventia prevăzută la aim . 1 pct.
48 se sancţionează cu amenda între 2% si
10% din cifra de afaceri a anului anterior
aplicării sancxiunii contravenţionale."

Autori:
Bende Sândor, Erdei-Doloczki Istvăn —
deputaţi UDMR
Antal Lorănt, Tănczos Barna, Cseke Attila
— senatori UDMR
11. La articolul 195 alineatul (42) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"(42)Prin derogare de la prevederile art. 8
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
25

Motivarea

Conform Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, o
contraventie se poate aplica numai
daca este prevăzută explicit o
valoare minima a acesteia,
permiţând astfel contravenientului
să plătească în 15 zile jumătate
din valoarea minima În situatia
propusa valoarea minima se
considera 0 $în consecinţă
amenda ar avea valoare 0.
Amenzile aplicate de către ANRE
se fac vent la bugetul de stat şi nu
la bugetul ANRE.
Conform Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002,0
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"(42)Prin derogare de la prevederile
art. 8 aim . (2) din Ordonanta
Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor,
aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, contraventia
prevăzută la art. 194 pct. 43 se
sanctionează cu amendă de până la
10% din cifra de afaceri a anului
anterior aplicării sanctiunii
contravenţionale."

2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002,
contraventia prevăzută la art. 194 pct. 43 se
sanctionează Cu amendă intre 2% si la 10%
din cifra de afaceri a anului anterior
aplicării sanctiunii contraventionale."

contravenţie se poate aplica numai
daca este prevăzută explicit o
valoare minima a acesteia,
permiţând astfel contravenientului
sa plătească în 15 zile jumătate
din valoarea minima. În situatia
propusa valoarea minima se
considera 0 şi în consecintă
amenda ar avea valoare 0.

Autori:

Amenzile aplicate de către ANRE
se fac venit la bugetul de stat şi nu
la bugetul ANRE.

Bende Săndor, Erdei-Doloczki Istvân —
deputati UDMR
Antal Lorănt, Tănczos Barna, Cseke Attila
— senatori UDMR

15. Art. XXIX — (1) Hotărârile Art. XXIX - SE ELIMINĂ
Guvernului elaborate în baza art.23
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
în conformitate cu prevederile
prezentului act normativ, în termen de
26
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30 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
(2) Prin derogare de la
prevederile art.34 alin.(2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.114/2018, cu modificările şi
completările ulterioare, începând cu 1
ianuarie 2020, pentru personalul plătit
din fonduri publice care în luna
decembrie 2019 beneficiază de
sporurile pentru condiţii prevăzut la
art. VI pct. 8-20, cuantumul acordat
pentru luna decembrie 2019 se
recalculează conform prevederilor
Legii-cadru 153/2017, cu modificările
şi completările ulterioare, astfel cum
a fost modificată prin prezenta lege,
în măsura în care personalul ocupă
aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii.
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16. Art. XXXIV
Prevederile Legii nr.236/2019 pentru
modificarea şi completarea art. 15 din
Ordonanţa Guvernului nr.42/2004
privind organizarea activităţii sanitarveterinare
şi pentru
siguranţa
alimentelor, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative nr.296/2019 se aplică
începând cu data de 1 ianuarie 2021.
ARTICOL NOU
17.

Forma propusă

Motivarea

SE ELIMINĂ
Autorul amendamentului:
Deputat PNL Dan Vîlceanu

Art. XXXIX. - Dispoziiiile art.210 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare, intră în vigoare la 1
ianuarie 2021.
Autori - Cristina Prună, Claudia Năsui,
Grupurile parlamentare USR
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Pensiile
speciale
ar trebui
desfiinţate şi nu extinse la şi mai
multe categorii de persoane aflate
în apropierea centrelor de putere.
Românii suferă deja o impozitare
dură a muncii, plătind cele mai
mani impozite pe salariu minim
din toată Europa. Banii din
impozite trebuie utilizaii mai bine
sau să nu mai fie luati deloc.
Considerăm injustă aplicarea
acestei prevederi şi solicităm o
prorogare a termenului de intrare
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în vigoare.
de
Sursa
finantare
—
amendamentul are impact bugetar
pozitiv.
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