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TABEL 

cu amendamentele ce se propun a se cuprinde în  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele 

măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative 

Nr. 

crt. 

Proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

nr. 2/2017  

Amendament Argumente 

1.  Modificarea articolului unic 

"Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 9 din 17 ianuarie 2017 privind unele 

măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor 

termene, precum şi modificarea şi completarea unor 

acte normative, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, cu 

următoarele modificări: 

1. La articolul 4, se introduc patru noi alineate, 

alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins: 

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), 

începând cu luna aprilie 2017, pentru personalul 

militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special 

din sistemul administraţiei penitenciarelor şi 

personalul civil din cadrul instituţiilor publice din 

sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 

naţională, sporurile, indemnizaţiile şi alte asemenea 

drepturi specifice acestui domeniu de activitate, 

acordate proporţional cu timpul efectiv lucrat - pe 

baza pontajelor, şi care nu fac parte, potrivit legii, din 

salariul de bază/salariul funcţiei de bază/solda 

funcţiei de bază, precum şi drepturile salariale 

acordate pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, se 

determină prin raportare la salariul de bază/solda de 

funcţie/salariul de funcţie cuvenit care nu poate fi 

mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată. 

      Discrepanţele salariale înregistrate la nivelul 

diferitelor categorii de personal din cadrul sistemului de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională faţă de alte 

domenii de activitate, s-au produs începând cu data de 

01.08.2016, în mod deosebit, prin modalitatea de calcul 

diferită a sporurilor şi a altor drepturi specifice activităţii, 

în contextul evoluţiei rapide a nivelului salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, în condiţiile în care 

baza de calcul a acestor elemente salariale se situează în 

majoritatea cazurilor la nivelul stabilit la data de 

31.12.2009. 

Totodată, discrepanţele salariale înregistrate între 

medicii militari/poliţişti, pe de o parte, şi medicii civili, pe 

de altă parte, s-au produs începând cu data de 01.08.2016, 

după intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului   nr. 20/2016 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului    nr. 

57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 

precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, act 

normativ care a stabilit modificări semnificative în 

salarizarea medicilor civili. În context, constatăm faptul că 

discrepanţele s-au produs, în mod deosebit, prin 

modalitatea de calcul diferită a sporurilor şi a altor 

drepturi specifice activităţii personalului civil care îşi 

desfăşoară activitatea în unităţile aflate în subordinea 

Ministerului Sănătăţii, precum şi în unităţile din reţeaua 

ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie. 
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(3) Cuantumul drepturile salariale determinate 

potrivit alin. (2) nu poate fi mai mic decât cel stabilit 

prin raportare la modalitatea de calcul utilizată în 

luna martie 2017. 

(4) Începând cu 1 aprilie 2017, prin derogare de la 

prevederile  art. 22 alin. (1), (2) şi (3) din Legea-

cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru personalul militar, poliţiştii şi 

funcţionarii publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciarelor care îşi desfăşoară 

activităţile în unităţile sanitare din reţeaua proprie a 

ministerelor şi instituţiilor din sistemul de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională, sporurile şi alte 

asemenea drepturi specifice acestei activităţi de 

specialitate se acordă prin raportare la baza de calcul 

reprezentată de valorile nominale ale salariilor de 

bază stabilite conform prevederilor art. 3^2 alin. (1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

corespunzătoare funcţiilor îndeplinite şi vechimii în 

muncă aferente valorilor respective, potrivit legii, cu 

încadrarea în prevederile bugetare aprobate. 

(5) De prevederile alin. (4) beneficiază şi personalul 

militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut 

special din sistemul administraţiei penitenciarelor 

confirmat în specialităţi corespunzătoare serviciului 

medical şi care îşi desfăşoară activitatea în unităţi, 

structuri şi formaţiuni ale ministerelor şi instituţiilor 

din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate 

naţională." 

menţionate mai sus este cea de părăsire de către 

personalul militar/de poliţie de specialitate medico-sanitar 

aparţinând sistemului de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională (sistem supus unor rigori/îngrădiri 

specifice sistemului de apărare naţională), în favoarea 

sistemului public/privat de sănătate. 

Menţinerea discrepanţelor salariale între aceste 

categorii de personal (medici militari/de poliţie şi medici 

civili) generează un climat de muncă neproductiv cu 

implicaţii majore asupra actului medical. 

În ultimul an au fost înregistrate treceri în rezervă 

semnificative, în mod special pe segmentul medicilor 

militari/de poliţie cu înaltă specializare şi la vârste relativ 

tinere, în condiţiile în care procesul de formare a unui 

medic specialist/primar este unul care se efectuează pe o 

perioadă mare de timp şi implică resurse financiare 

considerabile. 

Având în vedere cele sus-menţionate, propunem 

introducerea unei reglementări care să elimine aceste 

discrepanţe salariale. 

 

 

 

 


