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                                             NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ: 

Ordonanţă de urgență a Guvernului  

privind completarea art. II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea situaţiei actuale  

Prin Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele 

măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare, a fost majorat cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de 

funcţie ale cadrelor militare în activitate, precum şi cele ale soldaţilor și gradaţilor voluntari, inclusive 

cele ale personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa. 

În data de 7 august 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 

2017, Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 

potrivit căreia: 

 - se majora cu 10% a cuantumului brut al salariilor de funcție ale polițiștilor din Ministerul Afacerilor 

Interne și unitățile/instituțiile/structurile aflate în subordinea sa; 

- se majorara cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază ale personalului civil din instituțiile publice 

de apărare, ordine publică și securitate națională, deci inclusiv a personalului civil din sistemul 

administrației penitenciare. 

Astfel, singura categorie profesională din sistemul de ordine publică și siguranță națională  care nu 

beneficiază de această majorare sunt funcționarii publici cu statut special din penitenciare. 

Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016, Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
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şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională 

ale statului şi constituie sistemul administraţiei penitenciare.  

Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este constituit din funcţionari publici cu statut special, 

funcţionari publici şi din personal contractual însă Ordonanța de urgență a Guvernului 56/2017  a generat 

creșteri salariale in sistemul penitenciar doar pentru personalul civil, creându-se astfel discrepanțe 

salariale chiar în rândul unor categorii profesionale din același sistem. De altfel, prin excluderea 

funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare din categoria beneficiarilor 

majorărilor prevăzute actele normative mai sus-menționate se creează o  inegalitate de tratament între 

personalul din sistemul de apărare ordine publică și securitate națională care poate genera tensiuni 

sociale.  

 

 

2.Schimbări preconizate  

Prin prezentul act normativ este propusă completarea art. II din  Legea nr. 152/2017, în scopul 

instituirii unor reglementări privind eliminarea discrepanțelor salariale și în ceea ce privește stabilirea 

salariilor lunare ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care 

nu au beneficiat de aplicarea majorărilor prevăzute de legea menționată. 

       În concret, se propune majorarea cu 10% a cuantumului brut al salariilor de funcție ale funcționarilor 

publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare. 

 

 

3.Alte informaţii  

Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21 Impactul asupra sarcinilor administrative:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii:  
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii:  

Nu este cazul 

 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât 

şi pe termen lung (pe 5 ani) 

-  mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

(iii) varsaminte de la persoane 

juridice pentru persoanele cu 

handicap neîncadrate 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

a) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

(iii) transferuri catre unitati ale 

 

 

 

7.500 

mii lei 
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administratiei publice 

(iv) asistenta socială 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

  

 

 

 

 

 

   

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Majorarea salariului de funcţie al funcționarilor publici cu statut 

special din sistemul administrației penitenciare  cu 10% conduce la 

un impact suplimentar lunar pentru aceştia de 3.750 mii lei. 

 

7. Alte informaţii  

 

                                                                       

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ: 

Nu e cazul. 

- b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:  

Nu este cazul. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 



5 

 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al 

unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii:  

Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate: 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de 

act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu face obiectul unor asemenea dezbateri. 
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5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social. 

6. Alte informaţii:  

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii  

Nu este cazul 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Alte informaţii.  

Nu este cazul 
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Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborată prezenta Ordonanţă de urgență privind completarea 

art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 

privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 

termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să o 

adoptați. 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 

 

Lia-Olguța VASILESCU 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

Tudorel TOADER 

 

 

 

 

AVIZAT: 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

Ionuț MIȘA 
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