PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 10.11.2015
Nr. PL - x 737

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, trimis cu adresa nr. PL-x 737 din 28 octombrie 2015, înregistrat
sub nr.4c-11/1351 din 30 octombrie 2015.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în
şedinţa din 26 octombrie 2015.
Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 10 noiembrie 2015.
Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ.
În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de lege, cu amendamentele admise care sunt redate în anexă.
Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.
VICEPREŞEDINTE,
Ciprian Nicolae NICA

Consilier parlamentar,
Roxana David

SECRETAR,
Sorin Constantin STRAGEA

Şef serviciu,
Ciprian Bucur

ANEXĂ
Nr.crt.
1.

Text act de bază

Text propus ca amendament

Motivare

1. La articolul 1, după
alineatul (54) se introduc
şase noi alineate, alineatele
(55) - (510), cu următorul
cuprins:
Alineatul (55) al punctului 1,
al art. 1, se modifică şi va
avea următorul cuprins:

1. La articolul 1, după alineatul (54)
se introduc şase noi alineate,
alineatele (55) - (510), cu următorul
cuprins:
Alineatul (55) al punctului 1, al art. 1,
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(55) Începând cu data de 1 octombrie
2015, prin excepţie de la prevederile
alin.(1), cuantumul brut al salariilor de
bază/soldelor de funcţie/ salariilor de
funcţie/ indemnizaţiilor de încadrare de
care beneficiază personalul din
sistemul public sanitar, sistemul public
de asistenţă socială, precum şi
personalul din cadrul Institutului
Naţional de Expertiză Medicală şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă şi
al serviciilor teritoriale de expertiză
medicală aflate în subordinea caselor
teritoriale de pensii, precum şi
personalul din cadrul Comisiei
Superioare de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap, angajat al
Ministerului
Muncii,
Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor

Comisia superioară de evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap aflată în structura Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, este formată din
specialişti cu statut echivalent celor din instituţiile de sănătate,
Institutul Naţional de Expertiză şi Recuperare a Capacităţii de
Muncă, comisiile şi serviciile de evaluare şi încadrare în grad
de handicap, astfel încât excluderea lor de la aplicarea
prevederilor OUG 35/2015 ar fi o gravă discriminare.
Comisia Superioară de evaluare persoane adulte cu handicap
este numită prin ordin al ministrului muncii, familiei al
protecţiei sociale şi al persoanelor vârstnice şi este formată din
6 medici, dintre care 3 sunt medici de expertiză, 3 sunt
specialişti de medicină de familie, 2 psihologi, 2 asistenţi
sociali, 1 jurist. Dintre aceştia, nu beneficiază de prevederile
Legii 504/2015 de aprobare a OUG 35/2015 doar personalul
angajat în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
Dizabilităţi aflată în subordinea MMFPSPV, în număr de 5
membri.
Sunt soluţionate anual un număr de peste 16.000 de contestaţii
formulate împotriva certificatelor de încadrare în grad de
handicap eliberate de comisiile locale ceea ce presupune un
volum ridicat de muncă, un nivel mare de concentrare, un grad
mare de profesionalism, precum şi cunoştinţe de specialitate.
Totodată, una din atribuţiile Comisei Superioare este
coordonarea şi monitorizarea întregii activităţi de evaluare şi
încadrare în grad de handicap din ţară, fiind elaborate
instrucţiuni metodologice în scopul clarificării şi aplicării
unitare la nivel naţional a criteriilor medico-psiho-sociale pe
baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap şi
participă împreună cu comisiile de specialitate din Ministerul
Sănătăţii la elaborarea criteriilor de încadrare în grad de
handicap.
Deciziile emise de Comisia Superioară sunt, o parte,
contestate în instanţă, astfel încât membrii acesteia formulează
puncte de vedere de specialitate necesare redactării
întâmpinărilor în termenul precizat de instanţă.
Membrii Comisiei Superioare participă în calitate de experţi în

„(55) Începând cu data de 1 octombrie
2015, prin excepţie de la prevederile
alin.(1), cuantumul brut al salariilor de
bază/soldelor de funcţiei/ salariilor de
funcţie/ indemnizaţiilor de încadrare de
care beneficiază personalul din sistemul
public sanitar, sistemul public de asistenţă
socială, precum şi personalul din cadrul
Institutului Naţional de Expertiză
Medicală şi Recuperare a Capacităţii de
Muncă şi al serviciilor teritoriale de
expertiză medicală aflate în subordinea
caselor teritoriale de pensii se majorează
cu 25% faţă de nivelul acordat pentru
luna septembrie 2015.

Vârstnice
sau
în
instituţiile
subordonate acestuia, se majorează cu
25% faţă de nivelul acordat pentru luna
septembrie 2015.

proiectele pe care MMFPSV le derulează în domeniul
asistenţei sociale, precum Grantul japonez de unificare a
criteriilor de încadrare în grad de handicap cu cele de
invaliditate.

- Deputat Adrian Solomon
- Deputat Iulian Popescu

2.

"(59)
Beneficiază
de
5
prevederile alin. (5 ) şi (56)
inclusiv personalul militar şi
civil de specialitate medicosanitar şi de specialitate din
compartimentele paraclinice
medico-sanitare şi auxiliar
sanitar din unităţile sanitare
aflate
în
subordinea
ministerelor şi instituţiilor
cu reţea sanitară proprie
din sistemul de apărare,
ordine publică şi securitate
naţională, aşa cum sunt
nominalizate în anexa nr. 1
a Hotărârii Guvernului nr.
584/2005 privind stabilirea
activităţilor specifice şi a
finanţării unităţilor sanitare
din sistemul de apărare,
ordine publică şi siguranţă
naţională, precum şi a
unităţilor
sanitare
din
reţeaua
Ministerului
Justiţiei, cu modificările şi

"(59) Beneficiază de prevederile alin.
(55) şi (56) personalul de specialitate
medico-sanitar şi de specialitate din
compartimentele paraclinice medicosanitare şi auxiliar sanitar, indiferent
de funcţia pe care este încadrat, din
ministerele şi celelalte instituţii din
sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională. În această
situaţie, prevederile alin. (56) se
aplică asupra elementelor sistemului
de salarizare care nu fac parte,
potrivit legii, din salariul de
bază/salariul funcţiei de bază/solda
funcţiei de bază."
- Deputat Bogdan Ciucă

Propunerea asigură o aplicare nediscriminatorie a
majorării salariale, ţinând cont de fundamentarea
acestei măsuri cuprinsă în preambulul Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015, în sensul în
care tot personalul de specialitate medico-sanitar şi
de specialitate din compartimentele paraclinice
medico-sanitare şi auxiliar sanitar din ministerele şi
instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională va beneficia de majorare,
indiferent de structura/unitatea în care este încadrat
şi categoria de personal din care face parte (militar,
poliţist, funcţionar public cu statut special, personal
civil).
Teza a II-a clarifică aplicarea majorării prevăzută la
alin. (56) în contextul reconstrucţiei salariale
stabilite la nivelul sistemului de apărare, ordine
publică şi securitate naţională, începând cu data de
01.01.2010.
Introducerea sintagmei "indiferent de funcţia pe
care este încadrat" asigură majorarea soldei de
funcţie/salariul de funcţie şi pentru personalul
încadrat în funcţii de conducere în spitalele publice
din sistemul respectiv.

completările
ulterioare,
personalul din reţeaua de
medicină şcolară şi asistenţă
medicală
comunitară,
precum şi personalul altor
unităţi sanitare şi medicosociale publice."
3.

4.

"(510) Nu intră sub incidenţa
prevederilor
alin. (55) şi
(56) personalul din direcţiile
de sănătate publică, cu
excepţia
personalului
contractual
care
nu
a
beneficiat
de
creşterile
salariale prevăzute de ordinul
comun al ministrului sănătăţii
şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 843/491/ 2015
privind asimilarea funcţiilor
şi salariilor din cadrul
direcţiilor de sănătate publică
judeţene şi a Municipiului
Bucureşti cu funcţiile şi

"(510) Beneficiază de prevederile
alin. (55) şi (56) personalul din
reţeaua de medicină şcolară şi
asistenţă
medicală
comunitară,
precum şi personalul altor unităţi
sanitare şi medico-sociale publice."
- Deputat Bogdan Ciucă
"(511) Nu intră sub incidenţa
prevederilor alin. (55) şi (56) personalul
din direcţiile de sănătate publică, cu
excepţia personalului contractual care
nu a beneficiat de creşterile salariale
prevăzute de ordinul comun al
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 843/491/2015 privind
asimilarea funcţiilor şi salariilor din
cadrul direcţiilor de sănătate publică
judeţene şi a Municipiului Bucureşti cu
funcţiile şi nivelul de salarizare a
acestora din cadrul caselor de asigurări
de sănătate judeţene şi a Municipiului
Bucureşti,
precum
şi
stabilirea
nivelului concret al drepturilor

Pentru asigurarea unei soluţii judicioase care să
realizeze o configurare o configurare explicită a
noţiunilor utilizate în cazul personalului beneficiar
din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate
naţională, personalul din reţeaua de medicină
şcolară şi asistenţă medicală comunitară, precum şi
personalul altor unităţi sanitare şi medico-sociale
publice trebuie să facă obiectul unui nou alineat în
lege – alin. (510).
Prin eliminarea sintagmei "precum şi din
structurile similare acestora din cadrul
ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară
proprie, cu excepţia personalului din cabinetele
medicale şi de medicină dentară, de unitate,
prevăzute la alin. (57)" se asigură majorarea
salarială şi pentru personalul încadrat la direcţiile
medicale ale instituţiilor din sistemul de apărare,
ordine publică şi securitate naţională.

nivelul de salarizare a salariale."
acestora din cadrul caselor de - Deputat Bogdan Ciucă
asigurări de sănătate judeţene
şi a Municipiului Bucureşti,
precum şi stabilirea nivelului
concret
al
drepturilor
salariale, precum şi din
structurile similare acestora
din cadrul ministerelor şi
instituţiilor
cu
reţea
sanitară
proprie,
cu
excepţia personalului din
cabinetele medicale şi de
medicină
dentară,
de
unitate, prevăzute la alin.
(57)."

