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AVIZ COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative
şi stabilirea unor măsuri bugetare
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Regulamentul activităţilor comune
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru politică economică,
reformă şi privatizare din Camera Deputaţilorși Comisia economică, industrii şi servicii
din Senat au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea
unor măsuri bugetare, transmis de Guvernul României.
Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii Comisiei pentru politică economică,
reformă şi privatizare din Camera Deputaților și cei ai Comisiei economice, industrii
şi servicii din Senat au dezbătut proiectul de lege în
ședințe separate . Membrii Comisiei
economice, industrii şi servicii din Senat au dezbătut proiectul de lege în ședința din
8 septembrie 2020, iar membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
din Camera Deputaţilor au dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 9 septembrie 2020.
Potrivit reglementărilor art. 52 din Regulamentul activităţilor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, ședințele celor două Comisii s-au desfășurat
prin mijloace electronice.

Membrii celor două Comisii au examinat țiativa
ini
legislativă supusă avizării,
expunerea de motive, Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare aȚării nr. 100/2020
privind propunerile de rectificare a bugetului de stat pentru anul 2020
ale
Ministerului
Apărării
ționale,Na Ministerului
Afacerilor
Interne,
Serviciului Român de ții,
Informa
Serviciului de Informații Externe,
Serviciului de Protec
ție și Pază și ale Serviciului de Telecomunicații Speciale ,
prin care a avizat propunerile de buget, rectificate pe anul 2020, pentru instituțiile
publice menționate mai sus, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii
şi propuneri, transmis cu adresa nr. 820 din 14 august 2020, punctul de vedere
al Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa nr. 7519 din 18 august 2020 și
opinia preliminară a Consiliului fiscal, cu recomandări, din data de
14 august 2020.
În
urma
dezbaterilor,
membrii
celor
două
Comisii
au
hotărât,
cu majoritate de voturi (3 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege,
cu amendamente admise, care sunt redate în anexa ce face parte integrantă din prezentul
aviz comun.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, ini
țiativa legislativă face parte din categoria
legilor ordinare.

PREŞEDINTE

PREŞEDINTE

Deputat Gheorghe ȘIMON

Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR
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ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE:

Nr.
crt.

Text OUG nr. 135/2020

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)
1. Art. 42. – La articolul 86 alineatul (2) din Art. 42. – Se abrogă.
Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de
pensii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu Autori: Comisia pentru politică economică, reformăși
privatizare și senatorii: Daniel Cătălin Zamfir,
modificările ulterioare, litera b) se modificăși
Aurel Horea Soporan, Ovidiu-Cristian Dan Marciu,
va avea următorul cuprins:
Ştefan Mihu, Emanoil Savin

Motivarea amendamentelor
propuse

Menţinerea valorii punctului de pensie, aşa
cum este prevăzut în lege, la valoarea de 1775
lei, în scopul păstrării calendarului privind
majorarea punctului de pensie până la intrarea
în vigoare, în integralitate, a Legii privind
sistemul public de pensii.

,,b) la data de 1 septembrie 2020 – 1.442 lei;”.
1
2. Art. 43. – La articolul 38 alineatul (4 ) din Art. 43. – Se abrogă.

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 și completările ulterioare, litera c)
se modifică și va avea următorul cuprins:
,,c) începând cu 1 septembrie 2021 de salariile
de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.”

Autori: Comisia pentru politică economică, reformă
și
privatizare și senatorii:
Daniel Cătălin Zamfir,
Aurel Horea Soporan, Ovidiu-Cristian Dan Marciu,
Ştefan Mihu, Emanoil Savin

Pentru majorarea salariilor de bază stabilite
pentru personalul didactic de predare,
personalul didactic auxiliar, personalul
didactic de conducere şi personalul de
îndrumare şi control din învăţământ.

