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Către:

Ref. la: punctele de vedere ale Guvernului aprobate în şedinţa Guvernului din data 
de 16 iunie 2022

STIMATE DOMNULE SECRETAR GENERAL,

. Vă transmitem, alăturat, în original, punctele de vedere ale Guvernului referitoare la;
1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

(Pix. 538/2021, Bp. 171/2022);
. 2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în
^ ^ regirn taxi şi în regim de închiriere (Bp. 281/2022);
■t Propunerea legislativă pentru completarea art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a
^ Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor 

categorii de personal din sistemul justiţiei (Bp. 256/2022);
. 4. Propunerea legislativă pentru declararea florii de bujor ca Floare Naţională a

României (Bp. 343/2022);
\ 5. Propunerea legislativă pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos pin

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 296/2022);
1 6. Propunerea legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa noastră"

(Bp. 128/2022, Pix. 314/2022);
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (Bp. 155/2022);
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

^^Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică
aprobată prin Legea nr. 11/2022 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 25 din 
7 ianuarie 2022 (Bp. 325/2022);

. 9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006, privind reforma în
^ domeniul sănâ/âf/7, republicată, în Monitorul Oficial al României, nr 652 din data de 28 august 

2015, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr114 din 28 decembrie 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 data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare 
(Bp. 232/2022);

\ Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor {Bp. 225/2022);

Proiectul de Lege pentru modificarea şl completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 (Pix. 630/2020, L. 704/2020);



^ 1^072^2. Propunerea legislativă pentru clarificarea accesului la informaţiile de interes public
prin modificarea si completarea Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes 
public {Bp. 185/2022).

Cu deosebită consideraţie,
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Domnule preşedinte,
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In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit, (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 23 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemuljustiţiei, 
iniţiată de domnul deputat PNL lulian-Alexandru Muraru şi un grup de 

deputaţi PNL, UDMR (Bp. 256/2022).

Principalele reglementăriI.

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.23 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din 

sistemul justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, cu trei noi 
alineate, alin. (U)-(P), prin care se propune ca judecătorii, procurorii, 
personalul asimilat acestora şi magistraţii asistenţi, care beneficiază de 

compensaţia lunară pentru chirie^ şi care contractează un credit 

ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe, să poată opta ca suma 

acordată cu titlu de chirie să poată fi folosită de către aceştia pentru plata ratei 
sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului.

Acordată în baza art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006.



IL Observaţii şi propuneri

1. Menţionăm că Expunerea de motive nu respectă structura 

instrumentului de motivare şi prezentare, prevăzută la art.31 din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare^ nefiind 

prezentate, printre altele, informaţii cu privire la consultările derulate în 

vederea elaborării propunerii, măsurile de implementare pe care le presupune 

aplicarea noului act normativ.

2. De principiu, considerăm că iniţiativa legislativă nu are impact 
financiar, în măsura în care dispoziţiile legale se aplică contractelor de vânzare 

- cumpărare (prin credit) încheiate după data intrării în vigoare a acestor 

prevederi. Din acest motiv, ar fi necesară o completarea a proiectului cu un 

text tranzitoriu din care să rezulte expres că acesta nu se aplică contractelor de 

vânzare - cumpărare încheiate anterior intrării sale în vigoare, pentru a se evita 

interpretări contradictorii în aplicarea legii.
în acest sens arătăm că cele două drepturi amintite (dreptul la decontarea 

chiriei şi decontarea ratei lunare) sunt consubstanţiale, condiţiile prevăzute de 

lege pentru acordarea beneficiului compensaţiei lunare a chiriei fiind 

aplicabile şi în ceea ce priveşte acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru 

plata rate sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar 

destinat achiziţionării unei locuinţe fracţiuni din rata aferentă creditului sau 

contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate. Ca atare, deţinerea în 

proprietate a unei locuinţe, la data intrării în vigoare a propunerii legislative, 
de către persoanele menţionate mai sus, determină atât lipsa beneficiului la 

compensarea lunară a chiriei, cât şi, pe cale de consecinţă, inexistenţa 

dreptului la compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni 
din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei 
locuinţe.

3. în aprecierea asupra oportunităţii promovării unui astfel de proiect, 
considerăm relevante şi următoarele aspecte:

- legiuitorul a reglementat în favoarea magistraţilor drepturi salariale 

mult superioare celor existente în sistemul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională, sistem la care se raportează iniţiatorul în prezentarea 

argumentelor cuprinse în Expunerea de motive;
- extinderea categoriilor de personal care beneficiază de acest drept ar 

putea da naştere unui fenomen litigios atât în interiorul familiei ocupaţionale
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Justiţie (inclusiv raportat la magistraţii care au deja încheiate astfel de 

contracte şi care plătesc rate), cât şi în cadrul altor familii ocupaţionale.

4. Având în vedere multitudinea de situaţii practice care pot apărea în 

aplicarea legii, aspectele procedurale care trebuie reglementate în vederea 

acordării efective a acestui drept, alte chestiuni (documente justificative ce 

trebuie depuse, modalitatea de decontare etc), considerăm necesară 

completarea iniţiativei legislative cu un text care să facă referire la elaborarea 

unor norme metodologice de aplicare a propunerii legislative, aprobate fie prin 

ordin comun al instituţiilor menţionate la art.23 alin. (2) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 27/2006, fîe prin hotărâre a Guvernului.

5, De asemenea, ar fi utilă completarea iniţiativei legislative în sensul 
definirii noţiunii de „locuinţă", putându-se prelua, eventual, definiţia acestei 
noţiuni pe care o regăsim în Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu menţiunea expresă 

că suma care se poate deconta include şi contravaloarea eventualelor părţi 
comune şi terenul aferent (amprenta la sol a locuinţei, după caz).

IIL Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate la pct. II, Guvernul susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative cu observaţii şi propuneri.

Cu stimă.

^_Domnului senator Florin-Vasile CIŢU 

Preşedintele Senatului
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