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AVIZ
referitor la proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul salarizării personalului
plătit din fonduri publice

Analizând proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul salarizării personalului plătit 

din fonduri publice, transmis de Secretariatul General al Guvernului 

cu adresa nr. 428 din 23.08.2022 şi înregistrat la Consiliul Legislativ 

cunr. D973/23.08.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, 
republicată, şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 

următoarele observaţii şi propuneri:
1. Proiectul de ordonanţă de urgenţă are, în fapt, ca obiect 

completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 

modificările ulterioare.
Potrivit Notei de fundamentare, se preconizează:
a) „acordarea, prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu 

luna august 2022, a unei pătrimi din diferenţa dintre salariul de bază 

prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021”;
b) „acordarea, începând cu luna august 2022, pentru personalul 

nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi 

instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru 

personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale şi 
pentru personalul care avansează în gradaţia corespunzătoare tranşei 

de vechime în muncă în perioada ianuarie-iulie 2022, a unei pătrimi 

din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru



nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 

2022 si cel din luna iulie 2022”.
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2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 

Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. Precizăm că, potrivit art. 115 alin. (5) tezele I şi a ll-a din 

Constituţie, .^Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după 

depunerea sa spre dezbatere în procedura de urgenţă la Camera 

competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial 

al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în 

mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la 

trimitere"".
4. La Nota de fundamentare, la Secţiunea a 2-a Motivul 

emiterii actului normativ, pct. 2.2 Descrierea situaţiei actuale, pentru 

corectitudinea informaţiei juridice, sintagma „Legea nr. 5/2010 

privind bugetul de stat pe anul 2020” se va înlocui cu sintagma „Legea 

bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020”.
5. La titlu, pentru respectarea prevederilor art. 41 alin. (5) din 

Legea nr. 24/2000\ republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, propunem următoarea formulare:
„Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art, I din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele 

măsuri fîscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative”.

6. La preambul, la al treilea paragraf, pentru o exprimare 

adecvată, propunem ca sintagma „preţului la energia electrică, gazele 

naturale, precum şi la combustibil” să fie reformulată astfel; „preţului 

la energia electrică, la gazele naturale, precum şi la combustibili”.
La al patrulea paragraf, întrucât normele de tehnică legislativă 

nu recomandă folosirea parantezelor, este necesar a se renunţa la 

prezentarea unor explicaţii prin utilizarea acestora.
La al cincilea paragraf, pentru evitarea repetiţiei, este necesară 

eliminarea sau reformularea sintagmei „astfel încât impactul asupra 

preţului la bunurile de consum destinate populaţiei a fost unul 

semnificativ”, având în vedere că în prima parte a paragrafului este 

folosită exprimarea „a determinat (...) un impact puternic asupra 

preţurilor la bunurile de consum”.

^ „în cazul actelor normative prin care se modifică ori se completează un alt act normativ, titlul actului 
va exprima operaţiunea de modificare sau de completare a actului normativ avut în vedere”.
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La al şaptelea paragraf, pentru o corectă exprimare din punct 

de vedere gramatical, sintagmele „având în vedere faptul că 

drepturilor salariale” şi „cu excepţia (...), precum şi a personalului 

didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de 

conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ” se vor 

înlocui cu sintagmele „având în vedere faptul eă drepturile salariale” 

şi „cu excepţia (...), precum şi a personalului didactic de predare, 
personalului didactic auxiliar, personalului didactic de conducere şi 
personalului de îndrumare şi control din învăţământ”.

Totodată, întrucât Legea-cadru nr. 153/2017 este la prima 

menţionare în text, pentru o eompletă informare juridică, este neeesară 

inserarea titlului acesteia, sintagma „la Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare” fiind înlocuită cu sintagma „la 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare”.
7. La art. I, la partea dispozitivă, pentru rigoare în redactare,

având în vedere faptul că se propune introducerea doar a două articole, 
sintagma „alin. (4^) - (4^)” se va înlocui cu sintagma „alin. (4^) şi
(42)”.

La textul propus pentru alin. (4^) al art. I, recomandăm a se 

analiza dacă, pentru evitarea paralelismului legislativ, nu ar trebui 

eliminat alin. (4^) lit. c)^ din cuprinsul sintagmei „Prin derogare de la 

prevederile art. 38 alin. (4) şi alin. (4^) lit. c) din Legea-cadru nr. 
153/2017”, având în vedere că, potrivit art. I alin. (4), în forma de lege 

lata, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021, cu 

modificările ulterioare, ,J^rin excepţie de la prevederile alin. (1), 
pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, 
personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi 

control din învăţământ, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile 

de bază se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază 

prevăzut de Legea-cadru nr, 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 

202r\ Aşadar, personalul didactic de predare, personalul didactic 

auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare 

şi control din învăţământ beneficiază deja de majorarea salariată 

vizată de norma propusă la art. I alin. (4^).

- prevedere potrivit căreia personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul 
didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ beneficiază începând cu 1 
septembrie 2021 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.
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De altfel, chiar în cuprinsul Notei de fundamentare, la Secţiunea 

a 2-a Motivul emiterii actului normativ, pct. 2.2. Descrierea situaţiei 

actuale, se menţionează că personalul didactic de predare, personalul 

didactic auxiliar, personalul didactic de conducere şi personalul de 

îndrumare şi control din învăţământ „au beneficiat de la începutul 

anului 2022 de o V4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 202r\

La textul preconizat pentru alin. (4^) al art. I, semnalăm că norma 

propusă este susceptibilă să aducă atingere principiului egalităţii în 

drepturi prevăzut la art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece exclude 

de la majorarea salarială propusă personalul nou-încadrat, personalul 

numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi 
fel, inclusiv personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte 

profesionale şi personalul care avansează în gradaţia corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă începând cu 1 august 2022 şi până la data 

intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Precizăm că acest aspect a 

fost semnalat şi de Ministerul Justiţiei în adresa 

nr. 2/63239/2022/23.08.2022.
Prin urmare, pentru respectarea principiului constituţional al 

egalităţii în drepturi, apreciem că sintagma „în perioada ianuarie-iulie 

2022” ar trebui înlocuită cu sintagma „ianuarie-august 2022”.
Totodată, pentru supleţea textului, sintagma „art. 38 alin. (4) şi 

alin. (4') lit. c)” se va înlocui cu sintagma „art. 38 alin. (4) şi (4^) 

lit. c)”.
8. La textul propus pentru art. II, pentru respectarea uzanţelor 

normative, sintagma „articolului I” se va înlocui cu sintagma „art. I”.

Bucureşti,
Nr. 972/24.08.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 492/28 iun. 2017L.nr. 153/2017
Lege^cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

promulgată prin D. nr. 580/2017 M. Of. nr. 492/28 iun. 2017
Decret pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

1

2 modificări prin O.U.G. nr. 91/2017 M. Of. nr. 978/8 dec. 2017 modifică ari. 16 alin. (1), (2) şi (10). ari. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii- 17, ari. 18 alin. (1), ari. 25 alin. (2), ari. 26

alin. (3), ari. 29 alin. (2), ari. 38 alin. (3)
Iii. c). an. 39. an. 40. an. 44 alin. (1) pct. 
30. anexele nr. 1, Vşi VIII:

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personaiului piătit din 
fonduri pubiice

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018aprobată cu modificări şi L. nr. 79/2018 
completări prin

modifică şi complelează anexele nr. II şi
IX:

iniroduce alin. (7) la ari. 10. alin. (10_1)- 
(10_5) la an. 16. alin. (5) şi (6) la an. 18, 
alin. (5) la ari. 25 şi Iii h) şi i) la an. 38 
alin. (3)

3 modificări prin L. nr. 79/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

aprobă cu modificări şi compleiări O. U. G. 
nr. 91/2017 şi modifică ari. 22. an. 29. ari. 
38 alin. (3) Ut. h) şi Ut. d). anexa nr. /. 
anexa nr. II. anexa nr. III. anexa nr. V. 
anexa nr. VI. anexa nr. VIII. anexa nr. IX:

iniroduce alin. (10_1) ~ (10_6) la an. 16, 
alin. (1 _!) şi (1_2) la ari. 33, Ut. d_l) la 
an. 38 alin. (3), Ut. j) la an. 38 alin. (3), 
complelează anexa nr. 11, anexa nr. V. 
anexa nr. VIU. anexa nr. IX

4imodificări prin L.nr. 80/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene

modifică an. 11 alin. (1). ari. 38 alin. (3) 
IU. d). anexa nr. 11; 
complelează anexa nr. VIII

6 rectificare iM. Of. nr. 328/13 apr. 2018 rectifică anexa nr. VIII
RECTIFICARE

simodificări prin O.U.G. nr. 41/2018 ;M. Of. nr. 433/22 mai 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii- 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 61/2019 
completări prin

modifică ari. 25 alin. (3). an. 38 alin. (3)
Ut. g). anexa nr. I, anexa nr. 11; 
iniroduce alin. (7) şi (8) la an. 18. alin. (6) 
la an. 25. Ut. d_2) la an. 38 alin. (3). alin. 
(6_1) la an. 38M. Of. nr. 296/17 apr. 2019

^ modificări prin L. nr. 234/2018 iM. Of. nr. 850/8 oct. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii

modifică anexa nr. V capitolul VIII ari. 12 
alin. (2) şi (5)
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8 modificări prin L. nr. 287/2018 M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifica anexele nr. I. II, V. VIU; 
completează anexa nr. VIU

9 modificări prin O.U.G. nr. 107/2018 M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018 pre\>ederile art. 26 alin. (4)-(6) intră în 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor vigoare la data de I ianuarie 202J 
acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

M. Of. nr. 354/8 mai 2019aprobată prin L. nr. 91/2019

10 completat prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

introduce alin. (4_}) la art. 38

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

11 modificări prin L. nr. 61/2019 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică art. J 7 alin. (4), anexa nr. 1 cap. I 
lit.'B art. 4. anexa nr. I cap. ] Ut. B art. 16, 
anexa nr. I cap. UI Ut. B nr. crt. 4. anexa 
nr. I cap. IU Ut. C nr. crt. 1 şi 3 şi anexa nr. 
VII cap. II art. 10 Ut. a); 
introduce alin. (4_2) la art. 38, alin. (8) la 
art. 38, alin. (3_1) la anexa nr. II cap. II 
art. 6. pct. I_I la nota din anexa nr. V cap. 
V. nr. crt. 7_I la anexa nr. VIU cap. II Ut. 
C la tabelul de la Ut. b) şi pct. I_I la anexa 
nr. VIII cap. II Ut. C la nota tabelului de la 
Ut. b):
completează nota de la anexa nr. VIU cap.
I Ut. A pct. I Ut. c)

12 modificări prin L. nr. 91/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

aprobă O.U.G. nr. 107/2018

13 completat prin L. nr. 105/2019 M. Of. nr. 392/20 mai 2019
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative

introduce alin. (!_}) la art. 18

1“ modificări prin O.U.G. nr. 31/2019 M. Of. nr. 403/23 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică anexa nr. I a cap. IU. Ut. E, art. 5 
alin. (3)

15 modificări prin O.U.G. nr. 58/2019 M. Of. nr. 553/5 iul. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată prin L. nr. 91/2021

modifică anexa nr.I cap. III Ut. E

M.Of. nr. 413/20 apr. 2021
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16 modificări prin L. nr. 131/2019 M. Of. nr. 575/15 iul. 2019
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică anexa nr. 1 cap. I lit. B ort. 16

17 modificări prin L. nr. 129/2019
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 589/18 iul. 2019 modifică anexa nr. VIII şi anexa nr. IX

18 modificări prin L. nr. 5/2020 
Legea bugetului de stat pe anul 2020

M. Of. nr. 2/6 ian. 2020 modifică anexa nr. ]

Publicat şi în M. Of. nr. 2 bis/6 ian. 2020

O.U.G. nr. 1/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

19 modificări prin M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 modifică anexele nr. I şi VI; 
introduce alin. (5) la ari. 33

20 modificări prin O.U.G. nr. 23/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

M. Of. nr. 106/12 feb. 2020 modifică anexa nr. VII]

21 modificări prin L. nr. 42/2020 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică anexele nr. I şi Jll

22 modificări prin M. Of. nr. 340/27 apr. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

L. nr. 51/2020 modifică anexa nr. 11: 
introduce alin. (4_3) la ari. 38

23 modificări prin M. Of. nr. 428/21 mai 2020L. nr. 64/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică anexa nr. 1: modifică şi 
completează anexa nr. 11; 
introduce alin. (4_4) la ari. 38

2-1 modificări prin D.C.C. nr. 221/2020 M. Of. nr. 594/7 iul. 2020
Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 23/2020. în ansamblul său 
(termenul se împlineşte la 20 august 2020), 
după care operează prevederile art. 147 
din Constituţie

25 modificări prin IM. Of. nr. 614/13 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

O.U.G. nr. 114/2020 completează anexa nr. VIU

26 completat prin L. nr. 141/2020 M. Of. nr.-647/22 iul. 2020
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi 
prelungirea unor termene

aprobă cu modificări şi completări O. V. G. 
nr. 67/2020 şi introduce alin. (2_l) la art.
25
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modifica anexa nr. I cap. III Ut. B nr. cri. 5 
şi Iii. C nr. cri. 3

27 modificări prin L. nr. 156/2020 M. Of. nr. 662/27 iul. 2020
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

28 completat prin L. nr. 157/2020 M. Of. nr. 662/27 iul. 2020
Lege pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondun 
publice

introduce ari. } 5 I la anexa nr. VI

29 modificări prin O.U.G. nr. 135/2020 M. Of. nr. 751/18 aug. 2020
Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi 
Stabilirea unor măsuri bugetare

modifică ari. 38 alin. (4_l) Ut. c)

30 modificări prin L. nr. 206/2020 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică şi completează anexa nr. II şi VIII

31 completat prin M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020
Lege pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

L. nr. 229/2020 introduce alin. (9) la art. 38

Măsurile prevăzute la art. 38 alin. (9) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modffîcările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost completată prin prezenta lege, 
se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

32 modificări prin M.Of. nr. 1332/31 dec. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

O.U.G. nr. 226/2020 Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intră în 
vigoare la data de I ianuarie 2022

33 modificări prin IM. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

L. nr. 91/2021 aprobă O.U.G. nr. 58/2019

34 admisă excepţie D.C.C. nr. 413/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 687/12 iul. 2021
Decizia nr. 413 din 10 iunie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a sintagmei "alte instituţii de spectacole 
sau concerte" cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. Iii 
la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice

sintagma .. alte instituţii de spectacole sau 
concerte " cuprinsă la pct. I din capitolul I 
din anexa nr. III

35 modificări prin L. nr. 220/2021
Lege pentru modificarea anexei nr. I la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

M. Of. nr. 732/26 iul. 2021 modifcă anexa nr. I Ut. C nr. crt. I şi 3 din 
tabel şi Ut. E art. 9 alin. (I) Ut. a) pct. (i)

36 modificări prin L. nr. 288/2021 M.Of. nr. 1171/10 dec. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică art. 22 alin. (2) şi anexa nr. I; 
introduce alin. (3) la art. 22
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37 modtfTcări prin O.U.G. nr. 131/2021
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

M.Of. nr. 1201/17 dec. 2021 prevederile an. 26 alin. (4)—(6) intra in 
vigoare la data de 1 ianuarie 2027

38 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şl 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021 Prevederile an. 26 alin. (4)—(6) intră în 
vigoare la dala de 1 ianuarie 2027

39 completat prin M. Of. nr. 373/14 apr. 2022
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri în cadrul 
sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, 
modificarea şi completarea unor acte normative

O.U.G. nr. 44/2022 completează anexa nr. 11 şi anexa nr. VIII

-•oimodificări prin D.C.C. nr. 294/2022
Decizia nr. 294 din 17 mai 2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale poliţiştilor, ale art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea- 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, precum şi ale art. 14 alin. (1) şi (5) şi ale art. 
23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017

M. Of. nr. 616/23 iun. 2022 suspendă penttv 45 de zile an. art. 14 alin. 
(5) din anexa nr. VI (termenul se împlineşte 
la dala de 7 august 2022), după care 
operează prevederile art. 14 7 din 
Constituţie

41 admisă excepţie D.C.C. nr. 294/2022 
de neconst. prin

M. Of. nr. 616/23 iun. 2022
Decizia nr. 294 din 17 mai 2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale poliţiştilor, ale art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea- 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătii din 
fonduri publice, precum şi ale art. 14 alin. (1) şi (5) şi ale art. 
23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017

an. 14 alin. (5) din anexa nr. VI
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021O.U.G. nr. 130/2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

1 imodificări prin O.U.G. nr. 41/2022 M.Of.nr. 356/11 apr. 2022 ^
Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea Sistemului naţional 
privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc 
fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

abroga art. XXVIII

Prevederile art. 13 şi 14 intră în vigoare la data de 1 iulie 2022,
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