
PRIM MINISTRU 
r 

Domnule preşedinte, 

În conformitate Cu prevederile art. 111 aim . (1) din Constituţie, 
Guvernul României formulează următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii Cadru 
nr.15372017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
iniţiată de domnul senator PSD Matei Constantin-Bogdan împreună cu un 
grup de parlamentari PSD (B p.6/2020). 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca object de reglementare modificarea art. IV 
din Legea nr. 28772018 pentru modificarea şi completarea prevederilor Legii 
nr. 15372017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării, cu 10%, a 
cuantumului brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din 
Ministerul Tineretului şi Sportului, din unităţile din subordinea acestuia şi 
din federaţiile sportive, cu respectarea prevederilor art. 38 aim . (6) din 
Legea-cadru nr. 15372017. 

II. Observaţii şi propuneri 

1. Art. IV a fost introdus in Legea nr. 28772018 pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru nr. 15372017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice ca urmare a faptului că salarizarea personalului jncadrat 
pe funcţii de specialitate din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului 
a înregistrat cel mai mic nivel comparativ cu nivelul de salarizare al 
funcţiilor existente in domeniu. 

Precizăm că Legea nr. 15372017 se aplică etapizat. Astfel, salarjile au 
fost maj orate etapizat începând cu 1 ianuarie 2018, respectiv 1 ianuarie 2019. 



Din luna ianuarie 2020 se aplică a treia etapă a majorărilor salariale, 
salariile de bază sunt maj orate cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază 
prevăzut de lege pentru anul 2022 şi eel din luna decembrie 2019. Începând 
cu anul 2023, salariile de bază se vor stabili prin înmuliirea coeficienţilor 
prevăzuţi în anexele la lege cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată in vigoare, fapt care conduce la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare 
pentru filncţii de acelaşi fel, potrivit art. 12 aim . (2) din legea-cadru şi 
discrepanisele salariale vor dispărea. 

Sistemul de salarizare prevăzut de legea-cadru este reglementat in baza 
principiului sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de 
salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea 
plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, 
stabilite in condiţiile legii. 

Aplicarea etapizată a legii a fost impusă de constrângerile bugetare 
existente, eliminarea discrepanţelor salariale urmând a se realiza odată cu 
aplicarea integrală a legii, începând cu anul 2022, când salariile se vor stabili 
potrivit nivelurilor prevăzute de anexele la legea-cadru. 

2. Potrivit prevederilor Legii educaţiei fazice şi sportului nr. 69/2000, 
cu modifacările şi completările ulterioare, federaţiile sportive naţionale sunt 
structuri sportive de interes naţional, constituite prin asocierea cluburilor 
sportive şi asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti, pe ramuri de 
sport, persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, 
neguvernamentale, apolitice şi fară scop lucrativ. 

Având în vedere prevederile aim . (1) al art. 2 din Legea nr. 15372017, 
referitoare la domeniul de aplicare al acesteia, considerăm că federaţiilor 
sportive nu le sunt incidente prevederile iniţiativei legislative. 

3. Jurisprudenia Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie de 
discriminare, precum şi cea a Curţii Constituţionale sunt constante în a 
sublinia că principiul egalităţii nu semnifică unifoimitate, la situaţii diferite 
putând exista tin tratament juridic diferit. Pe de altă parte, aceeaşi 
jurisprudenţă subliniază constant ideea că diferenţa de tratament devine 
discriminate atunci când se induc distincţii între situaţii analoage şi 
comparabile fâră ca acestea să se bazeze pe o justificarea rezonabilă şi 
obiectivăl. 

Prin urmare, în Expunerea de motive trebuie să existe o motivate 
obiectivă şi temeinică a soluţiilor legislative preconizate, având în vedere că 

' Decizia nr. 53/2002, Decizia nr. 1615/2011 şi Decizia nr. 323/2015 
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această majorare se va acorda doar pentru o anume categorie de salariaţi din • 
Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administralie ", a cărei salarizare 
este stabilită în Anexa ur. VIII a Legii nit 15372017. 

4. Estimăm că influenţa asupra cheltuielilor de personal ale bugetului 
general consolidat generată de majorarea cu 10% a salariilor de bază ale 
personalului Ministerului Tineretului şi Sportului şi al unităţilor din 
subordine este de circa 1,15 milioane lei lunar, respectiv 10,34 milioane lei în 
anu12020 (91uni). 

Totodată, menţionăm că această măsură va conduce la solicitări 
similare şi din partea altor instituţii publice, ceea ce va genera presiuni 
suplimentare directe asupra cheltuielilor totale şi de personal ale bugetului 
general consolidat. 

Potrivit prevederilor art. 15 din Legea nit 50072002 privind finanlele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare nit 6972010, cu modificările şi completările 
ulterioare, întrucât măsurile reglementate de iniţiativa legislativă determină 
majorări ale cheltuielilor bugetului general consolidat era necesar să se 
prevadă sursele de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare şi să se 
prezinte declaraţia confoiiu căreia aceste majorări sunt compatibile cu 
obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu 
legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia 
fiscal-bugetară. 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul no susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Cu stimă, 

PRIM-MINISTRU 

Senatul României 
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