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Nr. 32/23.11.2021

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI, SENAT 

Domnului Secretar General Ciprian Bucur

Stimate Domnule Secretar General,

Ca răspuns la adresa dvs. nr. XXXV/4840 din 04.10.2021, prin care i se solicită, în baza art. 53 alin 

(2) lit. e) al Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal bugetare republicate (LRFB), opinia cu privire 

la o propunere legislativă de modificare şi completare a Legii - cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b438/29.09.2021). vă transmitem ataşat Opinia 

Consiliului Fiscal privind propunerea legislativă mai sus-menţionată.

Vă mulţumim pentru colaborare.

Cu consideraţie,

Preşedintele Consiliului Fiscal

Acad. Daniel Dăianu
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[r- Consitiui Fiscat al României

Opinia Consiliului Fiscal asupra propunerii legislative de modificare şi 
completare a Legii - cadru nr.X53/2017 privind salarizarea personalului plătit din

fonduri publice - 6438/29.09.2021

în data de 18 octombrie 2021, Consiliului Fiscal (CF) i-a fost remisă adresa Senatului României nr. 
XXXV/4840 din 04.10.2021, prin care i se solicită, în baza art. 53 alin (2) lit. e) al Legii nr. 69/2010 
a responsabilităţii fiscal bugetare republicate (LRFB), opinia cu privire la o propunere legislativă 
de modificare şi completare a Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice (b438/29.09.2021).

.Potrivit articolului de lege la care se face trimitere, atribuţiile Consiliului Fiscal sunt:

e) analiza şi elaborarea de opinii şi recomandări, atât înainte de aprobarea de către Guvern, cât 
şi înainte de transmiterea către Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificărilor 
bugetare, precum şi asupra altor iniţiative legislative care pot avea un impact asupra volumului 
cheltuielilor bugetare, precum şi evaluarea conformităţii acestora cu principiile şi regulile fiscale 
prevăzute de prezenta lege.

Scurta descriere a propunerii legisicrtive

Propunerea legislativă supusă examinării Consiliului Fiscal are în vedere modificarea art.8 din 
Legea - cadru nr.153/2017 prin majorarea cu 10% a salariului brut de bază pentru personalul 
didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, profesori/antrenori grupa de performanţă din 
cadrul Grupurilor Sportive Şcolare.

impactul bugetar a! propunerii

Propunerea legislativă nu este însoţită de fişa financiară în care să fie prezentat impactul acesteia 
asupra bugetului general consolidat. Autorii iniţiativei legislative menţionează în Expunerea de 
motive, importanţa pe care o are activitatea sportivă în lumea modernă, şi în special, cea de 
performanţă care implică şl o muncă susţinută şi complexă a profesorilor şi antrenorilor la grupa 
de performanţă din cadrul Grupurilor Sportive Şcolare.
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Aprecieri aie Consiliului Fiscal privind propunerea legislativă

.• în ceea ce priveşte oportunitatea proiectului legislativ, Consiliul Fiscal nu are atribuţii în 
a se pronunţa, în condiţiile în care stabilirea politicii salariale în sectorul bugetar reprezintă 
apanajul Parlamentului, Guvernului sau al altor instituţii abilitate.

• Propunerea legislativă nu este însoţită de fişa financiară în care să fie prezentat impactul 
acesteia asupra bugetului general consolidat. în opinia CF, având în vedere un număr 
redus de beneficiari ai acestei propuneri legislative, impactul bugetar al acesteia poate fi 
apreciat drept marginal. Astfel, este posibilă includerea acestei iniţiative în construcţia 
bugetară a anului 2022 fără afectarea de o manieră relevantă a ţintelor bugetare.

Opiniile şi recomandările formulate mai sus de Consiliul Fiscal au fost aprobate de Preşedintele 
Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2), lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicată, 

- în urma însuşirii acestora de către membrii Consiliului prin vot, în şedinţa din data de 23.11.2021.

23 noiembrie 2021

Preşedintele Consiliului Fiscal

Acad. Daniel Dăianu
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