
  
 

  

 

Modificări legislative propuse la Ordonanță de Urgență a Guvernului  privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Text inițial 

Art. I, alin (4)  

Prin derogare de la prevederile 

alin. (1) al art. 13 din Legea-cadru 

nr.153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 

2023, începând cu data de 1 

ianuarie, indemnizaţiile lunare 

pentru funcţiile de demnitate 

publică şi funcţiile asimilate 

acestora, prevăzute în anexa nr. 

IX la Legea-cadru nr. 153/2017, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, se menţin la nivelul 

aferent lunii decembrie 2022.” 

Propunere amendament 

Propunem eliminarea Art. 
I, alin (4). 

Justificare 

Considerăm că această 
prevedere blochează 
aplicarea Art. I, alin (1) din 
proiectul de OUG pentru 
personalul care își 
desfășoară activitatea în 
administrația publică locală. 
Propunem eliminarea 
acestei prevederi sau să se 
facă excepție de la 
respectarea prevederilor 
art. 11, alin 94) din Legea nr. 
153/2017, respectiv nivelul 
veniturilor salariale să poată 
depăși nivelul indemnizației 
lunare a funcției de 
viceprimar/vicepreședinte.   

Text inițial 
Art. III. - (1) În anul 2023 
instituţiile şi autorităţile publice, 
astfel cum sunt definite la art. 2 
alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi la art. 
2 alin. (1) pct. 39 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
indiferent de sistemul de 

Propunere amendament 

Art. III. - (1) În anul 2023 

instituţiile şi autorităţile 

publice, astfel cum sunt 

definite la art. 2 alin. (1) 

pct. 30 din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi 

la art. 2 alin. (1) pct. 39 din 

Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu 

Justificare 
Creșterea prețurilor la 
produsele de bază din coșul 
zilnic și la serviciile de 
utilități cu peste 25-30%, 
creșterea inflației. în esență 
scăderea drastică a puterii 
de cumpărare, vor face ca în 
anul, majoritatea salariaților 
sare își desfășoară 
activitatea în administrația 
publică, în special cei de la 
comune nu își vor permite 



  
 

  

finanţare şi de subordonare, 
inclusiv activităţile finanţate 
integral din venituri proprii, 
înfiinţate pe lângă instituţiile 
publice, nu acordă personalului 
din cadrul acestora bilete de 
valoare, cu excepţia tichetelor de 
creşă, reglementate de Legea nr. 
165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

modificările şi completările 

ulterioare, indiferent de 

sistemul de finanţare şi de 

subordonare, inclusiv 

activităţile finanţate 

integral din venituri 

proprii, înfiinţate pe lângă 

instituţiile publice, nu 

acordă personalului din 

cadrul acestora bilete de 

valoare, cu excepţia 

tichetelor de creşă și a 

voucherelor de vacanță,  

reglementate de Legea nr. 

165/2018 privind 

acordarea biletelor de 

valoare, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

concedii de odihnă pentru 
”încărcarea bateriilor”. În 
lipsa unui concediu de 
odihnă, productivitatea se 
reduce drastic și se 
instalează oboseala și 
ștresul cronic.    

Text inițial 
Art. XXXIV. - (1) În anul 2022, 

economiile înregistrate la sumele 

defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată alocate pentru 

finanţarea unor cheltuieli 

descentralizate la nivelul 

judeţelor, precum şi cele alocate 

pentru finanţarea unor cheltuieli 

descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, 

municipiilor, sectoarelor şi 

municipiului Bucureşti, pot fi 

utilizate pentru finanţarea 

Propunere amendament 
Art. XXXIV. - (1) În anul 

2022, economiile 

înregistrate la sumele 

defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată alocate 

pentru finanţarea unor 

cheltuieli descentralizate la 

nivelul judeţelor, precum şi 

cele alocate pentru 

finanţarea unor cheltuieli 

descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, 

municipiilor, sectoarelor şi 

Justificare 
Propunem eliminarea alin 

(4) având în vedere faptul că 

Programul pentru Școli al 

României este în derulare, 

furnizorii emit în această 

perioadă facturile pentru 

produsele furnizate pe luna 

noiembrie, plățile sunt 

efectuate în continuu, este 

aproape imposibil ca la data 

intrării în vigoare a 

prezentei ordonanțe de 

urgență să nu existe obligații 



  
 

  

celorlalte categorii de cheltuieli 

care, potrivit legii, se finanţează 

din aceeaşi sursă. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică 

cu condiția ca economiile să se 

mențină până la finele anului 

2022, astfel încât la acele 

categorii de cheltuieli pentru care 

s-a diminuat finanțarea de la 

bugetul de stat să nu se 

înregistreze plăți restante. 

(3) Este interzisă diminuarea 

sumelor destinate finanțării 

cheltuielilor cu bursele elevilor, 

prevăzute la art.5 alin. (1) lit. h) și 

alin. (3) lit. c) și g) din Legea 

bugetului de stat pe anul 2022, 

nr. 317/2021, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(4) Este interzisă diminuarea 

oricăror sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată destinate 

finanțării cheltuielilor pentru 

care, la data prezentei ordonanțe 

de urgență, există obligații de 

plată neachitate, până la 

stingerea acestor obligații.” 

 
 

municipiului Bucureşti, pot 

fi utilizate pentru 

finanţarea celorlalte 

categorii de cheltuieli care, 

potrivit legii, se finanţează 

din aceeaşi sursă. 

(2) Prevederile alin. (1) se 

aplică cu condiția ca 

economiile să se mențină 

până la finele anului 2022, 

astfel încât la acele 

categorii de cheltuieli 

pentru care s-a diminuat 

finanțarea de la bugetul de 

stat să nu se înregistreze 

plăți restante. 

(3) Este interzisă 
diminuarea sumelor 
destinate finanțării 
cheltuielilor cu bursele 
elevilor, prevăzute la art.5 
alin. (1) lit. h) și alin. (3) lit. 
c) și g) din Legea bugetului 
de stat pe anul 2022, nr. 
317/2021, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Propunem eliminarea alin 
(4). 

de plată neachitate.  

 


