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Amendamente susținute de FSNPPC la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 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  

(PL-x.302/2019) 

 

Nr. crt. 

Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.31/2019 
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 
 (PL-x. 302/2019) 

 

Amendamente 
la proiectul de Lege 

 
Motivare amendamente propuse 

1.  Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 31 din 14 mai 2019 

privind acordarea unor facilităţi 

fiscale şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, pentru 

completarea Ordonanţei de 

Devine art. I nemodificat  
Pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă. 
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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, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 403 din 23 mai 2019. 

 

2.   Se introduce un nou articol, 

articolul II, cu următorul cuprins: 

 

”Art. II - În aplicarea art.37 alin.(2) 

din OUG nr.114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor 

acte normative şi prorogarea unor 

termene, cuantumul compensaţiei 

băneşti, respectiv al alocaţiei 

valorice pentru drepturile de 

hrană, valoarea financiară anuală 

a normelor de echipare, precum şi 

valoarea financiară a drepturilor 

de echipament stabilite pentru 

luna decembrie 2018 sunt cele 

 

 

Potrivit art.5 din OG nr.26/1994 privind 

drepturile de hrană, în timp de pace, ale 

personalului din sectorul de apărare naţională, 

ordine publică şi securitate naţională şi ale 

persoanelor private de libertate, cu modificările și 

completările ulterioare, valoarea financiară a 

normelor de hrană se stabileşte şi se actualizează 

periodic, în mod unitar, de către Ministerul 

Apărării Naţionale în funcţie de indicii preţurilor 

de consum publicaţi de Institutul Naţional de 

Statistică, dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă 

de luna în care s-a stabilit ultima valoare. 

Potrivit art.4 din OG nr.51/1994 privind 

drepturile de echipament şi materiale de resortul 

echipamentului, în timp de pace, ale personalului 

din sectorul de apărare naţională, ordine publică 

şi siguranţă naţională, valoarea financiară anuală 
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actualizate la nivelul lunii 

respective, potrivit normelor 

legale în vigoare.” 

 

a normelor de echipare și valoarea financiară a 

drepturilor de echipament, cuvenite personalului 

instituțiilor din sectorul de apărare naţională, 

ordine publică şi securitate naţională, se stabilesc 

de către conducătorii instituţiilor respective, în 

funcţie de preţurile la care se aprovizionează 

articolele cuprinse în norme. 

Potrivit art.37 alin.(2) din OUG nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene 

cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al 

alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, 

respectiv, valoarea financiară anuală a normelor 

de echipare, precum şi valoarea financiară a 

drepturilor de echipament se menţin în plată la 

nivelul stabilit pentru luna decembrie 2018. 

În temeiul dispozițiilor art.5 din OG nr.26/1994, 

menționate mai sus, pentru anul 2018, valoarea 

financiară a normelor de hrană a fost actualizată 

prin ordin al ministrului apărării naționale. 

Totodată, conducătorii instituțiilor din sectorul 

de apărare naţională, ordine publică şi securitate 

naţională au stabilit, în temeiul art.4 din OG 

nr.51/1994, valoarea financiară anuală a 

normelor de echipare și valoarea financiară a 

drepturilor de echipament aferente anului 2018.  

Cu toate acestea, în luna decembrie 2018, 

drepturile bănești în discuție au fost plătite în 
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conformitate cu dispozițiile art.10 alin.(2) din 

OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, adică la 

nivelul stabilit pentru luna decembrie 2017, fără 

a fi avute în vedere nivelurile actualizate potrivit 

dispozițiilor art.5 din OG nr.26/1994 și art.4 din 

OG nr.51/1994. 

În contextul prezentat mai sus, este necesară o 
intervenţie legislativă pentru clarificarea 
sensului normei cuprinse la art.37 alin.(2) din 
OUG nr.114/2018, astfel încât să se asigure o 
aplicare unitară la nivelul tuturor instituțiilor 
din sectorul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională, pentru întreaga perioadă 
vizată, respectiv 2019 – 2021. 

 

 


