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RAPORT COMUN 
asupra reexaminării Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2015 

pentru aprobarea unor  măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor 
 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2015 pentru 
aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, trimisă spre reexaminare, în fond, 
ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr. nr.593 din 14 septembrie 2016, transmis cu adresa nr. PL x 84 din 22 martie 
2016, şi înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-11/380/2016/2017 şi, respectiv, la Comisia pentru 
transporturi şi infrastructură cu nr.4c-26/52/2016/2017.  

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat Legea în şedinţa din 23 mai 2017. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul nr. 1092 din 7 octombrie 2014. 
Guvernul, prin punctul de vedere transmis susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
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Legea are  ca obiect de  reglementare nominalizarea Ministerului transporturilor ca organism intermediar în cadrul 

Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,  care va gestiona funcţiile de selecţie, evaluare, monitorizarea 
implementării şi verificarea tehnică şi financiară a proiectelor din domeniul transporturilor, finanţate din fondurile 
nerambursabile ale Uniunii Europene, pentru perioada 2014-2020. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi  
completările ulterioare, Comisiile au dezbătut cererea de reexaminare în şedinţe separate. 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat inițiativa legislativă în şedinţa din 4 octombrie 2017.  
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat această iniţiativă legislativă în şedinţa din        

14 noiembrie 2017. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  
La dezbaterea cererii de reexaminare a Legii au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului 

Transporturilor. 
Curtea Constituţională, prin Decizia nr.593 din 14 septembrie 2016, admite obiecţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor articolului unic pct.2 [referitor la art.2 alin.(11)] şi constată că aceste dispoziţii sunt neconstituţionale; 
- prin sesizarea de neconstituţionalitate, Guvernul susţine că se "încalcă art. 16 alin. (1) şi art. 138 alin. (5) din Constituţie 
cu referire la majorarea pe care o prevede în privinţa salariilor de bază ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor 
cu 23 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, respectiv o majorare de 57,5%, începând cu data de 1 septembrie 
2016. 

Cu privire la încălcarea art. 16 din Constituţie se arată că, potrivit art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2015, salariile de bază ale personalului încadrat pe funcţii publice şi contractuale din aparatul propriu al ministerelor, 
inclusiv Ministerul Transporturilor, se stabilesc, prin asimilare, la nivelul de 70% din nivelul salariilor de bază aferente 
funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Prin această măsură s-a avut în vedere eliminarea diferenţelor de 
salarizare pentru muncă egală în unităţi similare, pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor. Or, acordarea unei 
majorări salariate suplimentare pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerul Transporturilor reprezintă o măsură 
cu caracter discriminatoriu, care va genera noi inechităţi salariate. Adunând cele două majorări salariale operate pentru 
personalul antemenţionat se ajunge la o creştere salariată de peste 150% comparativ cu luna decembrie 2015. 
   Cu privire la încălcarea art 138 alin. (5) din Constituţie se arată, pe de o parte, că legea criticată nu indică sursele de 
finanţare pentru susţinerea majorării salariale reglementate, ceea ce se constituie într-un viciu de neconstituţionalitate a acesteia, 
iar, pe de altă parte, că iniţiativa legislativă nu cuprinde informaţii referitoare la efectele financiare asupra bugetului general 
consolidat, şi anume la modificări ale cheltuielilor bugetare, precum şi la calculele privind fundamentarea acestor modificări.". 
Curtea Constituţională a constatat că majorarea salarială acordată, prin această lege, "personalului Ministerului Transporturilor 
nu poate fi calificată decât ca un privilegiu în raport cu celelalte categorii de personal din administraţia publica centrală de 
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specialitate. Asemenea majorări salariale individualizate, la nivelul unui minister, trebuie realizate în considerarea unui anumit 
scop şi a unor sarcini/atribuţii de serviciu suplimentare, şi nicidecum prin reglementarea unui sistem paralel de salarizare. Or, în 
cauză, această creştere salarială distinctă de cea generală operată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 nu apare 
ca fiind justificată în mod obiectiv şi rezonabil, ea eludând, practic, sistemul de salarizare pe clase consacrat de reglementarea 
generală în materie. Un atare procedeu legislativ duce la imposibilitatea aplicării reale a unui sistem unic de salarizare şi se 
ajunge la situaţia ca una şi aceeaşi grilă de salarizare să fie aplicată diferenţiat de la minister la minister. Având în vedere cele 
anterior expuse, Curtea reţine că textul criticat consacră un privilegiu salariat, contrar art. 16 alin. (1) din Constituţie, iar 
neconstituţionalitatea astfel constatată are drept consecinţă eliminarea privilegiului acordat." 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât cu unanimitate de  voturi să 
propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2015 
pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, așa cum a fost modificată 
ca urmarea a cererii de reexaminare, cu amendamentele admise care sunt redate în Anexa la prezentul raport.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
                              PREŞEDINTE,                                                                                             PREŞEDINTE,                                            

 
                            Eugen NICOLICEA                                                                                  Lucian Nicolae BODE                                      

                                  
 
 
 
 
                               SECRETAR,                                                                                                        SECRETAR, 
 
                       Alina Elena TĂNĂSESCU                                                                                    Marius BODEA                                         
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                                                                                     Anexa 
 
 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
 

Nr 
crt. 

Text O.U.G. nr.68/2015 Text adoptat de Senat 
reexaminare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

1  L E G E  
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.68/2015 pentru 
aprobarea unor măsuri de gestionare a 
instrumentelor structurale din domeniul 
transporturilor 

Nemodificat  

2  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.68 din 30 
decembrie 2015 pentru aprobarea unor 
măsuri de gestionare a instrumentelor 
structurale din domeniul transporturilor, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.987 din 31 
decembrie 2015, cu următoarele 
modificări şi completări: 

Nemodificat  

3       Titlul ordonanţei 
 
ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ 
pentru aprobarea unor măsuri 
de  gestionare a instrumentelor 
structurale din domeniul 
transporturilor  
 

  
 
 
Nemodificat 
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Nr 
crt. 

Text O.U.G. nr.68/2015 Text adoptat de Senat 
reexaminare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

4        
 
        Art.1.(1) Începând cu 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, în condiţiile art.123 
din Regulamentul (UE) 
nr.1303/2013 al Parlamentului 
european şi al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire 
a unor dispoziţii commune 
privind Fondul european de 
dezvoltare regional, Fondul 
social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare 
rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de 
stabilire a unor dispoziţii 
generale privind Fondul 
european de dezvoltare 
regional, Fondul social 
european, Fondul de coeziune 
şi Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime şi 
de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr.1083/2006 al 
Consiliului, se nominalizează 
Ministerul Transporturilor ca 

        1. Art. 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
        Art.1.-(1) Începând cu data intrării 
în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, în 
condiţiile art.123 din Regulamentul (UE) 
nr. 1.303/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 
de stabilire a unor dispoziţii comune 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri 
maritime, precum şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune şi 
Fondul european pentru pescuit şi afaceri 
maritime şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, se 
nominalizează Ministerul Transporturilor 
ca organism intermediar pentru transport 
în cadrul Programului operaţional 
Infrastructura Mare 2014-2020 prin 
înfiinţarea unei structuri care va gestiona 
funcţiile delegate, conform unui acord de 
delegare, care va cuprinde funcţiile de 
selecţie, evaluare şi contractare proiecte, 
monitorizare a implementării, verificare 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerul 
Transporturilor, în 
calitate de minister 
de specialitate, 
trebuie să 
contribuie în mod 
susţinut la 
implementarea 
proiectelor din 
domeniul 
transporturilor 
finanţate din 
fonduri 
nerambursabile ale 
Uniunii Europene 
în perioada de 
programare 2014-
2020. 
Datorită faptului că 
Ministerul 
Transporturilor are 
sub autoritate 
majoritatea 
beneficiarilor 
Programului 
Operaţional 
Infrastructura Mare 
(POIM) din 
domeniul 
transporturilor, 
acesta trebuie să fie 
parte din sistemul 
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Nr 
crt. 

Text O.U.G. nr.68/2015 Text adoptat de Senat 
reexaminare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

organism intermediar pentru 
transport în cadrul 
Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020 
prin înfiinţarea unei structuri 
care va gestiona funcţiile de 
selecţie şi evaluare proiecte, 
monitorizare a implementării, 
verificare tehnică şi financiară, 
verificarea achiziţiilor publice 
pentru proiecte de transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Între Ministerul 
Transporturilor în calitate de 
organism intermediar şi 
Ministerul Fondurilor 
Europene în calitate de 
autoritate de management se 
încheie Acordul de delegare 
de funcţii prevăzute la alin.(1), 
în termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei 

tehnică şi financiară, verificarea 
achiziţiilor publice, metodologie şi 
capacitate administrativă, verificare 
nereguli şi autorizare de cheltuieli, pentru 
proiecte de transport. Organizarea şi 
funcţionarea acestei structuri se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (2) Între Ministerul Transporturilor 
în calitate de organism intermediar şi 
Ministerul Fondurilor Europene în 
calitate de autoritate de management se 
încheie Acordul de delegare de funcţii 
prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de 
zile de la intrarea în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (2) Între Ministerul 
Transporturilor în calitate de 
organism intermediar şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei publice şi 
Fondurilor Europene în calitate 
de autoritate de management se 
încheie Acordul de delegare de 
funcţii prevăzute la alin. (1), în 
termen de 30 de zile de la intrarea 

de management şi 
control al 
programului, având 
în vedere să 
Sistemul de 
management şi 
control (SMC) al 
POIM face în 
prezent obiectul 
acreditării 
prevăzute de 
Regulamentele 
Comisiei 
Europene, pentru a 
nu bloca procesul 
de acreditare POIM 
şi pe cale de 
consecinţă blocarea 
fondurilor 
europene pentru 
domeniul 
transporturilor. 
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Nr 
crt. 

Text O.U.G. nr.68/2015 Text adoptat de Senat 
reexaminare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

ordonanţe de urgenţă, potrivit 
prevederior legale în vigoare. 

în vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

5        Art.2. (1) Salarizarea 
personalului din structura cu 
rol de organism intermendiar 
pentru Programul operaţional 
Infrastructura Mare se 
stabileşte la nivelul de 
salarizare aferent funcţiilor din 
cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene, potrivit legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2. La articolul 2, după alineatul 
(1), se introduc două noi alineate, 
alineatele (11) şi (12), cu următorul 
cuprins: 
         (11) Prin excepţie de la prevederile 
alin. (1) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.9/2017 privind unele 
măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea 
unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative, , 
începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei legi, personalul din cadrul 
Ministerului Transporturilor beneficiază 
de o majorare a salariilor de bază cu 
echivalentul a 16 clase de salarizare 
succesive. 
 

        Art.2. (1) Salarizarea 
personalului din structura cu rol de 
organism intermendiar pentru 
Programul Operaţional 
Infrastructura Mare se stabileşte la 
nivelul de salarizare aferent 
funcţiilor din cadrul Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei publice şi 
Fondurilor Europene, potrivit legii. 
 
 
 
 
 
 
Se elimina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimina 
deoarece salariile 
au fost stabilite 
prin legea 
salarizarii unitare 
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Nr 
crt. 

Text O.U.G. nr.68/2015 Text adoptat de Senat 
reexaminare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În termen de 20 de zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Ministerul 
Transporturilor propune 
Guvernului spre adoptare 
proiectul de hotărâre pentru 

 
 (12) Prevederile alineatului (11) nu se 
aplică personalului din structura cu rol de 
organism intermediar pentru Programul 
operaţional Infrastructura Mare, 
personalului prevăzut la art. 6 alin.(2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de 
eficientizare a sistemului de gestionare a 
instrumentelor structurale, aprobată prin 
Legea nr 263/2015, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr. 940 din 22 decembrie 2014 şi la art. 
12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobată cu modificări prin 
Legea nr 174/2015, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr. 920 din 17 decembrie 2014, cu 
modificările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se elimina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se elimina 
deoarece salariile 
au fost stabilite 
prin legea 
salarizarii unitare 
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Nr 
crt. 

Text O.U.G. nr.68/2015 Text adoptat de Senat 
reexaminare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivare 

modificarea şi/sau 
completarea Hotărârii 
Guvernului nr.21/2015 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Transporturilor, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
şi reglementărilor în vigoare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        3. La art. 2, după alin. (2) se adaugă 
alin. (3), cu următorul conţinut:   
         (3) Asimilarea funcţiilor si salariilor 
personalului din cadrul organismului 
intermediar din Ministerul 
Transporturilor cu functiile şi salariile din 
cadrul Ministerului Fondurilor Europene 
se face prin ordin comun al Ministrului 
Transporturilor si Ministrului Fondurilor 
Europene, in termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        3. La art. 2, după alin. (2) se 
adaugă alin. (3), cu următorul 
conţinut:   
         (3) Asimilarea funcţiilor si 
salariilor personalului din cadrul 
organismului intermediar din 
Ministerul Transporturilor cu 
functiile şi salariile din cadrul 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei publice şi 
Fondurilor Europene se face prin 
ordin comun al Ministrului 
Transporturilor si Ministerul 
Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei publice şi 
Fondurilor Europene, in termen 
de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
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