ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012
privind aprobarea unor mãsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 18 mai 2012
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Luând în considerare faptul cã salariile şi alte drepturi de care
beneficiazã angajaţii din sectorul bugetar au fost diminuate prin Legea nr.
118/2010 privind unele mãsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului
bugetar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, iar prin Legea nr.
285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plãtit din fonduri
publice s-a aprobat recuperarea parţialã a acestor diminuãri,
având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 872 din 25 iunie 2010
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii
privind unele mãsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar,
prin care aceasta constatã cã mãsura de restrângere a unor drepturi ale
personalului bugetar poate avea doar caracter temporar, fiind obligatorie
revenirea la nivelul iniţial al acestor drepturi,
ţinând cont de preocuparea Guvernului de asigurare a unei majorãri
prudente a salariilor personalului din sectorul bugetar, astfel încât sã se
asigure revenirea la nivelul salariilor în platã în luna iunie 2010,
întrucât, potrivit Legii responsabilitãţii fiscal-bugetare nr. 69/2010,
nu se pot promova acte normative care conduc la creşterea cheltuielilor de
personal sau a pensiilor în sectorul bugetar cu mai puţin de 180 de zile
înainte de expirarea mandatului Guvernului, în conformitate cu art. 110 alin.
(1) din Constituţia României, republicatã,
în considerarea faptului cã elementele sus-menţionate vizeazã interesul
public şi constituie o situaţie extraordinarã a cãrei reglementare nu poate
fi amânatã,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,
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Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.
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ART. 1
(1) Cuantumul brut al salariilor de bazã/soldelor funcţiei de
bazã/salariilor funcţiei de bazã/indemnizaţiilor de încadrare de care
beneficiazã personalul plãtit din fonduri publice se majoreazã în douã etape,
astfel:
a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţã de nivelul acordat
pentru luna mai 2012;
b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţã de nivelul acordat
pentru luna noiembrie 2012.
(2) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit
legii, din salariul brut, solda lunarã brutã/salariul lunar brut,
indemnizaţia brutã de încadrare, de care beneficiazã personalul plãtit din
fonduri publice, se majoreazã potrivit alin. (1), în mãsura în care
personalul îşi desfãşoarã activitatea în aceleaşi condiţii.
(3) Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor,
indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învãţãmânt,
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care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind
încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic
auxiliar din învãţãmânt, cu modificãrile ulterioare, se majoreazã potrivit
alin. (1), în mãsura în care personalul îşi desfãşoarã activitatea în
aceleaşi condiţii.
(4) În cazul schimbãrii condiţiilor în care îşi desfãşoarã activitatea,
personalul beneficiazã de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor
actuale similare de la noile locuri de muncã.
ART. 2
(1) Pentru personalul din autoritãţile şi instituţiile publice finanţate
integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în
coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în
coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului,
care în anul 2012 are salariile stabilite potrivit art. 4 alin. (3) al art.
II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.
11 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea
unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea
altor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri şi
completãri prin Legea nr. 283/2011, cuantumul brut al salariilor de
bazã/soldelor funcţiei de bazã/salariilor funcţiei de bazã/indemnizaţiilor de
încadrare se majoreazã potrivit art. 1 alin. (1), fãrã a depãşi nivelul
stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice, cu
modificãrile ulterioare.
(2) Pentru personalul din autoritãţile şi instituţiile publice finanţate
integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în
coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în
coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale
cãrui contracte colective de muncã îşi înceteazã valabilitatea dupã data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, salariile se stabilesc
potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificãrile
ulterioare.
ART. 3
(1) Cuantumul drepturilor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b),
alin. (4) şi la art. 13 lit. b) şi c) din Legea nr. 118/2010 privind unele
mãsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificãrile
şi completãrile ulterioare, se majoreazã potrivit art. 1 alin. (1).
(2) Începând cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevãzute la art.
14 din Legea nr. 118/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se
majoreazã cu 2,3% faţã de cuantumul aflat în platã în luna mai 2012, fãrã a
depãşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.
ART. 4
Cuantumul drepturilor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr.
118/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se majoreazã potrivit
art. 1 alin. (1), fãrã a depãşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.
ART. 5
Începând cu luna iunie 2012, contribuţia lunarã de care beneficiazã
personalul neclerical angajat în unitãţile ce aparţin cultelor religioase din
România se majoreazã potrivit art. 1 alin. (1), fãrã a depãşi nivelul în
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vigoare în luna iunie 2010.
ART. 6
Personalul din instituţiile publice care a intrat sub incidenţa
Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificãrile ulterioare, şi ale cãrui venituri
de naturã salarialã nu au fost diminuate potrivit Legii nr. 118/2010, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, nu beneficiazã de majorãrile
salariale prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã.
ART. 7
În anul 2012, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) al art. II
din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 80/2010, aprobatã cu modificãri şi
completãri prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, în condiţiile legii,
sportivilor şi colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la
acţiunile sportive internaţionale, elevilor care au obţinut distincţii la
olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învãţãmânt, precum
şi profesorilor care i-au pregãtit pe aceştia.
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