
 1 

 
proiect 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE 

 
 
 
Secțiunea 1                                                                                     
Titlul proiectului de act normativ 
Hotărâre a Guvernului privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor 
paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și normele 
privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective  
 
 

Secțiunea a 2-a                                                                                 
Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situației 
actuale 

 
În data de 05.07.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 555 Ordonanța de urgență a Guvernului      
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
În acest context, art. 625 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, prevede că  
în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, 
la propunerea ministerului cu atribuții în domeniul administrației 
publice și a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului normele privind modul de constituire, 
organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, 
atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și normele 
privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective. 
 
Conform prevederilor art. 626 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, hotărârile în 
vigoare adoptate de Guvern în temeiul actelor normative abrogate 
ca urmare a intrării în vigoare a prezentului cod sunt aplicabile 
până la intrarea în vigoare a hotărârilor Guvernului care au același 
obiect de reglementare și care vor fi adoptate de Guvern în 
temeiul prevederilor codului. 
 
În prezent, aceste norme sunt reglementate de Hotărârea 
Guvernului nr. 833/2007 privind modalitatea de organizare și 
funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor 
colective, cu modificările ulterioare, care se abrogă la data intrării 
în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv la 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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2. Schimbări 
preconizate   

În aplicarea art. 625 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu completările ulterioare, a fost elaborat 
proiectul de hotărâre a Guvernului privind modul de constituire, 
organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, 
atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și normele 
privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective. 
 
Astfel, în principal, proiectul de act normativ detaliază prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu completările 
ulterioare, în scopul unei aplicări coerente și unitare, respectiv:  
 

- normele privind modul de constituire și componența 
comisiilor paritare; 

- organizarea și funcționarea comisiilor paritare, atribuțiile și 
procedura de lucru ale acestora; 

- situațiile în care sunt consultate comisiile paritare; 

- atribuțiile comisiilor paritare, inclusiv în asigurarea 
accesibilității și adaptării rezonabile la locul de muncă a 
persoanelor cu dizabilități care ocupă funcții publice; 

- situațiile de incompatibilitate ale funcționarilor publici, 
având calitatea de membri ai comisiei paritare;  

- detalierea normelor primare privind acordurile colective, 
rolul acestora, precum și modalitatea de desemnare a 
reprezentanților funcționarilor publici în vederea încheierii 
acordului colectiv în cadrul autorităților sau instituțiilor 
publice; 

- monitorizarea modului de aplicare a acordurilor colective 
încheiate între autoritatea sau instituția publică cu 
sindicatele reprezentative sau cu reprezentanții 
funcționarilor publici, dacă astfel de acorduri au fost 
încheiate. 

 

De asemenea, prin proiect a fost propusă acordarea unei 
indemnizații de 10% din salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată pentru membrii comisiei paritare, care se acordă 
doar în lunile în care comisia își desfășoară activitatea, pe baza 
proceselor-verbale ale ședințelor acesteia. Reglementarea și 
acordarea acestei indemnizații este conformă prevederilor art. 7 
alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Capitolul I, lit. B al Anexei nr. VIII din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  
 

3. Alte informații  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secțiunea a 3-a                                                                                 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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11. Impactul asupra mediului 
concurențial si domeniului ajutoarelor 
de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

21.Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

22.Impactul asupra întreprinderilor 
micii și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

3. Impactul social Se estimează ca proiectul de act normativ să aibă 
un impact pozitiv în ceea ce priveşte mediul de 
muncă, întrucât reglementează cadrul normativ 
secundar emis în aplicarea art. 487-489 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
cu completările ulterioare, necesar asigurării 
dialogului social în domeniul raporturilor de 
serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

Secțiunea a 4-a                                                                                 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -| 

Indicatori Anul 
curent 
2019 

Următorii 4 ani 
2020      2021      2022     2023 

Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1. Modificări ale veniturilor bugetare 
   plus/minus, din care:                                       
a) buget de stat, din acesta 
  (i) impozit pe profit                                       
   (ii) impozit pe  
b) bugete locale 
   (i) impozit pe profit                                       
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       
   (i) contribuții de asigurări                   

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care 
a) buget de stat, din acesta 
   (i) cheltuieli de personal 
   (ii) bunuri și  servicii 
b) bugete locale 
   (i) cheltuieli de  
   (ii) bunuri si servicii                                     
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c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       
   (i) cheltuieli de  
   (ii) bunuri si servicii   

 
 
 
 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
si/sau cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

Secțiunea a 5-a                                                                                
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare   

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:     
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau  abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziții. 

Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind 
modalitatea de organizare și funcționare a 
comisiilor paritare și încheierea acordurilor 
colective, cu modificările ulterioare, se abrogă 
la 30 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.  
 
 

11.. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice.   

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislația comunitară în  
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Masuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare                                           

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 
Europene          

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte acte normative si/sau documente 
internaționale din care decurg 
angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

Secțiunea a 6-a                                                                                 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ                        

1. Informații privind procesul de În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind 
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consultare cu organizații 
neguvernamentale, institute de cercetare 
si alte organisme implicate 

transparența decizională în administrația 
publică, republicată, proiectul de act 
normativ, împreună cu nota de fundamentare 
aferentă, au fost afișate pe pagina de internet 
a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la 
secțiunea ”Transparență decizională/Proiecte 
de acte normative”, în data de ............  
 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum și 
a modului în care activitatea acestor 
organizații este legată de obiectul 
proiectului de act normativ    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Consultările organizate cu autoritățile 
administrației publice locale, în situația în 
care proiectul de act normativ are ca 
obiect activități ale acestor autorități, în 
condițiile Hotărârii Guvernului               
nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităților administrației publice locale 
la elaborarea proiectelor de acte 
normative       

Procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale s-a realizat în condițiile legii 
prin adresa ANFP nr. ......... 
Au fost comunicate Agenţiei puncte de vedere 
de către ..................... 

4. Consultările desfășurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Informații privind avizarea de către: 
    a) Consiliul Legislativ                                                 
    b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării                                                     
    c) Consiliul Economic și Social         
    d) Consiliul Concurenței                
    e) Curtea de Conturi                        

Proiectul necesită avizul Consiliului Legislativ 
Proiectul necesită avizul Consiliului Economic 
și Social         

6. Alte informații                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

Secțiunea a 7-a                                                                                 
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act 
normativ 

1. Informarea societății civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ                         

În aplicarea Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația 
publică, republicată, proiectul de act 
normativ, împreună cu nota de fundamentare 
aferentă, au fost afișate pe pagina de internet 
a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la 
secțiunea ”Transparență decizională/Proiecte 
de acte normative”, în data de .............  
 

lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200
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2. Informarea societății civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act  
normativ, precum și efectele asupra 
sănătății și securității cetățenilor sau 
diversității biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Alte informații                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

Secțiunea a 8-a                                                                                 
Măsuri de implementare                                                                    

1. Măsurile de punere în aplicare a   
proiectului de act normativ de către                                                    
autoritățile administrației publice                                                        
centrale și/sau locale - înființarea                                                       
unor noi organisme sau extinderea                                                         
competentelor instituțiilor existente 

Prin acte administrative ale conducătorilor 
autorităților şi instituțiilor publice se constituie 
comisii paritare, în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prevederilor art. 3-12 
din actul normativ, respectiv de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

2. Alte informații                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

Față de cele prezentate, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 488 
alin. (3) și al art. 625 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, a fost elaborat proiectul de Hotărâre 
a Guvernului privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, 
componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și normele privind 
încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective, pe care îl supunem spre aprobare. 
 

 
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației  

Ion ȘTEFAN 

 

 
Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 

Vasile - Felix COZMA 
 
 

Avizăm favorabil: 
 

Ministrul finanțelor publice 
Vasile-Florin Cîțu   

 
 

Ministrul muncii și protecției sociale 
Victoria Violeta ALEXANDRU 

 
 

Ministrul justiției 
Marian Cătălin PREDOIU 

 


