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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 12 octombrie 2020 

Nr. 4c-9/760 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra proiectului de 

Lege pentru completarea art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, retrimis Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială prin adresa nr. PLx 428/2018 din 29 
octombrie 2018, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
 

Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus cu nr. 4c-9/664 
în data de 9 octombrie 2018. 
 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 12 octombrie 2020 

Nr. 4c-9/760 
  

 
RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.33 din Legea-
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, proiectul de Lege pentru completarea art.33 din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin 
adresa nr. PLx 428/2018 din 29 octombrie 2018, în vederea 
reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.33 din Legea-cadru nr.153/2017, în sensul exceptării instituţiilor din 
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională de la obligaţia 
publicării listei cu funcţiile din cadrul acestor instituţii ce intră în categoria 
personalului plătit din fonduri publice, şi care cuprinde date referitoare la 
drepturile salariale sau băneşti acordate. 

 
În urma reluării dezbaterilor în şedinţele online din 15 septembrie şi 

7 octombrie 2020, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(un vot împotrivă și 3 abțineri), adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. La lucrări au participat toţi cei 24 de deputaţi, membri ai 
comisiei. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus cu 

nr. 4c-9/664 în data de 9 octombrie 2018. 
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La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

- dl Alin Ignat - Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale 
- dl Marius Bălu - Secretar de Stat, Ministerul Apărării Naționale 
- dl g-l mr. dr. Florin Jianu - director, Ministerul Apărării Naționale 
- dl Cătălin Trăistariu – preşedinte, Sindicatul Naţional al Grefei 

Judiciare Dicasterial. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

 
 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru completarea art.33 
din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice 
 

 
 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi corelare cu 
modificările propuse. 

2.  
__ 

 
Articol unic. - La articolul 33 
din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.492 din 
28 iunie 2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, după 
alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alin.(5), cu următorul 
cuprins: 
 

 
Art.I. – Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.492 din 28 iunie 2017, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi corelare cu 
modificările propuse prin 
prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
Art.25 alin.(2) 
 
(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), pentru 
instituţiile din sistemul sanitar 
şi de asistenţă socială şi cele 
din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate 
naţională, suma sporurilor, 
compensaţiilor, adaosurilor, 
primelor, premiilor şi 
indemnizaţiilor, inclusiv cele 
pentru hrană şi vacanţă, 
acordate cumulat pe total 
buget pentru fiecare 
ordonator principal de credite 
nu poate depăşi 30% din 
suma salariilor de bază, a 
soldelor de funcţie/salariilor 
de funcţie, soldelor de 
grad/salariilor gradului 
profesional deţinut, gradaţiilor 
şi a soldelor de 
comandă/salariilor de 
comandă şi a indemnizaţiilor 
lunare, după caz. 

 
__ 

 
1. La articolul 25, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), pentru 
instituţiile din sistemul sanitar şi 
de asistenţă socială, cele din 
sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională, 
cele din sistemul justiţiei, 
precum şi cele din 
subordinea Ministerului 
Justiţiei, suma sporurilor, 
compensaţiilor, adaosurilor, 
primelor, premiilor şi 
indemnizaţiilor, inclusiv cele 
pentru hrană şi vacanţă, 
acordate cumulat pe total buget 
pentru fiecare ordonator 
principal de credite nu poate 
depăşi 30% din suma salariilor 
de bază, a soldelor de 
funcţie/salariilor de funcţie, 
soldelor de grad/salariilor 
gradului profesional deţinut, 
gradaţiilor şi a soldelor de 
comandă/salariilor de comandă 
şi a indemnizaţiilor lunare, după 
caz.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Pentru a face aplicabile 
dispoziţiile art.4 alin.(2), 
art.5, art.13 şi art.26 din 
Anexa nr.V la Legea 
nr.153/2017. 
 
Pentru rezolvarea 
inechităților salariale cu 
care se confruntă 
personalul din justiţie, 
prevăzut la art.1 al 
capitolului VIII din anexa 
nr.V la Legea 
nr.153/2017, în ceea ce 
privește cuantumul 
sporurilor.  
Instituţiile din familia 
ocupaţională „Justiţie” 
beneficiază de sporuri 
specifice care, cumulat, 
depăşesc plafonul de 30% 
pe ordonator de credite. 
Situaţia similară din 
cadrul instituţiilor din 
sistemul de apărare sau 
sistemul sanitar a fost 
rezolvată tocmai prin 
apariţia acestui alineat în 
legea salarizării, astfel 
încât sporurile specifice 
de care beneficiază 
personalul din cele 2 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 sisteme să poată fi 
acordate în cuantumurile 
prevăzute de lege. 
Astfel, se propune ca şi 
pentru instituţiile din 
sistemul justiţiei, inclusiv 
pentru cele prevăzute în 
anexele nr.2 şi 3 la HG 
nr.652/2009 din 
subordinea Ministerului 
Justiţiei, pentru care 
acesta are calitatea de 
ordonator principal de 
credite, stabilirea 
plafonului de 30% la total 
buget pe ordonatopr 
principal de credite, şi nu 
pe ordonator de credite 
(secundar sau terţiar), 
astfel încât sporurile să 
poată fi acordate aşa cum 
au fost ele prevăzute în 
legea salarizării.  
 

4.  
Art.33 alin.(5) 
 
(5) Prevederile alin. (1) - (4) 
nu se aplică instituțiilor de 
apărare, ordine publică și 
siguranţă națională. 
 

 
 
 
„(5) Prevederile alin. (1) - (4) 
nu se aplică instituțiilor publice 
din sistemul de apărare, ordine 
publică și securitate națională.” 
 

 
2. La articolul 33, alineatul 
(5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Alin.(5) nemodificat 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 

 
Alin.(5) a fost introdus 
prin OUG nr.1/2020. 
 
Pentru unitate de 
terminologie. 

5.     
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

C. Personalul din conducerea 
cultelor şi a unităţilor de cult, 
altul decât cel asimilat 
funcţiilor de demnitate publică 
 
1 Vicepreşedinte 

uniune, vicar 
administrativ 
patriarhal, 
vicar general, 
secretar 
general, 
consilier 
patriarhal, 
prim-rabin 

53 Profesor cu 
studii 
superioare, cu 
grad didactic I 
şi vechime în 
învăţământ 
peste 25 ani 

 

3. La anexa nr. I, capitolul 
III, litera C, numărul curent 
1 din tabel se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
1 Vicepreşedinte 

uniune, vicar 
administrativ 
patriarhal, 
vicar general, 
secretar 
general, 
consilier 
patriarhal, 
prim-rabin 

55 Profesor cu 
studii 
superioare, cu 
grad didactic I 
şi vechime în 
învăţământ 
peste 25 ani 

 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 

Prin această modificare se 
propune doar consolidarea 
textului Legii nr.153/2017, 
prin introducerea 
modificărilor din structura 
posturilor, potrivit art. 53 
din Legea nr. 5/2020, care 
precizează că numărul se 
majorează cu 1 (un) post, 
de la 53 la 54 la nr.crt.1. 
 
Totodată, potrivit pct.3 de la 
art. V din OUG nr.1/2020, 
acelaşi număr de posturi a 
fost majorat de la 53 la 54, 
corect fiind de la 54 la 
55, având în vedere 
completarea adusă prin 
Legea nr.5/2020.  
În fapt, cele două posturi 
sunt în plată, iar 
amendamentul propus nu 
face decât să clarifice şi să 
reglementeze numărul total 
de posturi, care cuprinde 
majorările din cele două acte 
normative apărute aproape 
concomitent în Monitorul 
Oficial. 
 
 
 
 

6.  
C. Personalul din conducerea 
cultelor şi a unităţilor de cult, 
altul decât cel asimilat 

  
4. La anexa nr. I, capitolul 
III, litera C, numărul curent 
3 din tabel se modifică şi va 

 
Prin această modificare se 
dorește consolidarea textului 
Legii nr.153/2017, prin 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

funcţiilor de demnitate publică 
 
3 Secretar 

Cancelaria 
patriarhală, 
consilier 
eparhial, 
secretar 
eparhial, 
inspector 
eparhial, 
exarh, 
protopop 

853 Profesor cu 
studii 
superioare, cu 
grad didactic 
II şi vechime 
în învăţământ 
între 10 şi 15 
ani 

 

avea următorul cuprins: 
 
 3 Secretar 

Cancelaria 
patriarhală, 
consilier 
eparhial, 
secretar 
eparhial, 
inspector 
eparhial, 
exarh, 
protopop 

915 Profesor cu 
studii 
superioare, cu 
grad didactic 
II şi vechime 
în învăţământ 
între 10 şi 15 
ani 

 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 

introducerea modificărilor 
din structura posturilor, 
efectuate potrivit art.53 din 
Legea nr. 5/2020, prin care 
s-a majorat numărul cu 4 
posturi. 
Totodată, potrivit pct.3 de la 
art. V din OUG nr.1/2020, 
acelaşi număr de posturi a 
fost majorat de la 736 la 
786, corect fiind de la 740 la 
790.  
În fapt, cele 54 de posturi 
sunt în plată, iar 
amendamentul propus nu 
face decât să clarifice şi să 
reglementeze numărul total 
de posturi, care cuprinde 
inclusiv majorările din cele 
două acte normative apărute 
aproape concomitent în 
Monitorul Oficial, la începutul 
anului 2020, numărul total, 
la sfârşitul lunii ianuarie 
2020 fiind de 790 de 
posturi. 
Ulterior, prin Legea 
nr.42/2020, numărul de 
posturi s-a majorat cu 55, 
prin Legea nr.64/2020 
numărul de posturi s-a 
majorat cu 30, iar prin 
Legea nr.156/2020 s-a 
majorat cu 28 de posturi. 
Însă raportarea s-a făcut 
eronat, la numărul de 
posturi din grilă, şi nu la 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

numărul de posturi aflate în 
plată, majorate prin cele 5 
acte normative, număr care 
este, în prezent, de 903 
posturi. 
Ca urmare a solicitărilor 
Arhiepiscopiei Sucevei și 
Rădăuților și Episcopiei 
Hușilor, pentru buna 
funcționare a activității 
administrativ-bisericești a 
acestora, este necesară 
suplimentarea numărului de 
posturi cu 12, din care 10 
pentru Arhiepiscopia Sucevei 
și Rădăuților şi 2 pentru  
Episcopia Hușilor. Astfel, 
numărul total, este de 915 
posturi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  
D. Personal clerical angajat în 
unităţile cultelor recunoscute 
din România 
 
 
 

 
Preot, 15272 

 

  
5. La anexa nr. I, capitolul 
III, litera D, numărul total al 
funcţiilor şi numărul curent 1 
din tabel se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 

 
Preot, 15287 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prin această modificare se 
dorește doar consolidarea 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

diacon, 

pastor, 
vestitor, 
imam, 
rabin, 

cantor *), 
oficiant de 
cult 

1 
Cu studii 
superioare: 

10991 
Profesor cu 

studii 
superioare 

  gradul I 3040 
gradul didactic 

I 

  gradul II 3250 
gradul didactic 

II 

  definitiv 2440 definitiv 

  debutant 2261 debutant 

 

 

diacon, 

pastor, 
vestitor, 
imam, 
rabin, 

cantor *), 
oficiant de 
cult 

1 
Cu studii 
superioare: 

11006 
Profesor cu 

studii 
superioare 

  gradul I 3045 
gradul didactic 

I 

  gradul II 3255 
gradul didactic 

II 

  definitiv 2445 definitiv 

  debutant 2261 debutant 

 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 

textului Legii nr.153/2017, 
prin introducerea 
modificărilor din structura 
posturilor, respectiv 
majorarea numărului cu 15 
posturi potrivit OUG 
nr.1/2020. 
 
Pentru menţinerea 
numărului de posturi aflate 
în plată. 
 

8.  
Anexa nr.VIII, capitolul I, 
litera A, punctul I, Nota de 
la punctul 3 
 
3. Funcţionarii publici din 
cadrul aparatului Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, 
Ministerului Mediului, 

  
6. La anexa nr.VIII, capitolul 
I, litera A, punctul I, punctul 
3 al notei se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“3. Funcţionarii publici din cadrul 
aparatului Ministerului Finanţelor 
Publice, Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, 

 
Pentru o mai bună 
structurare a textului 
legii. 
 
Prevederea referitoare la 
acordarea sporului pentru 
complexitatea muncii în 
cele 3 instituţii, din 
cuprinsul pct.3, a fost 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Ministerului Fondurilor 
Europene, Ministerului 
Sănătăţii, Ministerului 
Educaţiei Naţionale, Casei 
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate şi din instituţiile 
aflate în subordinea, 
coordonarea sau sub 
autoritatea acestora, 
funcţionarii publici din cadrul 
aparatului Administraţiei 
Prezidenţiale, 
Secretariatului General al 
Guvernului, Ministerului 
Apelor şi Pădurilor şi 
Ministerului Justiţiei, precum 
şi funcţionarii publici 
parlamentari din serviciile 
Parlamentului, cu excepţia 
celor prevăzuţi la pct.1 şi 
2, beneficiază, pentru 
complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază 
de 15%. 
 

Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, 
Ministerului Fondurilor 
Europene, Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate şi din 
instituţiile aflate în subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea 
acestora, funcţionarii publici din 
cadrul aparatului Ministerului 
Justiţiei, beneficiază, pentru 
complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază de 
15%.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

reformulată ca punct nou, 
fiind eliminată interdicţia 
cumulului acestei 
majorări cu majorarea 
acordată pentru 
activitatea legislativă.  

9.  
__ 

 
__ 

 
7. La anexa nr.VIII, capitolul 
I, litera A, punctul I, după 
punctul 3 al notei se 
introduce un nou punct, 
pct.31, cu următorul cuprins: 

 
Pentru o mai bună 
structurare a textului 
legii. 
 
Pentru eliminarea 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

“31. Funcţionarii publici din 
cadrul aparatului Administraţiei 
Prezidenţiale, Secretariatului 
General al Guvernului, precum şi 
funcţionarii publici parlamentari 
din serviciile Parlamentului 
beneficiază, pentru 
complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază de 
15%.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

discriminării la care au 
fost supuşi funcţionarii 
respectivi, având în 
vedere specificul şi 
unicitatea atribuţiilor şi 
activităţii desfăşurate şi 
ţinând cont de interdicţiile 
şi incompatibilităţile 
prevăzute de statute, 
precum şi de dispoziţtiile 
Codului administrativ, 
restricţii care, pentru 
majoritatea categoriilor 
de personal, se reflectă în 
diferenţe salariale. 
Funcţia publică 
parlamentară este o 
funcţie publică specifică 
de carieră, autonomă. 
Funcţionarii publici din 
cele 3 instituţii cu atribuţii 
unice, precum şi 
funcţionarii publici 
parlamentari, se bucură 
de stabilitate şi îşi 
desfăşoară activitatea cu 
respectarea principiilor 
legalităţii, imparţialităţii, 
obiectivităţii, al 
subordonării ierarhice, 
precum şi al neutralităţii 
politice. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

10.  
Anexa nr.VIII, capitolul I, 
litera A, punctul I, Nota de 
la punctul 4 
 
4. Majorările prevăzute la pct. 
1-3, precum şi cele prevăzute 
la art.16 şi 17 din prezenta 
lege nu se pot acorda cumulat 
aceleiaşi persoane. 
 

  
8. La anexa nr.VIII, capitolul 
I, litera A, punctul I, punctul 
4 al Notei se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“4. Majorările prevăzute la 
pct.1-31 nu se pot cumula cu 
cele prevăzute la art. 16 şi 17 
din prezenta lege. Majorările 
prevăzute la pct. 1-31 
acordate cumulat aceleiaşi 
persoane nu pot fi mai mult 
de două.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru claritatea normei 
şi corelare cu celelalte 
modificări propuse. 

11.  
Anexa nr.VIII, capitolul II, 
litera A, punctul I, Nota de 
la punctul 3 
 
3. Personalul contractual din 
cadrul aparatului Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, 
Ministerului Mediului, 

  
9. La anexa nr.VIII, capitolul 
II, litera A, punctul I, 
punctul 3 al notei se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„3. Personalul contractual din 
cadrul aparatului Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale, 
Ministerului Mediului, Apelor şi 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o mai bună 
structurare a textului 
legii. 
 
Corelare cu modificările 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Ministerului Fondurilor 
Europene, Ministerului 
Sănătăţii, Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate şi din 
instituţiile aflate în 
subordinea, coordonarea sau 
sub autoritatea acestora, din 
cadrul aparatului 
Administraţiei 
Prezidenţiale, 
Secretariatului General al 
Guvernului, Ministerului 
Apelor şi Pădurilor şi 
Ministerului Justiţiei, precum 
şi din serviciile 
Parlamentului, cu excepţia 
celui prevăzut la pct. 1 şi 
2, precum şi cu excepţia 
personalului prevăzut la cap. 
II lit. A pct. I subpct. 2.4 din 
prezenta anexă, beneficiază, 
pentru complexitatea muncii, 
de o majorare a salariului de 
bază de 15%. 
 

Pădurilor, Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
şi Administraţiei, Ministerului 
Fondurilor Europene, 
Ministerului Sănătăţii, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, Casei 
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate şi din instituţiile aflate 
în subordinea, coordonarea sau 
sub autoritatea acestora, din 
cadrul aparatului Ministerului 
Justiţiei, din serviciile 
Parlamentului, cu excepţia 
personalului prevăzut la cap. II 
lit. A pct. I subpct. 2.4 din 
prezenta anexă, beneficiază, 
pentru complexitatea muncii, de 
o majorare a salariului de bază 
de 15%.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

propuse anterior pentru 
funcţionarii publici şi 
evitarea unor discriminări 
în ceea ce priveşte 
persoanele care au 
aceleaşi atribuţii, dar sunt 
încadrate pe funcţii 
contractuale, în cadrul 
aceloraşi structuri. 

12.  
__ 

 
__ 

 
10. La anexa nr.VIII, 
capitolul II, litera A, punctul 
I, după punctul 3 al notei se 
introduce un nou punct, 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

pct.31, cu următorul cuprins: 
“31. Personalul contractual din 
cadrul aparatului Administraţiei 
Prezidenţiale, Secretariatului 
General al Guvernului şi 
serviciilor Parlamentului 
beneficiază, pentru 
complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază de 
15%.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

Pentru o mai bună 
structurare a textului 
legii. 
 
Corelare cu modificările 
propuse pentru 
funcţionarii publici şi 
evitarea unor discriminări 
în ceea ce priveşte 
persoanele care au 
aceleaşi atribuţii, dar sunt 
încadrate pe funcţii 
contractuale, în cadrul 
aceloraşi structuri. 
 

13.  
Anexa nr.VIII, capitolul II, 
litera A, punctul I, Nota de 
la punctul 4 
 
4. Majorările prevăzute la pct. 
1-3, precum şi cele prevăzute 
la art. 16 şi 17 din prezenta 
lege nu se pot acorda cumulat 
aceleiaşi persoane. 
 

  
11. La anexa nr.VIII, 
capitolul II, litera A, punctul 
I, punctul 4 al notei se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“4. Majorările prevăzute la 
pct.1-31 nu se pot cumula cu 
cele prevăzute la art. 16 şi 17 
din prezenta lege. Majorările 
prevăzute la pct. 1-31 
acordate cumulat aceleiaşi 
persoane nu pot fi mai mult 
de două.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea normei 
şi corelare cu celelalte 
modificări propuse. 

14.     
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

__ __ Art.II. – Începând cu luna 
decembrie 2020, în aplicarea 
prevederilor art. 38 alin. (4) din 
Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului 
plătiti din fonduri publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv cu cele aduse 
prin prezenta lege, salariile de 
bază vor fi recalculate prin 
raportarea salariului de bază 
astfel cum a fost stabilit în urma 
aplicării în anul 2020 a 
prevederilor art.38 alin. (4) din 
Legea nr.153/2017, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, la salariul de bază 
majorat potrivit prezentei legi. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

Pentru a stabili data de la 
care se actualizează 
salariile de bază, astfel 
încât, acordarea 
procentului din diferenţa 
dintre salariile de bază în 
plată în luna decembrie 
2020 şi salariile de bază 
stabilite pentru anul 2022 
să fie clar identificată, în 
scopul evitării unor 
aplicări eronate. 
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