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A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe 

guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în 

procedură obişnuită, prin adresa nr. PLx. 484 din 21 octombrie 2019, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la 

măsuri fiscal-bugetare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 

pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului au examinat proiectul de Lege sus menţionat în 

şedinţa din 26 noiembrie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis prezentat în anexa la prezentul aviz. 
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Text 
Act normativ de bază 

Amendament propus Motivare 

1. ... 
 
 
Art. XIV. - 

 
Drepturile salariale aferente 

personalului aparatului propriu al 
Ministerului Finanțelor Publice și 
instituțiilor din subordine se recalculează și 
se stabilesc, prin derogare de la art. 34 alin. 
(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri 
în domeniul investițiilor pu blice și a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 
completarea unior acte normative și 
prorogarea unor termene, cu modificările și 
completările ulterioare, cu aplicarea 
prevderilor cap. I, lit. B, art. 1, și cap. II, lit. 
I, art. 1 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, începând cu 
drepturile salariale aferente lunii următoare 
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. 

Art. XIV se modifică și  va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. XIV. - 
 

Drepturile salariale aferente 
personalului aparatului propriu al 
Ministerului Finanțelor Publice și 
instituțiilor din subordine, respectiv din 
cadrul Autorității Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor și structurilor din subordine,  
se recalculează și se stabilesc, prin derogare 
de la art. 34 alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul 
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unior 
acte normative și prorogarea unor termene, 
cu modificările și completările ulterioare, cu 
aplicarea prevderilor cap. I, lit. B, art. 1, și 
cap. II, lit. I, art. 1, respectiv prevederilor 
cap. II lit. A, sec. II, pct. 6.2., a) și c),  din 
anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, începând cu 
drepturile salariale aferente lunii întrării în 
vigoare a prezentei legi. 

 
Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

În forma actuală a Legii, 
sporurile specifice pentru 
condițiile de muncă nu pot fi 
acordate decât personalului  
plătit din fondurile publice care 
a a avut acele sporuri la 
salariul de bază existent în 
plată în decembrie 2018. 

Astfel, personalul 
ANSVSA și structurilor din 
subordine, personal care nu a 
avut cuprins în salariul brut, 
existent în plată în decembrie 
2018, sporurile specifice 
condițiilor de muncă, nu 
beneficiază de sporurile 
pentru condițiile de muncă  
stabilite potrivit HG 917/2017, 
în baza art.23 al Legii-cadru 
153/2017 decât preferențial, 
în funcție de asumarea 
diferiților ordonatori de 
credite, sau în baza diferitelor 
decizii ale instanțelor de 
judecată, care au constatat 
starea de discriminare a 
personalului în cauză, prin 
aplicarea discreționară a 
Legii nr. 153/2017. 

Se impune corectarea 
prevederilor legale în vigoare, 
în condițiile în care, în forma 



 

actuală a Legii se poate 
constata o evidentă 
discriminare între diferiții  
angajati, care lucrează în 
aceleași condiții de muncă, 
fiind stabilite condiții arbitrare 
pentru a beneficia de un drept 
legal și anume la dreptul de a 
beneficia de sporul pentru 
condițiile specifice de muncă 
practic numai în condițiile în 
care ai un salariu mare. 

Astfel, în același 
compartiment/activitate, cu 
aceeași expunere la factori de 
risc, anumite categorii de 
personal beneficiază de 
sporurile specifice (cei cu 
salarii mari) iar alte categorii de 
personal și anume cele cu 
salarii mici (expuse la aceleași 
condiții) nu beneficiază de 
sporurile specifice de muncă. 

Această prevedere 
dezavantajează categoriile de 
personal cu salarii mici care 
după majorarea salariului din 
decembrie 2017 (cu 25%) nu au 
ajuns la grilele maximale 
stabilite pentru 2022 și, ot rivit 
modului de aplicare a Legii nr. 
153/2017 nu au putut beneficia 
de sporurile pentru condițiile 
specifice de muncă. 



 

 Această aplicare a legii 
a avantajat categoriile de 
personal cu salarii mari care 
au ajuns, încă din anum 2018 - 
prin aplicarae Legii 153/2017, 
la grila maximală a salariilor 
din 2022, și au beneficiat, în 
2018, și de sporurile pentru 
condițiile specifice de muncă, 
iar această situație de 
disciminare salarială s-a 
perpetuat în anul 2019, prin 
actualele dispoziții ale art. 34, 
alin (2) a OUG nr. 114/2018 
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