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Comisia pentru muncă şi protecţie socială  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
 
Bucureşti, 16 ianuarie 2017 

Nr. 4c-7/928 
 

  
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
 

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

protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 838/2015 din 25 

noiembrie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței 

Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere avizele favorabile primite de la:  

• Consiliul Legislativ (nr.738/08.07.2015) 

• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1511/08.12.2015). 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017 
Nr. 4c-2/1055  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind majorarea indemnizaţiilor lunare 

pentru unele funcţii de demnitate publică alese sau numite. 

 

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

României, republicată.  

 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au 

dezbătut proiectul de lege în şedinţa comună din 16 ianuarie 2017.  

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi din totalul de 21 membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi 22 deputaţi din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi pentru (12 voturi împotrivă). 

 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

- d-na Lia Olguţa Vasilescu – ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  

- d-l Constantin Birişi – director, Ministerul Finanţelor Publice 

- d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 

- d-na Elena Ispas – şef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 noiembrie 2015. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

 În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.  

 
 
 

PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon      Leonardo Badea 

 
 
 
 
 

SECRETAR,       SECRETAR,   
    Adrian-Ionuţ Gâdea     Marilen-Gabriel Pirtea    

             
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu         Şef serviciu Giorgiana Ene 

 

 

 

 

 



 

4/11

 

 
ANEXA NR.1 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind respingerea Ordonanței 
nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Art.I. – Se respinge Ordonanța nr. 14 din 8 
iulie 2015 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 
adoptată în temeiul art. 1 pct. I poz 3 din 
Legea nr.182/2015 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanțe și 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 506 din 8 iulie 2015. 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de Comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

 
3.  

__ 
 
Art.II. - De la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, indemnizaţiile lunare pentru 
persoanele care ocupă unele funcţii de 
demnitate publică alese sau numite, astfel 
cum sunt menţionate în anexa la 
Ordonanţa Guvernului nr.14/2015, sunt 
cele stabilite potrivit Ordonanței 
Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul 
salariilor de bază și al altor drepturi ale 
personalului bugetar salarizat potrivit 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar și 
personalului salarizat potrivit anexelor 
II și III la Legea nr. 154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază 
în sectorul bugetar și a indemnizațiilor 
pentru persoane care ocupă funcții de 
demnitate publică, precum și unele 
măsuri de reglementare a drepturilor 
salariale și a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat prin 
legi speciale, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.177/2008, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 
Art.II.  - De la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, indemnizaţiile lunare pentru 
persoanele care ocupă unele funcţii de 
demnitate publică alese sau numite, 
stabilite potrivit  Ordonanței Guvernului 
nr.14/2015 pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, se plătesc 
în cuantumul aflat în plată pentru luna 
iulie 2015, la care se aplică majorarea de 
10% prevăzută la art.11 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.71/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Personalul din sistemul 
bugetar a beneficiat de o 
majorare cu 10% a salariilor 
de bază, începând cu luna 
decembrie 2015, majorare de 
la care au fost exceptate 
persoanele cuprinse în anexa 
la OG nr.14/2015, tocmai pe 
motivul că indemnizaţiile 
acestora au fost majorate prin 
această ordonanţă. 
Prin respingerea OG 
nr.14/2015 şi revenirea la 
indemnizaţiile avute în plată 
în iulie 2015, este firesc ca şi 
aceste categorii de personal 
să beneficieze de majorarea 
de 10% stabilită, pentru tot 
personalul plătit din fonduri 
publice, prin Legea 
nr.293/2015.  
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ANEXA NR.2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile au respins următoarele amendamente: 
 

 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
Titlul legii 
 
Lege privind respingerea Ordonanței 
nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice 
 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea Ordonanței 
nr.14/2015 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în 
anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice 
 
Autor: deputat Bogdan HUŢUCĂ – PNL 
 

 
 

 

 
Camera 

Deputaţilor 

2.   
11. După alineatul (12) al articolului 1 se 
introduce un alineat nou, alin. (121), cu 
următorul cuprins: 
„(121) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(1), începând cu luna următoare 
publicării prezentei legi în Monitorul 

 
1. Este imperios necesar ca salarizarea 
persoanelor care ocupă funcţii de 
demnitate publică alese în cadrul organelor 
autorităţilor publice locale să fie direct 
proporţională cu responsabilitatea publică a 
acestora. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Oficial al României, Partea I, 
indemnizaţiile lunare pentru persoanele 
care ocupă funcţii de demnitate publică 
alese în cadrul organelor autorităţilor 
publice locale sunt cele prevăzute în 
anexă.” 
 
Autor: deputat Bogdan Huţucă – PNL 
 

Prin această măsură se urmăreşte, de 
asemenea, creşterea valorii individuale a 
contribuţiei către bugetul asigurărilor 
sociale de stat, în vederea asigurării 
corespunzătoare a unei pensii publice 
decente, în baza principiului 
contributivităţii. 
 
2. OUG nr.83/2014, asupra căreia se 
intervine prin OG nr.14/2015, a fost un act 
normativ cu aplicabilitate limitată în timp, 
respectiv până la data de 31 decembrie 
2015. Toate actele ulterioare de modificare 
şi/sau completare a OUG nr.83/2014, 
inclusiv OG nr.83 îşi încetează 
aplicabilitatea la 31 decembrie 2015. 
Ca atare, nu mai pot fi aduse amendamente 
actului normativ, ordonanţa fiind supusă 
doar adoptării sau respingerii prin lege. 
 

3.  
3. După art. 51 se introduce o anexă, având 
conţinutul prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă. 

 
3. După art. 51 se introduce o anexă, având 
cuprinsul prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
 

 
1. Asumarea observaţiilor Consiliului 
Legislativ. 
 
2. Amendamentul a fost respins. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

4.  
ANEXĂ: 

Indemnizaţiile persoanelor care ocupă 
funcţii de demnitate publică 
 

 
ANEXĂ 

(Anexă la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014) 

Indemnizaţiile persoanelor care ocupă 

 
1. Asumarea observaţiilor Consiliului 
Legislativ. 
Asigurarea unei salarizări stimulative, în 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

8/11

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Indemnizaţiile persoanelor din cadrul 
organelor autorităţii publice 
 
 
 
 
 

 
Funcţia 

Indemnizaţia 
brută 

Preşedinţia României  
Preşedintele României 21.540 

Parlamentul României   
Preşedintele Senatului 21.540 

Preşedintele Camerei 
Deputaţilor 

21.540 

Vicepreşedinţii Senatului şi 
ai Camerei Deputaţilor 

19.055 

Secretarii şi chestorii 
Senatului şi ai Camerei 
Deputaţilor 

19.055 

Guvernul României   

Prim-ministru 21.540 
Viceprim-ministru 20.000 
Ministru 19.055 

Ministru delegat 19.055 
Administraţia Prezidenţială   
Consilier prezidenţial 19.055 

Secretariatul General al 
Guvernului 

  

Secretar general al 19.055 

funcţii de demnitate publică 
 
Indemnizaţiile persoanelor din cadrul 
organelor autorităţii publice 
 
 
 

 
Funcţia 

Indemnizaţia 
brută 

Preşedinţia României  
Preşedintele României 21.540 

Parlamentul României   
Preşedintele Senatului 21.540 

Preşedintele Camerei 
Deputaţilor 

21.540 

Vicepreşedinţii Senatului şi 
ai Camerei Deputaţilor 

19.055 

Secretarii şi chestorii 
Senatului şi ai Camerei 
Deputaţilor 

19.055 

Guvernul României   

Prim-ministru 21.540 
Viceprim-ministru 20.000 
Ministru 19.055 

Ministru delegat 19.055 
Administraţia Prezidenţială   

Consilier prezidenţial 19.055 

Secretariatul General al 
Guvernului 

  

Secretar general al 19.055 

scopul creşterii calităţii actului 
administrativ la nivelul comunităţilor 
locale reprezintă o temă urgentă pentru 
societatea românească. 
În absenţa unei Legi actualizate a 
salarizării unitare pentru salariaţii din 
sistemul public măsura, care este puternic 
aşteptată de către persoanele alese în 
funcţii de demnitate publică locală, va fi 
implementată cu luna următoare  publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
Sursa de finanţare a acestor majorări 
salariale o reprezintă bugetul de stat – cote 
defalcate din Taxa pe valoarea Adăugată.  
 
 
2. Amendamentul a fost respins. 
OUG nr.83/2014, asupra căreia se intervine 
prin OG nr.14/2015, a fost un act normativ 
cu aplicabilitate limitată în timp, respectiv 
până la data de 31 decembrie 2015. Toate 
actele ulterioare de modificare şi/sau 
completare a OUG nr.83/2014, inclusiv 
OG nr.83 îşi încetează aplicabilitatea la 31 
decembrie 2015. 
Ca atare, nu mai pot fi aduse amendamente 
actului normativ, ordonanţa fiind supusă 
doar adoptării sau respingerii prin lege. 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Guvernului 

Cancelaria Primului-
Ministru 

  

Şef Cancelarie 19.055 
Avocatul Poporului 19.055 
Preşedinte Consiliul 
Legislativ 

19.055 

Preşedinte Curte de Conturi 19.055 
Directorul SRI 19.055 

Directorul SIE 19.055 
Directorul SPP 19.055 
Directorul STS 19.055 
 
 

Guvernului 

Cancelaria Primului-
Ministru  

  

Şef Cancelarie 19.055 
Avocatul Poporului 19.055 
Preşedinte Consiliul 
Legislativ 

19.055 

Preşedinte Curte de Conturi 19.055 
Directorul SRI 19.055 

Directorul SIE 19.055 
Directorul SPP 19.055 
Directorul STS 19.055 
 
Funcţii de demnitate publică alese din 
cadrul organelor autorităţii publice locale 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia 
Indemniza
ţia brută 

PRIMĂRII ŞI CONSILII  

1. Primar general al Capitalei 17.740 
2. Viceprimar al Capitalei 12.488 

3. Preşedinte al consiliului 
judeţean 

14.480 

4. Vicepreşedinte al 
consiliului judeţean 

11.880 

5. Primar de municipiu 
reşedinţă de judeţ (cu 
peste 150.000 locuitori, 
inclusiv sectoarele 
municipiului Bucureşti) 

13.120 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

6. Primar de municipiu 
reşedinţă de judeţ (până la 
150.000 locuitori) 

12.184 

7. Primar de municipiu 
(categoria I) 

11.590 

8. Primar de municipiu 
(categoria II) 

11.312 

9. Viceprimar de municipiu 
(cu peste 150.000 
locuitori, inclusiv 
sectoarele municipiului 
Bucureşti) 

11.590 

10. Viceprimar de municipiu 
(până la 150.000 locuitori) 

10.772 

11. Viceprimar de municipiu 
(categoria I) 

9.514 

12. Viceprimar de municipiu 
(categoria II) 

9.280 

13. Primar de oraş (categoria 
I) 

11.312 

14. Primar de oraş (categoria 
II)  

10.772 

15. Primar de oraş (categoria 
III)  

10.244 

16. Viceprimar de oraş 
(categoria I) 

9.056 

17. Viceprimar de oraş 
(categoria II) 

8.620 

18. Viceprimar de oraş 
(categoria III) 

8.210 

19. Primar de comună (cu 9.280 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

peste 7.000 locuitori) 

20. Primar de comună (între 
3.000-7.000 locuitori) 

8.844 

21. Primar de comună (până la 
3.000 locuitori) 

8.408 

22. Viceprimar de comună (cu 
peste 7.000 locuitori) 

8.208 

23. Viceprimar de comună 
(între 3.000-7.000 
locuitori) 

7.814 

24. Viceprimar de comună 
(până la 3.000 locuitori) 

7.432 

 
Autor: deputat Bogdan HUŢUCĂ – PNL 
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