Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială

Bucureşti,
Nr.

17 octombrie 2018
4c-9/531

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. Plx 323/2018
din 22 mai 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.153/2017, în
sensul acordării sporului de izolare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale din perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 16 iunie 2018.
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•
•
•
•
•
•
•

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.148/02.03.2018)
avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.782/20.02.2018)
avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr.4c-6/05.06.2018)
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
(nr.4c-5/289/06.06.2018)
avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.317/12.06.2018)
punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1433/23.07.2018)
amendamentele formulate de iniţiator.

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 15 octombrie 2018 au participat, în conformitate cu
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare:
• d-l Robert Stănescu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi preşedintele Casei Naţionale
de Pensii Publice
• d-l Elena Ispas – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
• d-l Liviu Prodan – expert, Ministerul Finanţelor Publice.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 23 de membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă 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.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii
legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Întocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu
Consilier parlamentar Camelia Revenco
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ANEXA
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text
act normativ de bază
__

Text iniţiativă legislativă

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare

Titlul legii
Lege pentru modificarea şi
completarea Legii 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

Pentru
respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.

Autori: membrii comisiei
2.
__

Articol Unic - 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, se
modifică şi se completează
după cum urmează:

Art.I.
Legea-cadru Pentru
respectarea
nr. 153/2017
privind normelor
de
tehnică
salarizarea personalului plătit legislativă.
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:
Autori: membrii comisiei
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Nr.
crt.
3.

Text
act normativ de bază
3 Director
casa
S
corpului
didactic*)

7050

7721

2,82

Text iniţiativă legislativă

3,09

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare

1. La anexa nr. I cap.I lit.A Pentru
respectarea
pct.2, nr. crt. 3 se modifică normelor
de
tehnică
și
va
avea
următorul legislativă.
cuprins :
Salarizarea funcţiei de
director al CCD s-a
„3 Director
făcut, până în prezent,
casa
S 7871 8678 3,15 3,47”
corpului
similar
funcţiei
de
didactic
inspector şcolar general
adjunct*).
Ultima
Autori: membrii comisiei
modificare
adusă
nivelului de salarizare
pentru funcţia din urmă
nu
s-a
corelat
cu
modificarea
în
mod
corespunzător
a
nivelului de salarizare al
funcţiei de director al
CCD. Pentru a nu crea
disensiuni în ceea ce
priveşte
nivelul
de
salarizare pentru cele
două
funcţii,
este
necesară
corectarea
propusă.
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Nr.
crt.
4.

Text
act normativ de bază

44

Soră
medicală,
principal*
4)

__
M

3750

1,50

Text propus de comisie
(autor amendament)

Text iniţiativă legislativă

3. La anexa nr.II cap.I pct.2
lit.a)
subpunctul
a.1.),
nr.crt.44 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„44

Soră medicală,
principal*4)

M

3800

Autori: membrii comisiei

1,52”

Motivare
Corelare cu nivelul de
salarizare prevăzut la
nr.crt.45, care a fost
modificat
prin
OUG
nr.91/2017 şi care are
un salariu de bază la
gradaţia 0 de 3750 lei,
coeficient 1,50.
Pentru
menţinerea
ierarhizării.

5.
Grefier,
grefierstatistician,
grefierdocumentaris
10
t, grefierarhivar,
grefierregistrator,
treapta I

M

Peste 20
5212 2,08
ani

M

15-20
ani

5110 2,04

M

10-15
ani

5008 2,00

M
M

5-10 ani 4905 1,96
Baza 1
an - 5
ani

4819 1,93

4. La anexa nr.V cap.II, nr. Corectarea unei erori la
crt. 10 se modifică şi va vechimea
în
funcţie,
avea următorul cuprins:
pentru bază.
Pentru toate celelalte
Peste 20
funcţii reglementate în
M
5212 2,08
Grefier,
ani
grefiercap.II se cere, la treapta
15-20
statistician,
M
5110 2,04
ani
I,
o
vechime
în
grefier10-15
documentaris
specialitate între 6 luni
M
5008 2,00
„10
t, grefierani
şi 5 ani, inclusiv pentru
arhivar,
M
5-10 ani 4905 1,96
grefierdebutantul
pe
studii
Baza 6
registrator,
1,93
M
luni - 5 4819
treapta I
superioare.
”
ani
Doar
pentru
aceste
funcţii, cu studii medii,
Autori: membrii comisiei
se cere, la treapta I, o
vechime în specialitate
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text iniţiativă legislativă

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare
de minim un an, ceea ce
constituie discriminare.
De asemenea, forma
iniţială
îngrădeşte
dreptul la muncă şi la
promovarea în treapta
superioară
pentru
persoanele care au o
vechime în specialitate
între 7 luni şi un an.

6.
__

1. Nota de la litera b) Pct.1 se elimină.
Modificarea
a
Funcţii publice generale de
realizată
prin
execuţie, din secţiunea a Autor: deputat Lucian Eduard nr.79/2018.
III-a:
Nomenclatorul
şi Simion şi membrii comisiei
ierarhia funcţiilor publice
din administraţia publică
locală, din Subcapitolul 1: A,
Salarizarea
funcţionarilor
publici, din Anexa nr.VIII:
FAMILIA
OCUPAŢIONALĂ
DE
FUNCŢII
BUGETARE
"ADMINISTRAŢIE",
se
modifică
după
cum
urmează:

fost
Legea

NOTĂ:
Salariul de bază individual al
administratorului
public
se
stabileşte de către primar,
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text iniţiativă legislativă

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare

5. La anexa nr.VIII cap.I
lit.B, după articolul 7 se
introduce un nou articol,
art. 8, cu următorul cuprins:
„Art.8. – (1) Funcţionarii publici
din administraţia publică locală
cu locul de muncă în localităţile
din Rezervaţia Biosferei „Delta
Dunării” prevăzute în anexa la
Hotărârea
Guvernului

Sporul de izolare s-a
regăsit la art.5 alin. (1)
din
Ordonanţa
Guvernului nr. 27/1996
privind acordarea de
facilităţi
persoanelor
care
domiciliază
sau
lucrează
în
unele
localităţi
din
Munţii
Apuseni şi in Rezervaţia

preşedintele
consiliului
judeţean sau primarul general
al municipiului Bucureşti, în
condiţiile legii, în funcţie de
tipul
unităţii
administrativteritoriale şi de atribuţiile
stabilite în fişa postului, între
limite, astfel: limita minimă
este nivelul salariului de bază
al
secretarului
unităţii
administrativ-teritoriale,
iar
limita
maximă
este
indemnizaţia viceprimarului, a
vicepreşedintelui
consiliului
judeţean sau a viceprimarului
municipiului
Bucureşti,
majorată cu 25% în condiţiile
prevăzute la alin.(2) al art.16,
după caz.
7.
__

2. După articolul 7 din
Subcapitolul
2:
B.
Reglementări
specifice
funcţionarilor publici, din
Secţiunea
III:
Nomenclatorul şi ierarhia
funcţiilor
publice
din
administraţia publică locală,
din Capitolul I al Anexei
nr.VIII:
FAMILIA
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text iniţiativă legislativă
OCUPAŢIONALĂ
DE
FUNCŢII
BUGETARE
"ADMINISTRAŢIE"
se
introduc două noi articole,
art.8 şi art.9, cu următorul
cuprins:
Art. 8. – (1) Funcţionarii
publici cu locul de muncă în
localităţile
din
Rezervaţia
Biosferei
"Delta
Dunării",
prevăzute
în
anexa
la
Hotărârea
Guvernului
nr.
395/1996, beneficiaza de un
spor de izolare de până la 20%
din salariul de bază.
(2)
Mărimea
concretă
a
sporului, precum şi condiţiile de
acordare
a
acestora
se
stabilesc de către ordonatorul
principal
de
credite,
cu
consultarea sindicatelor sau,
după caz, a reprezentanţilor
funcţionarilor
publici.
Cuantumul
salarial
pentru
sporul de izolare nu se ia în
calcul la determinarea limitei
sporurilor,
compensaţiilor,
primelor,
premiilor
şi
indemnizaţiilor prevăzute la
art.25 din prezenta lege.

Text propus de comisie
(autor amendament)
nr.395/1996
pentru
aprobarea
programului
special privind unele măsuri
şi acţiuni pentru sprijinirea
dezvoltării
economicosociale ale judeţului Tulcea
şi a Rezervaţiei Biosferei
“Delta
Dunării”,
cu
modificările
ulterioare,
beneficiază de un spor de
izolare de până la 20% din
salariul de bază.
(2)
Mărimea
concretă
a
sporului, precum şi condiţiile de
acordare a acestuia se stabilesc
de către ordonatorul principal
de credite, cu consultarea
sindicatelor sau, după caz, a
reprezentanţilor
salariaţilor.
Sporul de izolare nu se ia în
calcul la determinarea limitei
sporurilor,
compensaţiilor,
primelor,
premiilor
şi
indemnizaţiilor prevăzute la
art.25.
(3) Personalului prevăzut la
alin.(1) nu îi sunt aplicabile
prevederile
altor
acte
normative privind sporul de
izolare.”

Motivare
Biosferei "Delta Dunării",
republicată,
cu
modificările ulterioare, şi
au fost abrogate de
dispoziţiile art. 39 lit.y)
din
Legea-cadru
nr.
284/2010
privind
salarizarea unitară a
personalului plătit din
fondurile publice.
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text iniţiativă legislativă

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare

Art.9 – Salariile de bază ale Art.9 se elimină.
administratorilor publici, cărora
Modificarea
a
le-a fost delegată calitatea de Autor: deputat Lucian Eduard realizată
prin
ordonator principal de credite si Simion şi membrii comisiei
nr.79/2018.
care implementează proiecte
finanţate din fonduri europene
nerambursabile se majorează
cu 25%.

fost
Legea

8.
5 Director
general
adjunct,
inspector
de stat
şef
adjunct,
inspector
general
adjunct

S

8774

10529

3,51

4,21

6 Director,
inspector
şef, şef
sector,
şef
comparti
ment

S

8774

10529

3,51

4,21

7 Director
adjunct,
inspector
şef
adjunct,
contabil
şef,
inginer
şef

S

8949 10002

3,58

4,00

6. La anexa nr.VIII cap.II
lit.A, pct.I, pct.1 lit.a),
nr.crt.7 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„7 Director
S
adjunct,
inspector
şef
adjunct,
contabil
şef,
inginer şef

8700 10002 3,48 4,00”

Corectarea unei erori, în
sensul în care salariul
corespunzător funcţiilor
de la nr. crt.7, la gradul
I, nu trebuie să fie mai
mare
decât
salariul
corespunzător funcţiilor
de la nr.crt.5 şi 6, gradul
I.

Autori: membrii comisiei
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Nr.
crt.
9.

Text
act normativ de bază
__

Text iniţiativă legislativă
3.
Dupa
Art.
4
din
Subcapitolul
9:
I.
Reglementari
specifice
personalului incadrat pe
baza de contracindividual
de
munca
–
personal
contractual
din
administratia publica , din
Cap II al Anexei nr. VIII:
FAMILIA
OCUPATIONALA
DE
FUNCTII
BUGETARE
„ADMINISTRATIE”
SE
INTRODUCE UN NOU Art. 5
cu urmatorul cuprins :
Art. 5 – (1)
Personalul
contractual din administratia
publica locala
cu locul de
muncă
în
localităţile
din
Rezervaţia
Biosferei
"Delta
Dunării", prevăzute în anexa la
Hotărârea
Guvernului
nr.395/1996,
beneficiaza de
un spor de izolare de până la
20% din salariul de bază.
(2) Marimea sporului precum si
conditiile
de
acordare
a
acestuia se stabileste de catre
ordonatorul principal de credite
cu consultarea sindicatelor sau,

Text propus de comisie
(autor amendament)
7. La anexa nr.VIII cap.II
lit.I, după articolul 4 se
introduce un nou articol,
art. 5, cu următorul cuprins:
„Art.5.
–
(1)
Personalul
contractual din administraţia
publică locală cu locul de
muncă
în
localităţile
din
Rezervaţia
Biosferei
„Delta
Dunării” prevăzute în anexa la
Hotărârea
Guvernului
nr.395/1996
pentru
aprobarea
programului
special privind unele măsuri
şi acţiuni pentru sprijinirea
dezvoltării
economicosociale ale judeţului Tulcea
şi a Rezervaţiei Biosferei
“Delta
Dunării”,
cu
modificările
ulterioare,
beneficiază de un spor de
izolare de până la 20% din
salariul de bază.
(2)
Mărimea
concretă
a
sporului, precum şi condiţiile de
acordare a acestuia se stabilesc
de către ordonatorul principal
de credite, cu consultarea
sindicatelor sau, după caz, a
reprezentanţilor
salariaţilor.

Motivare
Sporul de izolare s-a
regăsit la art.5 alin. (1)
din
Ordonanţa
Guvernului nr. 27/1996
privind acordarea de
facilităţi
persoanelor
care
domiciliază
sau
lucrează
în
unele
localităţi
din
Munţii
Apuseni şi in Rezervaţia
Biosferei "Delta Dunării",
republicată,
cu
modificările ulterioare, şi
au fost abrogate de
dispoziţiile art. 39 lit. y)
din
Legea-cadru
nr.
284/2010
privind
salarizarea unitară a
personalului plătit din
fondurile publice.
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text iniţiativă legislativă
dupa caz, a reprezentantilor
salariatilor. Cuantumul salarial
pentru sporul de izolare nu se
ia în calcul la determinarea
limitei
sporurilor,
compensaţiilor,
primelor,
premiilor
şi
indemnizaţiilor
prevăzute
la
art.25
din
prezenta lege.

Text propus de comisie
(autor amendament)
Sporul de izolare nu se ia în
calcul la determinarea limitei
sporurilor,
compensaţiilor,
primelor,
premiilor
şi
indemnizaţiilor prevăzute la
art.25.
(3) Personalului prevăzut la
alin.(1) nu îi sunt aplicabile
prevederile
altor
acte
normative privind sporul de
izolare.”

Motivare

Autor: deputat Lucian Eduard
Simion şi membrii comisiei
10.
__

4. După tabelul de la lit. C. Pct.4 se elimină.
Majorarea coeficienţilor
FUNCŢII DE DEMNITATE
nu poate fi susţinută
PUBLICĂ
ALESE
DIN Autor: deputat Lucian Eduard financiar.
CADRUL
ORGANELOR Simion
Totodată, nu se justifică
AUTORITĂŢII
PUBLICE
majorarea
acestora,
LOCALE, de la Anexa nr.IX:
mandatul de primar fiind
FUNCŢII DE DEMNITATE
acelaşi pe tot teritoriul
PUBLICĂ se introduce o
ţării.
notă cu următorul cuprins:
De
asemenea,
„NOTĂ:
persoanele care locuiesc
Demnitarilor publici aleşi, din
în
aceste
zone,
cadrul
autorităţilor
publice
indiferent
de
funcţia
locale,
în
localităţile
din
ocupată, beneficiază de
Rezervaţia
Biosferei
"Delta
alte facilităţi, potrivit
Dunării", prevăzute în anexa la
legislaţiei în vigoare.
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text iniţiativă legislativă

Text propus de comisie
(autor amendament)

Motivare

Hotărârea
Guvernului
nr.
395/1996, li se adaugă 1,5
puncte
la
coeficienţii
de
salarizare aferenţi prevăzuţi în
tabel.”
11.
__

__

Art.II. – Începând cu luna
decembrie 2018, în aplicarea
prevederilor art. 38 alin. (6)
din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, inclusiv cu cele
aduse prin prezenta lege,
salariul de bază va fi recalculat,
după caz, prin raportarea
salariului de bază astfel cum a
fost stabilit în urma aplicării
prevederilor art.38 alin.(3) la
salariile de bază stabilite în
anexele la lege.

Corelare cu modificările
aduse la art.I şi pentru
stabilirea
corectă
a
diferenţei dintre salariul
de bază din decembrie
2018 şi cel cuvenit
pentru anul 2022, care
se
acordă
etapizat
începând cu anul 2019.

Autori: membrii comisiei
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Nr.
crt.
12.

Text
act normativ de bază
__

Text iniţiativă legislativă
__

Text propus de comisie
(autor amendament)
Art.III.
Începând
cu
drepturile salariale aferente
lunii
noiembrie
2018,
cuantumul brut al salariilor de
bază
de
care
beneficiază
personalul încadrat pe funcții
de
specialitate
din cadrul
Aeroclubului României și Școlii
Superioare de Aviație Civilă se
majorează
cu
50%,
cu
respectarea prevederilor art.
38 alin. (6) din Legea nr.
153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare.

Motivare

Autori: membrii comisiei

În
cursul
aplicării
prevederilor
Legii
nr.153/2017
au
fost
identificate categorii de
personal la care nivelul
salarizării este foarte
mic. Pentru a recupera
din
diferenţa
foarte
mare a salariului aflat în
plată faţă de nivelul
cuvenit
pentru
anul
2022, s-a considerat
necesară o majorare
procentuală a nivelului
de salarizare aflat în
plată.

Art.IV.
Începând
cu
drepturile salariale aferente
lunii
noiembrie
2018,
cuantumul brut al salariilor de
bază
de
care
beneficiază
personalul încadrat pe funcții
de specialitate din federațiile
sportive și din unitățile sportive
din
subordinea
Ministerului
Tineretului și Sportului se
majorează
cu
10%,
cu
respectarea prevederilor art.

În
cursul
aplicării
prevederilor
Legii
nr.153/2017
au
fost
identificate categorii de
personal la care nivelul
salarizării este foarte
mic. Pentru a recupera
din
diferenţa
foarte
mare a salariului aflat în
plată faţă de nivelul
cuvenit
pentru
anul
2022, s-a considerat

13.
__

__
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text iniţiativă legislativă

Text propus de comisie
Motivare
(autor amendament)
38 alin.(6) din Legea nr. necesară o majorare
153/2017, cu modificările şi procentuală a nivelului
completările ulterioare.
de salarizare aflat în
plată.
Autori: membrii comisiei

14.
__

__

Art.V. - Începând cu drepturile
salariale
aferente
lunii
noiembrie 2018, cuantumul
brut al salariilor de bază ale
personalului
din
cadrul
Autorității Feroviare Române AFER se majorează cu 15%, cu
respectarea prevederilor art.
38 alin. (6) din Legea nr.
153/2017, cu modificările şi
completările ulterioare.
Autori: membrii comisiei

În
cursul
aplicării
prevederilor
Legii
nr.153/2017
au
fost
identificate categorii de
personal la care nivelul
salarizării este foarte
mic. Pentru a recupera
din
diferenţa
foarte
mare a salariului aflat în
plată faţă de nivelul
cuvenit
pentru
anul
2022, s-a considerat
necesară o majorare
procentuală a nivelului
de salarizare aflat în
plată.
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Nr.
crt.
15.

Text
act normativ de bază
__

Text iniţiativă legislativă
__

Text propus de comisie
(autor amendament)
Art.VI.
Începând
cu
drepturile salariale aferente
lunii
noiembrie
2018,
cuantumul brut al salariilor de
bază
de
care
beneficiază
personalul
din
cadrul
Complexului Muzeal de Științe
ale
Naturii
Constanța
se
majorează
cu
20%,
cu
respectarea prevederilor art.
38 alin. (6) din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.

Motivare
În
cursul
aplicării
prevederilor
Legii
nr.153/2017
au
fost
identificate categorii de
personal la care nivelul
salarizării este foarte
mic. Pentru a recupera
din
diferenţa
foarte
mare a salariului aflat în
plată faţă de nivelul
cuvenit
pentru
anul
2022, s-a considerat
necesară o majorare
procentuală a nivelului
de salarizare aflat în
plată.

Autori: membrii comisiei
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