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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 11 decembrie 2019 

Nr. 4c-9/681 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea 

personalului din economia națională

 

, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială în procedură obişnuită, cu adresa nr.PLx.525/2019 din 28 

octombrie 2019 , pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 11 decembrie 2019 
Nr. 4c-9/681 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege 

 

pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea 
personalului din economia națională 

În conformitate cu prevederile art.94  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru muncă și protecț ie socială a fost sesizată, prin adresa nr.PLx.525/2019 din 
28 octombrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a proiectului de Lege pentru stabilirea 
indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională

 
. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare salarială a 
personalului salarial din economia națională, corespunzător nivelului de calificare. 

 



 

 
3/8 

Proiectul de lege a fost adoptat  de Senat în şedinţa din 21 octombrie 2019. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.668/01.08.2019) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3714/16.07.2019) 
• avizul negativ  al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-

6/670/12.11.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-20/425/26.11.2019) 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 27.11.2019 au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

- Andrei Dinu -  Reprezentant - Confederaţia Patronală Concordia 

- Adelina Dabu - Senior Advisor Public Policy -  Confederaţia Patronală Concordia 

-Camelia Nicoară - Reprezentant- Coaliţia pentru Dezvoltarea României 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei. 
 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de  voturi pentru adoptare. 
 
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.91 alin. (9) 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 proiectului de lege 
cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 

 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

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

Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  Titlul legii 
 
LEGE 
privind stabilirea indicatorilor minimali de 
ierarhizare privind salarizarea 
personalului din economia naţională 
 

Titlul legii 
 
Lege 
privind stabilirea coeficienților minimali de ierarhizare 
privind salarizarea personalului la nivel naţional 
 
Autor: Adrian Solomon - Deputat PSD 
 

 
 
 
Conform 
observatiilor 
Consiliului 
legislativ 

2.  Art.1.- Prezenta lege garantează dreptul 
tuturor salariaţilor la plata unui salariu de bază 
minim. 
 

Art.1.- Prezenta lege garantează dreptul tuturor 
salariaţilor la plata unui salariu brut lunar, diferențiat 
pe criteriul nivelului de studii în cadrul unui 
program normal de lucru. 
 
Autor: Adrian Solomon - Deputat PSD 
 

Conform 
observatiilor 
Consiliului 
legislativ, pentru 
corelarea cu Codul 
muncii art.164  

3.  Art.2.- Cuantumul salariului de bază minim se 
stabileşte prin aplicarea unui coeficient 
raportat la salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, stabilit prin hotărâre a 
Guvernului, potrivit legii. 
 

Art.2.- Cuantumul salariului brut lunar se stabileşte 
prin aplicarea unui coeficient raportat la salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin 
hotărâre a Guvernului, potrivit legii. 
 
Autor: Adrian Solomon - Deputat PSD 
 

Conform 
observatiilor 
Consiliului 
legislativ 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

4.   
Art.3.- In vederea asigurării echilibrării 
sistemului de salarizare între sectorul bugetar 
şi mediul economic concurenţial, pentru 
sectoarele pentru care nu au fost încheiate 
contracte colective de munca aplicabile la 
nivelul întregului sector de activitate, prin 
prezenta lege se stabilesc coeficienţii minimali 
de ierarhizare salarială, cu respectarea 
prevederilor art.2. 

 
Art.3.- Prezenta lege stabileș te coeficienții minimali 
de ierarhizare salarială  pentru sectoare de activitate 
pentru care nu au fost încheiate contracte colective de 
muncă aplicabile la nivelul întregului sector de activitate 
și pentru care nu există legi speciale privind 
salarizarea sau contract colectiv de munca la nivel 
de unitate în vigoare , cu respectarea prevederilor 
art.2.  
 
Autor: Membrii comisiei 
 

Conform 
observatiilor 
Consiliului 
legislativ 

5.  Art.4.- Coeficienţii minimali de ierarhizare sunt 
aplicabili pentru toate categoriile de salariaţi 
încadraţi pe funcţii pentru care este obligatoriu 
un nivel de calificare potrivit anexei la 
prezenta lege. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.  Art.5.- Anexa face parte din prezenta lege, iar 
coeficienţii prevăzuţi au caracter minimal. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

7.   
Nr. 
crt. 

Funcţia, gradul 
profesional, nivel de 
calificare 

Coeficient minim de 
ierarhizare la Salariu 

de bază 
 Muncitori 

1. Necalificaţi 1 
2. Calificaţi 1,20 

 Personal administrativ şi de specialitate încadrat în 
funcţii pentru care condiţia de pregătire este: 

3. Şcoală profesională 1,20 
4. Studii liceale 1,20 
5. Şcoala postliceală 1,25 
6. Studii liceale + calificare 1,25 
7. Şcoală de maiştri 1,30 
8. Studii superioare scurta 

durată 
1,50 

 Personal cu studii superioare încadrat în funcţii 
pentru care condiţia de pregătire este cea de studii 

 9. Studii superioare de lunga 
durată 

2,20 

10. Studii superioare de lunga 
durată – cu  master 

2,50 

11. Studii superioare de lunga 
durată cu doctorat în 
domeniul activităţii 
desfăşurate 

2,80 

 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia, gradul profesional, 
nivel de calificare Coeficient minim de 

ierarhizare raportat la 
salariu de bază minim brut 
pe țară garantat în plată 
corespunzător nivelului 
studiilor, respectiv cel 
stabilit pentru fiecare 
ramură de activitate 

 Muncitori 
1. Necalificaţi 1,00 
2. Calificaţi* 1,20 

 Personal administrativ şi de specialitate încadrat în funcţii pentru 
care condiţia de pregătire este: 

3. Şcoală profesională* 1,20 
4. Studii liceale* 1,20 
5. Şcoala postliceală* 1,25 
6. Studii liceale + calificare* 1,25 
7. Şcoală de maiştri* 1,30 
8. Studii superioare de scurtă durată* 1,50 

 Personal cu studii superioare încadrat în funcţii pentru care 
condiţia de pregătire este cea de studii superioare: 

 9. Studii superioare de lungă durată** 1,70 
10. Studii superioare de lungă durată – 

cu  master** 
1,80 

   11. Studii superioare de lungă durată 
cu doctorat în domeniul activităţii 
desfăşurate** 

2,00 

 
 
Conform 
observatiilor 
Consiliului 
legislativ 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
 
 
 
 
 
 

 
* se aplică pentru personalul salarial cu mai mult 
de 2 ani vechime în specialitate/experiență 
(pentru poz. 2-11) 
 
** se aplică pentru cazul în care fișa postului are 
condiție sine qua non (pentru poz. 8-11) 
 
Autor: Membrii comisiei 
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