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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 31 mai 2022 

Nr. 4c-9/67 
 
 
 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, trimis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, cu adresa nr. PLx 21/2022 din 7 februarie 2022, 
pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 31 mai 2022 

Nr. 4c-9/67 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

 
 

În temeiul 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 21/2022 din 7 
februarie 2022, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.8 
din Capitolul I al Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017, în sensul 
includerii profesorilor-antrenori din cadrul grupurilor sportive şcolare şi 
universitare în categoria personalului didactic care beneficiază de o 
majorare de 10% a salariului de bază. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.890/28.10.2021) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.7138/12.10.2021) 
 opinia Consiliului Fiscal din data de 23.11.2021 
 avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ  

(nr.4c-11/36/15.02.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/47/17.02.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/31/15.02.2022) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.3567/11.04.2022). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 31 mai 2022  

a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale. 

 
La lucrări au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei 

de prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 2 februarie 2022. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a proiectului de 
lege cu amendamente, redate în anexele care fac parte integrantă din 
prezentul raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât 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 modificarea şi 
completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice 
 

 
 
 

Lege pentru modificarea art.8 din 
Anexa nr.I la Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
şi pentru stabilirea unor măsuri 

fiscal-bugetare 
 

 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE 
FUNCŢII BUGETARE 
„ÎNVĂŢĂMÂNT,, 
CAPITOLUL I 
6. Salarii de bază pentru 
funcţiile didactice auxiliare 
B. Reglementări specifice 
personalului didactic din 
învăţământ

 
Art.I. – Articolul 8 de la litera B 
din Capitolul I al Anexei nr.I la 
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 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
Identificarea actului 
normativ şi a textului 
care se modifică. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

 
 
Art.8. - Personalul didactic care 
îndeplineşte funcţia de diriginte, 
învăţătorii, educatoarele, 
institutorii, profesorii pentru 
învăţământul primar, profesorii 
pentru învăţământul preşcolar 
beneficiază de o majorare de 
10% a salariului de bază. 

 
 
Art.8. - Personalul didactic care 
îndeplineşte funcţia de diriginte, 
profesor/antrenor grupa de 
performanţă din cadrul 
Cluburilor Sportive Şcolare 
sau Cluburilor Sportive 
Universitare, învăţătorii, 
educatoarele, institutorii, 
profesorii pentru învăţământul 
primar, profesorii pentru 
învăţământul preşcolar 
beneficiază de o majorare de 
10% a salariului de bază. 
 

modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.8. - Personalul didactic care 
îndeplineşte funcţia de diriginte, 
profesor/antrenor grupa de 
performanţă din cadrul cluburilor 
sportive şcolare sau cluburilor 
sportive universitare, învăţătorii, 
educatoarele, institutorii, profesorii 
pentru învăţământul primar, 
profesorii pentru învăţământul 
preşcolar beneficiază de o majorare 
de 10% a salariului de bază.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
 
 
 
 
 

3.  
__ 

 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art.II. – La articolul I din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.130/2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 1202 din 18 decembrie 2021, 
cu modifcările ulterioare, după 
alineatul (4) se introduc două noi 
alineate, alin.(41) și (42), cu 
următorul cuprins: 
„(41) Prin excepţie de la prevederile 

 
 



 
6

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alin. (1), începând cu data de 1 iulie 
2022, cuantumul brut al salariilor de 
bază, soldelor de funcţie/salariilor de 
funcţie, indemnizaţiilor de încadrare 
lunară şi indemnizaţiile lunare de care 
beneficiază personalul plătit din 
fonduri publice se majorează cu 1/4 
din diferenţa dintre salariul de bază 
prevăzut de Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 
2022 şi cele din luna decembrie 
2021. 
(42) Începând cu data de 1 iulie 
2022, pentru personalul nou-
încadrat, pentru personalul 
numit/încadrat în aceeași 
instituție/autoritate publică pe funcții 
de același fel, inclusiv pentru 
personalul promovat în funcții sau în 
grade/trepte profesionale, în perioada 
ianuarie-iunie 2022, cuantumul brut 
al salariilor de bază, soldelor de 
funcţie/salariilor de funcţie, 
indemnizaţiilor de încadrare lunară de 
care beneficiază aceste categorii de 
personal se majorează cu 1/4 din 
diferenţa dintre salariul de bază 
prevăzut de Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările şi 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

completările ulterioare, pentru anul 
2022 şi cele din luna iunie 2022.” 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, 
Éva-Andrea Csép şi Florin-Claudiu 
Roman şi Lucian Bode 
 

4.  
__ 

 
__ 

 
Art.III. – Anexa nr. VIII la 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 
completează după cum urmează: 
1. La capitolul I litera A punctul I, 
după punctul 43 de la Notă se 
introduce un nou punct, punctul  44, 
cu următorul cuprins:   
”44. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în 
mod corespunzător şi funcţionarilor 
publici din cadrul Ministerului 
Antreprenoriatului și Turismului şi 
Ministerului Sportului.” 
 
2. La capitolul II litera A punctul I, 
după punctul 6 de la Notă se 
introduce un nou punct, punctul 7, cu 
următorul cuprins:   

 
 
Ministerul 
Antreprenoriatului și 
Turismului are în 
responsabilitate 
dezvoltarea de mari 
proiecte investiţionale, 
fiind punctul de contact 
pentru investitorii 
străini. Principalul obiect 
de activitate îl reprezintă 
atragerea investiţiilor 
străine în România. 
Atribuțiile constau în 
creşterea volumului ISD 
prin promovarea ofertei 
de business a României 
la nivel mondial şi 
asistarea companiilor 
internaţionale în 
implementarea 
proiectelor de investiţii, 
asigurând poziţionarea 
României ca principală 
destinaţie a investiţiilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

”7. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în 
mod corespunzător şi personalului 
contractual din cadrul Ministerului 
Antreprenoriatului și Turismului şi 
Ministerului Sportului.” 
 
Autori: deputaţi Natalia Elena 
Intotero, Éva-Andrea Csép şi Florin-
Claudiu Roman 
 

străine în regiune. 
De asemenea, are în 
atribuții evaluarea 
solicitărilor de acordare 
a avizului tehnic de 
specialitate pe planul de 
afaceri al investitorilor 
străini, în vederea 
obținerii vizei de lungă 
ședere în România 
pentru desfășurarea de 
activități comerciale. 
Principalul obiectiv este 
de a atrage și de a 
facilita investițiile străine 
directe în România, 
oferind sprijin 
profesional și 
consultanță investitorilor 
străini în România. Fie 
că este vorba despre 
deschiderea unui nou 
birou sau o nouă unitate 
de producție, serviciile 
noastre de consultanță 
de specialitate și de 
sprijin sunt oferite în 
mod gratuit 
organizațiilor care 
doresc să vină în 
România. Ne dorim ca 
prin suportul pe care îl 
oferim companiilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

străine să aducem în 
România nu doar un 
influx de capital străin, 
ci și de know-how şi 
tehnologie, precum şi 
creşterea semnificativă 
a numărului de proiecte 
investiționale. 
Un alt obiectiv este 
sprijinirea dezvoltării 
economice mai 
echilibrate în anumite 
zone ale ţării, în vederea 
reducerii decalajelor 
dintre regiuni. 
De asemenea, sprijinim 
dezvoltarea de noi 
capacităţi de producţie 
în sectoare cu valoare 
adăugată, asigurând 
astfel crearea de noi 
locuri de muncă. 
Ministerul 
Antreprenoriatului și 
Turismului își propune 
să participe activ la 
evenimente ce au ca rol 
promovarea 
internațională a 
României ca atracție de 
business, să continue 
dezvoltarea de proiecte 
ce măresc vizibilitatea și 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

stimulează investițiile, 
să faciliteze legăturile 
între principalii actori 
(companii străine și 
românești private, 
universități, autorități 
publice locale și 
centrale, mass-media, 
blue angels și alte 
categorii de potențiali 
investitori). 
Un alt obiectiv principal 
este gestionarea tehnică 
şi financiară a schemelor 
de minimis 
implementate prin 
programe naţionale de 
sprijinire a înfiinţării de 
noi întreprinderi şi de 
susţinere a dezvoltării 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, la nivel naţional 
şi local, potrivit 
strategiilor 
guvernamentale pentru 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi a Programului 
de guvernare. 
Pe baza strategiei 
Guvernului, Ministerul 
Antreprenoriatului și 
Turismului 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 
Motivare 

administrează, 
gestionează, 
implementează, 
monitorizează şi 
derulează direct 
programele de stimulare 
a înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii, precum şi de 
creştere a 
competitivităţii şi a 
eficienţei acestora în 
condiţiile mediului 
concurenţial şi ale 
fenomenelor specifice 
economiei de piaţă. 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
(text adoptat de comisie) 
 
Art.II, alineat nou 

 
La art.II adoptat de comisie se introduce 
un alineat nou, cu următorul cuprins: 
„(43) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1) şi (41), începând cu data de 1 iulie 
2022, cuantumul brut al indemnizaţiilor 
lunare de care beneficiază personalul 
plătit din fonduri publice prevăzut în 
anexa nr.IX lit.C la Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, se stabileşte prin înmulţirea 
coeficientului prevăzut de Legea-cadru 
nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu salariul minim 
brut pe ţară garantat în plată stabilit de 
lege pentru anul 2021.” 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Éva-
Andrea Csép, Mara Calista şi Florin 
Claudiu Roman 
 

 
1. Este necesară majorarea 
indemnizaţiile persoanelor 
care ocupă funcţii de 
demnitate publică alese din 
cadrul organelor autorităţii 
publice locale. 
 
2. Respins la vot. Se creează 
discriminare între alte 
categorii de personal plătit 
din fonduri publice, care 
ocupă funcţii de demnitate 
publică alese sau asimilate 
acestora. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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