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MMMIIINNNIIISSSTTTEEERRRUUULLL   MMMUUUNNNCCCIIIIII,,,   FFFAAAMMMIIILLLIIIEEEIII   
ŞŞŞIII   PPPRRROOOTTTEEECCCŢŢŢIIIEEEIII   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE                                        

MMMIIINNNIIISSSTTTEEERRRUUULLL   FFFIIINNNAAANNNTTTEEELLLOOORRR            
PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE   

 
                 MINISTERUL JUSTIŢTIEI  

ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI 
 
 
 

 
 
 
 
 

AMENDAMENTE ACCEPTATE  
 

 
     AMENDAMENTE ACCEPTATE LA TEXTUL PROIECTULUI DE LEGE ADRESATE 
MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE care au fost formulate de domnul deputat 
Viorel Stefan – deputat PSD+PC 
 
1. Art.5. -  Prin legile speciale prevăzute la art.7, alin.(1) se stabilesc majorări salariale anuale, 
astfel încât, ponderea în produsul intern brut prognozat a cheltuielilor de personal aferente 
personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv de la 9,40% în anul 2009, la 8,70% în 
anul 2010, la 8,16% în anul 2011, la 7,88% în anul 2012, la 7,58% în anul 2013, la 7,34% în 
anul 2014 şi la 7,00% în anul 2015 şi în anii următori. 
 
2. Art 8. În anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor şi indemnizaţiilor se va face numai pentru 
acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/lunar si fara a depasi aceasta valoare. 
 
3. Art.12. – (1) Coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele 
şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile şi alte drepturi specifice fiecărui domeniu de 
activitate sunt prevăzuţi în anexele nr.  I, nr. I/1, nr. I/2, nr. I/3, nr. I/4, nr. II, nr. II/1.1, nr. 
II/1.2, nr. II/1.3, nr. II/1.4, nr. II/2, nr. II/3, nr. II/4.1, nr. II/4.2, nr. II/4.3, nr. II/4.4, nr. II/4.5, nr. 
II/4.6, nr. II/4.7, nr. II/5, nr. II/6, nr. II/7, nr. II/8, nr. II/9, nr. II/10, nr. II/11, nr. II/12, nr. II/13, 
nr. II/14, nr. III, nr. III/1, nr. III/2, nr. III/3, nr. III/4, nr. IV, nr. IV/1 A, nr. IV/1 B, nr. IV/1 C, 
nr. IV/2, nr. IV/3 A, nr. IV/3 B, nr. IV/4, nr. IV/5, nr. IV/6, nr. V, nr. V/1, nr. V/2, nr. V/3, nr. 
V/3 A, nr. V/4, nr. VI, nr. VI/1-7, nr. VII, nr. VII/1, nr. VIII, nr. VIII/1, nr. IX, nr. IX/1, nr. 
IX/2, nr. IX/3, nr. IX/4, nr. X, nr. X/1, nr. XI, nr. XI/1, nr. XII, nr. XII/1, nr. XII/2, nr. XII/3 şi 
nr. XIII. 
(2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, pentru anul 2010, este de 705 lei iar cresterea 
coeficientului de ierarhizare 1,00 dupa anul 2010 va fi conditionata de reducerea numarului de 
angajati necesara realizarii tintelor  anuale privind ponderea cheltuielior de personal in produsul 
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intern brut prevazute in Art. 5 al prezentei legi, in vederea atingerii unui nivel al coeficientului 
de ierarhizare 1,00 de 1100 RON in 2015." 
(3) In anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 
30, alin. 5, fara a fi utilizati coeficientii de ierarhizare prevazuti in anexele la prezenta lege. 
 
4. Art.17. –(1)Personalului care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi 
personalului ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte 
cauze, potrivit legii, i se acordă la reluarea activităţii, salariul de bază aferent gradului sau 
treptei profesionale în care a fost încadrat anterior suspendării..  
(2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în 
muncă este determinată conform legilor specifice. 
 
5. Art.23. –(1) Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator 
principal de credite nu poate depăşi, în medie 30% din salariile de bază, soldele la funcţia de 
bază sau indemnizaţiile lunare de încadrare, după caz.  Suma sporurilor si indemnizatiilor 
individuale nu va depasi 30% pentru fiecare angajat din sectorul bugetar.  
(2) Guvernul  poate aproba depasiri ale limitei prevazute la alin. 1 pentru anumite categorii de 
personal si pentru conditii temporare de munca care fac necesară acordarea unei plăţi 
suplimentare, cu respectarea limitei de 30% pentru fiecare ordonator principal de credite. 
 
6. Art.30. – (1) Începând cu 1 ianuarie 2010 sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale 
Guvernului, şi după caz indemnizaţiile de conducere,  care potrivit legii făceau parte din salariul 
de bază, din solde, respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din 
anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în solde, respectiv în indemnizaţiile 
lunare de încadrare corespunzatoare functiilor dinluna decembrie 2009, atât pentru personalul 
de execuţie, cât şi pentru funcţiile de conducere. 
(2) Sporurile specifice pe categorii de personal şi domenii de activitate sunt cele prevăzute în 
capitolul III şi în anexele la prezenta lege. 
(3) Reîncadrarea personalului se face corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe 
funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale avute în luna decembrie 
2009. 
(4) La funcţiile de execuţie unde s-a redus numărul de grade sau trepte profesionale, 
reîncadrarea personalului ale căror grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la 
gradul sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate.  
(5) În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut fara 
a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel: 

a) noul salariu de bază, solda la funcţia de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de 
încadrare vor fi cele corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă 
sporurile care se introduc în acestea potrivit anexelor la prezenta lege; 

b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază, a 
soldei la funcţia de bază sau, după caz, la indemnizaţia lunară de încadrare se vor acorda într-un 
cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009. 
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 (6) Pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 
2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege şi nu au fost incluse în salariile de bază, în 
soldele la funcţia de bază sau, după caz, în indemnizaţiile lunare de încadrare, sumele 
corespunzătoare vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare până la acoperirea integrală 
a acestora.  
(7) Prevederile alin.(2) al art.19, ale art. 20 şi ale art. 24 nu se aplică în anul 2010.  
 
7. Art.40. – Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază 
individual, indemnizatiilor si dupa caz, a soldelor, la încadrarea, promovarea şi avansarea 
personalului, a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor 
acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, 
potrivit legii. 
 
8. Art.41. – (1) Începând cu 1 ianuarie 2011 si pana la 31 decembrie 2012 sistemul public de 
salarizare si ierahizare va fi reformat si simplificat printr-un proiect de lege care sa prevada 
inclusiv: reducerea numărului de funcţii din sectorul bugetar, trecerea treptată la salarii 
nominale, îmbunătăţirea ierarhiilor în cadrul domeniilor bugetare şi a sistemului de grade, 
gradaţii şi trepte salariale. 
 (2)   Principiile proiectului de lege prevazut la alin (1) vor fi:  
(a) Stabilirea unui sistem reformat si simplificat de ierarhizare in sectorul bugetar care sa 
cuprinda grupuri ocupationale şi grade si care sa se bazeze pe o metodologie moderna de 
evaluare pe baza de ocupatie si responsabilităţi, astfel încât să promoveze remuneraţie egală 
pentru muncă egală 
(b) In cadrul unui grup ocupational, toate poziţiile vor fi clasificate pe grade,  doar pe baza 
responsabilităţilor efective ale fiecarei poziţii,  
 (c) Stabilirea unei grile unice pentru toate institutiile publice care fac obiectul acestei legi care 
sa defineasca nivelul salariului de bază pentru toate poziţiile din toate grupurile ocupationale;  
(d) Fiecare grup ocupational si grad va fi conceput pentru a recompensa mai mult functiile cu o 
mai mare responsabilitate, şi pentru a oferi motivatii pentru ca personalul cu calificare şi 
experienţa corespunzatoare să-şi asume responsabilitati mai mari. 
 
(e) Competitivitate in raport cu piata muncii, in cadrul constrangerilor bugetare, pentru a atrage 
si mentine personal calificat 
 
(f) Control unitar. Ministrii sau conducatorii institutiilor publice care fac obiectul acestei legi nu 
pot acorda drepturi salariale suplimentare fata de cele prevazute de prezenta lege 
 
(g) Eliminarea cumulului de functii 
 
9. Art.42. – (1) În vederea aplicării prevederilor art.41, în termen de 30 de zile de la publicarea 
în Monitorul Oficial a prezentei legi,  se înfiinţează o Comisie  bipartita,  denumită în 
continuare Comisia. Comisia va fi formată din specialişti ai Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, Ministerului Finaţelor Publice, Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 
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Apărării Naţionale, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, si 
cate un reprezentant desemnat de catre  confederatiile sindicale reprezentative la nivel national. 
Atributiile comisiei vor fi aprobate pana la 30 octombrie 2009. . Comisia poate solicita asistenţă 
tehnică în măsura în care consideră necesar. 
 
(2) Componenţa nominală a Comisiei si atributiile acesteia se aprobă prin ordin al ministrului 
muncii, familiei şi protecţiei sociale.  
 
(3) Nu mai târziu de 30 iunie 2010, Comisia va publica un raport, care va descrie în detaliu 
structura grupurilor ocupationale şi a gradelor , grila unică, dispoziţiile revizuite pentru sporuri 
si alte stimulente financiare ,  cerinţele unui sistem centralizat şi automatizat de administrare a 
salariilor, precum şi orice alte aspecte conexe.  
 
(4) Până la 30 septembrie 2010, după luarea în considerare a raportului Comisiei, Guvernul va 
prezinta Parlamentului spre aprobare, un proiect de lege simplificat  al salarizării în sectorul 
public pentru anul 2011.  
 
10. Art.43. – Pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică , de alte instituţii şi 
autorităţi, precum si pe baza studiilor independente, Comisia va realiza o analiză comparativă a 
evoluţiei drepturilor salariale din sectorul public şi sectorul privat în vederea asigurării 
competitivităţii  drepturilor salariale din sectorul bugetar cu cele de pe piaţa forţei de muncă.  
11. Art.44. – Comisia formulează propuneri cu privire la reformarea sistemului public de 
salarizare si ierarhizare in conformitate cu prevederilor art. 41.. 
12. Art.45. – (1) Prin legile anuale de implementare, pe baza raportului publicat de Comisie 
sistemul public de salarizare si ierarhizare va fi reformat in conformitate cu prevederilor art. 41 
corelat cu schimbările structurale din administraţia publică şi din alte domenii din sectorul 
bugetar. 
(2)  În sistemul de salarizare prevăzut la alin.(1), salariul de bază pentru fiecare funcţie, stabilit 
în valori nominale pe baza de responsabilitati, va reprezenta principalul element al veniturilor 
salariale, iar sporurile şi indemnizaţiile vor fi stabilite numai în cazul în care condiţiile 
temporare de muncă fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea prevederilor 
art. 23 al prezentei legi. 
      

Amendamente formulate de deputat Maria Eugenia Barna (PSD + PC) 
 
13. La Capitolul VI - Dispoziţii finale – din textul de lege, se propune de catre Ministerul 
Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, reformularea punctelor 25, 30 si 44, care se refera 
la abrogarea unor articole din acte normative sau exceptarea de la abrogare a unor articole din 
acestea, care ar urma sa fie reformulate astfel: 
 
"25. Alin. (2) – (6) ale art. 25 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006 " 
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"30. Alin. (2) al art. 12, art. 151 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi 
companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 
precum şi Anexa nr.1 la aceasta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 
2 februarie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 17 decembrie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare" 
 
"44. Alin.(2) al art.28, alin.(3) al art.33 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr.269/2009, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.817/2008, aprobata cu modificări şi 
completări prin Legea nr.269/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.487/2009. " 
 
14. Se propune de catre Ministerul Administratiei si Internelor completarea Notei de la Cap. II 
al Anexei I/3 cu un nou punct 5), cu urmatoarea formulare: 
"5) Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, 
preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile 
legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale 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 primarului, a preşedintelui 
consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz. " 

In aceste conditii, punctul 5) din Nota va deveni punctul 6). 
 
15. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, propune corelarea coeficientilor de ierarhizare 
prevazuti la pozitia nr. 72 din Anexa nr. II/ 1.4 - Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I A 
***) - cu coeficientii de ierarhizare prevazuti pentru functia de bibliotecar din unitatile de 
cultura, respectiv pozitia nr. 1 din Anexa nr. II/4.2.  
In acest sens, se propun urmatorii coeficienti de ierarhizare:  
 

 
 
 

16. Ministerul Sanatatii a propus modificarea coeficientilor de ierarhizare prevazuti in Anexa 
nr. II/2 - la pct. 48, de la lit. B), al Cap. II si respectiv la pct. 40 de la lit. B), Cap. III, modificare 
justificata intrucat debutantii cu studii superioare au coeficientul de ierarhizare egal cu 1,75. 
 
Cap. II,  lit. B) 
  

48 
Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician 
medical; debutant S 1.75           

 

Cap. III, lit. B) 

40. 
Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician 
medical; debutant S 1.75           

 

72 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul 
I A ***) 

S 
    3.45 3.60 3.80 4.00 
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Propunem modificarea coeficientului de ierarhizare prevazut la nr. crt. 6, de la Cap. II, al 
Anexei nr. II/3, modificare justificata intrucat debutantii cu studii superioare au coeficientul de 
ierarhizare egal cu 1,75. 
 
6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1.75           

 
In acelasi timp, propunem modificarea coeficientului de ierarhizare prevazut la nr. crt. 5 – la 
pozitia debutant, de la lit. B) al Cap. IV, al Anexei nr. II/4.4, modificare justificata intrucat 
debutantii cu studii superioare au coeficientul de ierarhizare egal cu 1,75. 
 

5  Dansator, machior, peruchier, montor 
imagine, editor (imagine, sunet), operator 
lumini, imagine (sunet), producător-delegat, 
secretar platou, asistent regie/scenografie, 
recuziter; gradul I  S 2.95 3.10 3.25 3.40 3.60 3.80 

                    -  gradul II   2.60 2.70 2.85 3.00 3.15 3.30 
                    - gradul III   2.25 2.40 2.50 2.60 2.70 2.85 
                    - debutant                     1.75           

 
17. La Anexa III se impune modificarea art. 8 si art. 20, precum si eliminarea alin. (2) al art. 8, 
care fac trimiteri la articole din textul de lege, intrucat in textul de lege au fost introduse articole 
noi.  
Propunem ca aceste articole sa aiba urmatoarea formulare: 
 
"Art.8.  – Funcţionarii publici beneficiază de sporurile generale prevăzute la art. 18, art. 19, art. 
20 şi art. 21 din prezenta lege." 
 
"Art.20. – Funcţionarii publici beneficiază de drepturile de natură salarială prevăzute la art. 24 
şi 25 din prezenta lege." 
 
18. Amendamente formulate de domnul deputat Mircea Toader – PD-L  
Anexa III/2 si Anexa III/3 au fost modificate pentru a fi corelate cu primarii. 
 
Anexa III/2 
 
I.B. Salarii de bază pentru funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul 
instituţiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe 
ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi pentru 
funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al 
consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primarilor sectoarelor 
municipiului Bucureşti, al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor 
înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene sau Consiliului 
General al municipiului Bucureşti, ori a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ 
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  A. Funcţii publice de conducere   

Coeficienţi de 
ierarhizare Nr. 

crt. 
Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

Grad I 

1. 
Secretar al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, 
treapta 1 de salarizare 

 

S 
 

6.55 

2. 
Secretar al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, 
treapta 2 de salarizare 

S 6.40 

3. 
Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu peste 
150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului 
Bucureşti, treapta 1 de salarizare 

S 6.35 

4. 
Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu până la 
150.000 locuitori, treapta 1 de salarizare 

 

S 
 

6,25 

5 
Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu peste 
150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului 
Bucureşti, treapta 2 de salarizare 

S 6,25 

6 
Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu până la 
150.000 locuitori, treapta 2 de salarizare 

S 6,15 

 
 
Anexa nr. III/3 
 
I.C. Salarii de bază pentru funcţii publice locale, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul 
aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor 
înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale 
 

  A. Funcţii publice de conducere 
 
   

Coeficienţi de 
ierarhizare Nr. 

crt. 
Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

Grad I 

Secretar al unităţii administrativ-teritoriale, treapta 1 
de salarizare 

    

       - municipiu categoria I S 5.90 
       - municipiu categoria II S 5.75 
       - oraş categoria I S 5.30 
       - oraş categoria II S 5.20 
       - oraş categoria III S 5.15 
       - comună (cu peste 7.000 locuitori) S 5.10 
       - comună (intre 3000 - 7000 locuitori) S 5.05 

1. 

       - comună (pana la 3000 locuitori) 
 

S  
4.95 

2. Secretar al unităţii administrativ-teritoriale, treapta 2 
de salarizare 
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       - municipiu categoria I S 5.75 

       - municipiu categoria II 
 

S  
5.65 

       - oraş categoria I S 5.15 
       - oraş categoria II S 5.10 
       - oraş categoria III S 5.05 
       - comună  (cu peste 7.000 locuitori) S 4.95 
       - comună (intre 3000 - 7000 locuitori) S 4.90 
       - comună (pana la 3000 locuitori) S 4.80 

 
 
19. Ministerul Apararii Nationale propune modificarea alin. 2 al art. 24 din Anexa nr. IV, 
intrucat trimiterea formulata nu corespunde realitatii, cu urmatoarea formulare: 
 
"Art.24. (2) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate şi în lei în 
ţară prevăzute la pct. 12 din anexa nr. V/3 din prezenta lege se aplică şi personalului militar, 
poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, 
precum şi civil trimis în străinătate în misiune permanentă. " 
 
20.      De asemenea, Ministerul Apararii Nationale propune modificarea pct. 2, pct. 5 si pct. 7 
din Anexa IV/4, intrucat trimiterile formulate nu corespund realitatii, dupa cum urmeaza: 
 
"2. - În situaţia în care drepturile salariale prevăzute la pct.1 sunt mai mici decât cele ce li s-ar 
cuveni ca militari, poliţişti sau funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare încadraţi în instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, pe funcţii similare celor pe care le îndeplinesc la instituţiile civile unde lucrează, cei 
în cauză pot opta pentru soldele, respectiv salariile lunare corespunzătoare funcţiilor asimilate, 
potrivit pct.6 din prezenta anexă. În acest caz, drepturile salariale cuvenite conform prevederilor 
pct.1 se acordă de către instituţiile civile, iar diferenţa până la nivelul soldelor, respectiv 
salariilor lunare cuvenite în calitate de personal militar, poliţişti sau funcţionari publici cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciare de către instituţiile publice de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională. " 
 
"5. - Drepturile băneşti prevăzute la pct.2 din prezenta anexă se plătesc din fondurile 
instituţiilor în care personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare sunt detaşate şi îşi desfăşoară activitatea. " 
 
"7. – Coeficienţii de ierarhizare ai soldei funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază 
pentru personalul militar, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare cărora le încetează detaşarea şi care sunt puse la dispoziţie pentru 
încadrare, ori trecere în rezervă/retragere/încetarea raporturilor de serviciu, sunt cei 
corespunzători gradului militar stabilit conform pct.6 din prezenta anexă. " 
 

 
21. Curtea Constitutionala propune ca Nota de la Anexa IX/2 sa fie modificata si sa aiba 
urmatoarea formulare, pentru mai multa claritate: 



9/17 9 

 
"  1) a) Personalul Curţii Constituţionale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege, în care 
se regăsesc aceste categorii de personal, în funcţie de încadrare, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale. 
b) Dispoziţiile legale referitoare la indemnizaţia lunară şi celelalte drepturi de care beneficiază 
judecătorii din Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se aplică în mod corespunzător şi judecătorilor 
Curţii Constituţionale, cuantumul indemnizaţiei fiind majorat cu 15%." 
 
 
 

22. La Anexa nr. XIII, propunem introducerea unui nou articol – art. 14 - care sa clarifice 
situatia salarizarii personalului din autorităţile şi instituţiile publice, care trec de la finanţarea 
integrală a activităţii din venituri proprii, la finanţarea integrală a activităţii de la bugetul de stat. 
Acesta va avea urmatoarea formulare: 
 

"Art. 14. – Prevederile prezentei legi se aplică şi personalului din autorităţile şi instituţiile 
publice, care potrivit legii, începând cu luna octombrie a anului 2009, trec de la finanţarea 
integrală a activităţii din venituri proprii, la finanţarea integrala a activitatii de la bugetul de stat. 
" 
23.  Cancelaria Sfantului Sinod propune aprobarea modificarea numarului de contributii pentru 
personalul neclerical de la 17500, cat este prevazut in proiectul de lege la art. 10 alin. (1) lit a) 
liniuta 1 al Anexei nr. XII, la 18951 de contributii, iar la lit. b) liniuta a doua, al aceluiasi 
articol, sa se prevada 40 de contributii, in loc de 30 de contributii.   
De asemenea, propune o alta echivalare a functiilor de conducere a cultelor recunoscute, dupa 
cum urmeaza: 
 
Indemnizaţiile din Anexa nr. XII/1 ale personalului din conducerea cultelor recunoscute: 
     
 
Nr. 
crt. 

Funcţia Numărul maxim de 
posturi 

Coeficienţi de 
ierarhizare 

1 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române  
 

1 11.70 

2 Arhiepiscop major, mitropolit Biserica 
Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică 
 

11 11.00 
 

3 Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, episcop, 
muftiu, şef rabin, preşedinte uniune, preşedinte) 
 

16 10.80 

4 Episcop, episcop-vicar patriarhal 
 

39 10.20 

5 Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop 
auxiliar, arhiereu-vicar 
 

26 9.80 

 

 

24.  Art. 12 din Anexa nr. II a fost reformulat pentru a se pune de comun acord trimiterile, dupa 
cum urmeaza: 
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" Art.12. – Angajarea, promovarea şi avansarea personalului contractual pe funcţii, grade sau 
trepte profesionale şi gradaţii se face potrivit prevederilor din statute sau alte reglementări 
proprii sau, în cazul în care nu există o reglementare proprie, se aplică prevederile art.7 şi art.8 
din Anexa nr. I la prezenta lege. " 
 

Amendamente formulate de senatori PSD  
 
Chivu Sorin Serioja 
Lazar Sorin 
Rotaru Ion 
Constantin Florin 
Grupul Parlamentar PSD+PC si Grupul Parlamentar PD-L 
 
25.A fost modificat alin .1 si alin. 5, lit. a), art. 30 din text lege si are urmatorul cuprins: 
 
Art.30. – (1) Începând cu 1 ianuarie 2010 sporurile, acordate prin legi sau hotărâri ale 
Guvernului, şi după caz indemnizaţiile de conducere,  care potrivit legii făceau parte din salariul 
de bază, din solde, respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare, prevăzute în notele din 
anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de bază, în solde, respectiv în indemnizaţiile 
lunare de încadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atât pentru personalul 
de execuţie, cât şi pentru funcţiile de conducere. 
 
(5) În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut fara 
a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel: 

c) noul salariu de bază, solda la funcţia de bază sau, după caz, indemnizaţia lunară de 
încadrare vor fi cele corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adaugă 
sporurile care se introduc în acestea potrivit anexelor la prezenta lege; 

 
26.Art. 21 din text lege a fost modificat si are urmatorul cuprins: 
 
Art.21. - Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap accentuat, în cadrul 
programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază. 
 
27. Art. 42 alin. 3 din text lege a fost modificat si are urmatorul cuprins: 
 
(3) Nu mai târziu de 30 iunie 2010, Comisia va publica un raport, care va descrie în detaliu 
structura grupurilor ocupationale şi a gradelor , grila unică, dispoziţiile revizuite pentru sporuri 
si alte stimulente financiare ,  cerinţele unui sistem centralizat şi automatizat de administrare a 
salariilor, precum şi orice alte aspecte conexe.  
 
28. La Anexa nr. 1 a fost modificat titlul Sectiunii a 3 –a si are urmatorul cuprins: 
 
Secţiunea a 3-a 

Formatted: Bullets and
Numbering

Deleted: , 
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Angajarea, promovarea şi avansarea în funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradaţii a 
personalului contractual 
 
Amendament formulat de deputat Daniela Buda - PD-L 
 
29. A fost modificat alin. 1 art. 4 din Anexa nr, VI  si are urmatorul cuprins: 
 
Art. 4 (1) Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la curţile de apel, tribunale, 
tribunalele specializate şi judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, 
membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personalul de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, magistraţii asistenţi de la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asistenţii judiciari, personalul auxiliar de specialitate, 
personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate 
criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de 
expertize criminalistice, ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, precum şi specialiştii din cadrul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism.......................... 
 
Amendament formulat de 
Toader Mircea Nicu - PD-L 
Constantin Traian - PD-L 
Viorel Hrebenciuc -PSD +PC 
Toma Ion -PSD +PC 
Calin Popescu Tariceanu -PNL 
Puiu Hasotti -PNL 
Marko Bela -UDMR 
Marton Arpad Francisc -UDMR 
Varujan Pambuccian –minoritati nationale 
 
30. Pct 3 al Art. 48 din text lege Cap VI, S-a modificat: 
 
"3. Lege nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, 
precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu exceptia anexei nr. 5. " 
 
31. S-a modificat Anexa nr. IX/3 astfel:  

   
  Anexa IX/3 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL 
ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE 

   
 Indemnizaţii pentru persoanele alese în funcţie potrivit prevederilor  
 Constituţiei României  
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Nr. 
crt 

Funcţia 
Coeficienti de 

ierarhizare 

      
  PRIMĂRII ŞI CONSILII   
      
1 Primar general al Capitalei 10,80 
2 Viceprimar al Capitalei 8,50 
3 Preşedinte al consiliului judeţean  9,25 
4 Vicepreşedinte al consiliului judeţean  7,20 

5 
Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (cu peste 150.000 locuitori - 
inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 9,00 

6 Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (până la 150.000 locuitori) 8,00 
7 Primar de municipiu (categoria I) 7,40 
8 Primar de municipiu (categoria II) 6,90 

9 
Viceprimar de municipiu (cu peste 150.000 locuitori - inclusiv 
sectoarele municipiului Bucuresti) 6,80 

10 Viceprimar de municipiu (până la 150.000 locuitori) 6,50 
11 Viceprimar de municipiu (categoria I) 5,70 
12 Viceprimar de municipiu (categoria II) 5,50 
13 Primar de oraş (categoria I) 5,85 
14 Primar de oraş (categoria II) 5,70 
15 Primar de oraş (categoria III) 5,50 
16 Viceprimar de oraş (categoria I) 5,40 
17 Viceprimar de oraş (categoria II) 5,35 
18 Viceprimar de oraş (categoria III) 5,30 
19 Primar de comună (cu peste 7000 locuitori) 5,40 
20 Primar de comună (intre 3000 - 7000 locuitori) 5,35 
21 Primar de comună (până la 3000 locuitori) 5,20 
22 Viceprimar de comună (cu peste 7000 locuitori) 5,15 
23 Viceprimar de comună (intre 3000 - 7000 locuitori) 5,10 
24 Viceprimar de comună (până la 3000 locuitori) 5,00 

 
Pe cale de consecinta, au fost recorelati si secretarii conform categoriilor de clasificarea 
localitatilor. 
 
32. Amendament formulat de domnul deputat Madalin Voicu - independent 
 
Majorarea unor coeficienti de ierarhizare pentru functiile de la nr. crt. 1 si 2 din Anexa nr. 
II/4.1, dupa cum urmeaza: 

Coeficienţi de ierarhizare 
Gradaţia corespunzătoare tranşelor de 

vechime  
Nr   
crt 

Funcţia 
Nivelul 
studiilor Baza 

1 2 3 4 5 
1 Artişti lirici operă, artişti lirici, corişti operă, corişti, 

balerini, artişti instrumentişti, dansatori, actori, maeştri 
artişti circ, artişti circ; care desfăşoară activitate 
solistică sau rol principal; regizor artistic,dirijor,solist 
(vocal, balet, concertist, instrumentist), şef partidă, 
concert-maestru 

S 4.80 5.00 5.30 5.55 5.80 6.10 

2 Actor (teatru, mânuitor păpuşi- marionete), pictor, 
scenograf, maestru (balet-dans, cor, corepetitor, artist 
circ), consultant artistic, coregraf, artist circ, artist 

S 4.25 4.45 4.65 4.90 5.15 5.40 
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instrumentist - gradul IA 

 
Amendament formulat de Grupul Parlamentar PSD+PC 
 
33.  

 III. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare cu   
 personalitate juridică, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, necuprinse la punctul II.   
         

 
A. Salarii de bază pentru personalul de 
specialitate medico-sanitar       

         

Nr
. 

Funcţia 
Nivelul  

 
Coeficienţi de ierarhizare   

crt
.  

studiilor 
Baza Gradaţia - corespunzătoare tranşelor de vechime 

        1 2 3 4 5  

13. 
Asistent medical, moaşă, asistent social; 
principal *2) S 2.50 2.65 2.75 2.90 3.00 3.10  

14. 
Asistent medical, moaşă, asistent social; 
*2) S 2.40 2.50 2.60 2.70 2.85 3.00  

15. 
Asistent medical, moaşă, asistent social; 
debutant *2) S 1.75            

19. 
Asistent medical, asistent social; 
principal *3) SSD 2.40 2.50 2.60 2.70 2.85 3.00  

20. Asistent medical, asistent social; *3) SSD 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.85  

21. 
Asistent medical, asistent social; 
debutant *3) SSD 1.30            

22. 
Asistent medical, asistent social; 
principal *4) PL 2.30 2.40 2.50 2.60 2.75 2.90  

23. Asistent medical, asistent social; *4) PL 2.20 2.35 2.45 2.55 2.65 2.80  

24. 
Asistent medical, asistent social; 
debutant *4) PL 1.25            

25. 
Asistent medical, asistent social; 
principal *4) M 2.25 2.35 2.45 2.55 2.65 2.85  

26. Asistent medical, asistent social; *4) M 2.15 2.20 2.35 2.45 2.55 2.65  

27. 
Asistent medical, asistent social; 
debutant *4) M 1.20            

           

  
B.Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-
sanitare    

                   
41. Logoped,sociolog,profesor CFM, S 2.55 2.70 2.80 2.95 3.05 3.20  
  kinetoterapeut,asistent social;principal                

42. Logoped,sociolog,profesor CFM, S 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.85  
  kinetoterapeut,asistent social                

43. Logoped,sociolog,profesor CFM, S 1.75            
  kinetoterapeut,asistent social;debutant                

 
34. Amendament formulat de domnul deputat Daniel Buda – PD-L: 
 
Art.4. – (1) Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la curţile de apel, tribunale, 
tribunalele specializate şi judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, 
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membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personalul de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, magistraţii asistenţi de la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asistenţii judiciari, personalul auxiliar de specialitate, 
personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate 
criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de 
expertize criminalistice, ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, precum şi specialiştii din cadrul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism şi personalul de probaţiune beneficiază de următoarele sporuri: 
 
35. Amendament formulat de domnul deputat Daniel Buda – PD-L: 
Art.4. – (1) Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la curţile de apel, tribunale, 
tribunalele specializate şi judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, 
membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personalul de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, magistraţii asistenţi de la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asistenţii judiciari, personalul auxiliar de specialitate, 
personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate 
criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de 
expertize criminalistice, ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, precum şi specialiştii din cadrul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism şi personalul de probaţiune beneficiază de următoarele sporuri: 
 
36. Amendament formulat de Grupul parlamentar PSD+PC: 

Art.3. – (1) Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului prevăzut la art.1 din 
prezenta anexă, se stabilesc ţinându-se seama de echilibrul puterilor în stat, locul şi rolul 
justiţiei în statul de drept, de importanţa socială a muncii, de participarea personalului din 
cadrul fiecărei categorii la buna funcţionare a sistemului judiciar, de răspunderea, 
complexitatea, riscurile fiecărei funcţii, de obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, de pregătirea 
profesională, de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de lege pentru aceste categorii de 
personal, precum şi de exigenţele impuse de documentele internaţionale privind funcţionarea 
eficientă a sistemului judiciar şi statutul magistraţilor. 
 
 
37. Amendament formulat de Grupul parlamentar PSD+PC – Camera Deputaţilor: 
38. Amendament formulat de Grupul parlamentar PSD+PC – Senat: 
 

Art.5 – (1) Prin derogare de la prevederile art.30 alin.(1) din Capitolul IV – „Modul de 
stabilire a salariilor în primul an de aplicare a legii” a Părţii a II-a din prezenta lege, începând cu 
1 ianuarie 2010, indemnizaţiile de încadrare brute lunare, respectiv salariile de bază ale 
personalului prevăzut la art.4 alin.(1) se stabilesc astfel: la indemnizaţiile de încadrare brute 
lunare, respectiv salariile de bază stabilite potrivit reglementărilor în vigoare la 31 decembrie 
2009 se adaugă sporurile şi majorările prevăzute în Notele la anexele corespunzătoare, precum 
şi adaosurile prevăzute la art.4 alin.(3) lit.a). 
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(2) Dispoziţiile art.30 alin.(2) din Capitolul IV – „Modul de stabilire a salariilor în 
primul an de aplicare a legii” din Partea a II-a a prezentei legi se aplică în mod corespunzător. 

(3) Prin derogare de la art.30 alin.(5) din Capitolul IV – „Modul de stabilire a salariilor 
în primul an de aplicare a legii” din Partea a II-a a prezentei legi, în anul 2010, pentru 
personalul prevăzut la art.4 alin.(1), în funcţie la data de 31 decembrie 2009, drepturile salariale 
sunt stabilite potrivit prevederilor prezentei anexe. 

 
 
39. Amendament formulat de domnul deputat Eugen Bejinariu – PSD 
 
Pentru corelare, s-au modificat coeficientii de ierarhizare  
 
 

3 
Funcţii corespunzătoare gradului de general, amiral, chestor general de 
poliţie, director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor S 8,95 9,15 

 
 

19 
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent – agent şef principal de 
poliţie/penitenciare (şef formaţiune*) M 2,40 2,50 

20 
Funcţii corespunzătoare gradelor de agent – agent şef principal de 
poliţie/penitenciare  M 1.75 2,35 

 
 
40. Amendament formulat de Grupul parlamentar PSD+PC – Camera Deputaţilor: 
 

(2) Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de ordonatorul 
principal de credite, după consultarea organizaţiilor sindicale ale personalului auxiliar de 
specialitate şi a personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea. 
 
 
41. Amendament formulat de: 
 
- domnul deputat Ciuhodaru Tudor – PSD 
- domnul deputat Filip Petru – PD-L 
- domnul deputat Potor Călin – PD-L 
 
 
S-a introdus un nou capitol V la Anexa II/2, prin care se salarizeaza in mod distinct personalul 
din Serviciile de Ambulanţă si compartimentele de primire urgenta, cu urmatorul continut: 
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V.  Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar  

din Sistemul de Urgenţă medicală 

      Servicii de Ambulanţă 

          Compartimentele de primire urgenta – UPU-SMURD, UPU si CPU din unitatile sanitare  

nominalizate la Cap. II 
         

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar  

         

         
     Coeficienţi de ierarhizare 

Gradaţia - corespunzătoare 
tranşelor de vechime 

Nr 
crt 

Funcţia 
Nivelul 
studiilor Baza 

1 2 3 4 5 
1 Medic primar S 4,40 4,60 4,85 5,10 5,35 5,60 
2 Medic specialist S 3,45 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 
3 Medic rezident anul IV-V S 3,45           
4 Medic rezident anul III S 3,30           
5 Medic rezident anul II S 3,10           
6 Medic rezident anul I S 3,00           
7 Medic S 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45 
8 Medic stagiar S 1,90           
9 Farmacist primar S 3,25 3,40 3,55 3,70 3,90 4,00 
10 Farmacist specialist S 2,85 3,00 3,15 3,30 3,50 3,60 
11 Farmacist S 2,70 2,80 2,95 3,05 3,20 3,30 
12 Asistent medical,moaşă;principal  S 3,00 3,15 3,30 3,50 3,70 3,75 
13 Asistent medical,moaşă  S 2,75 2,90 3,05 3,20 3,30 3,45 
14 Asistent medical,moaşă;debutant  S 1,80           
15 Asistent medical principal  SSD 2,85 3,00 3,15 3,30 3,50 3,60 
16 Asistent medical  SSD 2,70 2,80 2,95 3,10 3,20 3,35 
17 Asistent medical debutant SSD 1,75           
18 Asistent medical principal  PL 2,80 2,90 3,00 3,15 3,30 3,50 
19 Asistent medical   PL 2,60 2,75 2,90 3,05 3,15 3,25 
20 Asistent medical debutant PL 1,70           
21 Asistent medical principal  M 2,70 2,85 2,95 3,10 3,25 3,45 
22 Asistent medical M 2,55 2,65 2,80 2,90 3,10 3,20 
23 Asistent medical debutant M 1,70           
24 Soră medicală principală M 2,30 2,45 2,60 2,75 2,95 3,05 
25 Soră medicală   M 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 
26 Soră medicală debutant  M 1,70           
27 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de 

urgenţă principal M 2,25 2,40 2,55 2,70 2,85 3,00 
28 Statistician medical registrator medical, operator registrator de 

urgenţă  M 1,75 1,85 1,95 2,00 2,15 2,70 
29 Statistician medical, registrator medical, operator registrator de 

urgenţă debutant M 1,50           
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 B.Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar       
         

30 Infirmieră G 1,35 1,45 1,55 1,65 1,75 1,80 
31 Infirmieră debutant G 1,25           
32 Brancardier G 1,30 1,40 1,45 1,50 1,55 1,65 
33 Ambulanţier *) M 1,70 2,10 2,30 2,50 2,70 2,95 
34 Şofer autosanitară I  M 1,65 1,75 1,90 2,05 2,20 2,35 
35 Şofer autosanitară II  M 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 
         

*) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia    

de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar cu o vechime de minim    

5 ani şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii    

nr. 388 din 1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului    

Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă a Municipiului Bucureşti şi în alte Servicii Judeţene de    

Ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin Ordin de Ministru.       
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