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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului         
nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii 
de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum 
şi alte măsuri în domeniul bugetar 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din         
25 ianuarie 2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor 
categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, 
precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 

 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 3. – Prin contractele sau acordurile colective şi individuale de 
muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială care 
exced prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.” 
 

 2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu 
următorul cuprins: 
 „Art. 51. – (1) Pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice finanţate integral de la bugetul de stat sau din bugetele de asigurări 
sociale, care beneficiază lunar de drepturi băneşti acordate din fondurile 
constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de 
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procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
salariile de bază se calculează prin includerea în acestea a valorii medii a 
acestor drepturi băneşti acordate în cursul anului 2009 pentru fiecare funcţie 
publică pe categorii, clase şi grade profesionale, respectiv pentru fiecare 
funcţie contractuală, în funcţie de nivelul studiilor, pe grade sau trepte 
profesionale. 
 (2) Valoarea medie prevăzută la alin. (1) se calculează pentru funcţiile 
identice, echivalente sau asimilate din punct de vedere al salarizării, distinct 
la nivelul aparatului propriu al ministerelor cumulat cu aparatul propriu al 
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, ordonatori 
secundari de credite, aflate în subordinea ordonatorului principal de credite, 
respectiv cumulat la nivelul tuturor ordonatorilor secundari de credite, alţii 
decât organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, din subordinea 
unui ordonator principal de credite şi cumulat la nivelul tuturor ordonatorilor 
terţiari de credite din subordinea unui ordonator principal sau, după caz, 
secundar de credite. 
 (3) Valorile medii ale drepturilor băneşti acordate în cursul anului 2009 
care se includ în salariile de bază ale personalului prevăzut la alin. (1) nu pot 
depăşi la nivelul ordonatorului de credite ierarhic inferior valorile medii 
stabilite pentru funcţiile echivalente de la nivelul ordonatorului de credite 
ierarhic superior. 
 (4) Personalul încadrat pe posturile preluate în baza art. 10 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se reîncadrează pe funcţii publice generale şi 
beneficiază de drepturile salariale prevăzute pentru aceste funcţii. 
 (5) Prin ordin al ordonatorului principal de credite se stabileşte 
procedura de aplicare a dispoziţiilor prezentului articol.” 
 
 

 Art. II. – Prevederile art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    
nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de 
personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte 
măsuri în domeniul bugetar, astfel cum a fost modificată şi completată prin 
prezenta lege, se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată. 
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