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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 14 august 2020 

Nr. 4c-9/634 
 

  
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 170/2020 din 29 aprilie 2020, pentru 

dezbatere şi examinare în fond. 

 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
 

Lidia Vladescu
comisie
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti,  14 august 2020 

Nr. 4c-9/634 
  

 
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.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 
nr.PLx 170/2020 din 29 aprilie 2020, 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 şi 
completarea Legii-cadru nr.153/2017, intervenţiile legislative vizând 
modificarea nivelului de salarizare prevăzut de lege pentru personalul care 
lucrează în cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ”Delta Dunării”, 
astfel încât acestea să fie similare cu cele din administraţia centrală. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 aprilie 
2020. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.987/06.12.2019) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.6071/27.11.2019) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/189/05.05.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic  

Lidia Vladescu
comisie
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• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/181/6.05.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  
(nr. 4c-2/356/13.07.2020) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1039/16.06.2020 
transmis prin adresa nr.5641 din 08.07.2020). 

 
La lucrările online ale comisiei din data de 13 august 2020 au 

participat toţi cei 24 de deputaţi, membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (3 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri). 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
 

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 Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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ANEXA  

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

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

 

 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice 
 

 
Nemodificat  

 

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, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

3.  
__ 

 
__ 

 
1. La Anexa nr.II, Capitolul I, 
punctul 1, după  pct.43 al notei 
de la subpunctul 1.3 se 
introduc trei noi puncte, pct.44 
– 46, cu următorul cuprins: 
“44. Nivelul de salarizare al funcţiei 
de la nr. crt. 6 se aplică şi funcţiei 
de şef serviciu din cadrul 
Institutului Naţional de Sănătate 
Publică. 
45. Nivelul de salarizare al funcţiei 
de la nr. crt. 7 se aplică şi funcţiei 
de şef birou din cadrul Institutului 
Naţional de Sănătate Publică. 
46. Personalul care ocupă funcţia 
de asistent medical-şef pe unitate 
beneficiază de majorarea salariului 
de bază cu 15% dacă îşi 
desfăşoară activitatea într-un spital 
cu un număr de paturi cuprins între 
250 şi 400, respectiv cu 7,5% dacă 
îşi desfăşoară activitatea într-un 
spital cu un număr de paturi mai 
mic de 250.” 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon şi 
Florin Buicu 
 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
Pentru ca funcţia de 
conducere să nu fie 
mai mică decât 
funcţia de execuţie 
din subordine. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Salariile de bază prevăzute la 
lit. c) şi d) se aplică şi 
personalului din cadrul Gărzilor 
Forestiere. 

 
1. Articolul 41 de la NOTA 
aferentă Anexei nr.VIII 
Subcapitolul I: A Salarizarea 
funcţionarilor publici, 
SECŢIUNEA I: Salarii pentru 
administraţia publică 
centrală, se completează 
după cum urmează: 
 
„41. Salariile de bază prevăzute la 
lit. c) şi d) se aplică personalului 
din cadrul Gărzilor Forestiere şi 
din cadrul Administraţiei 
Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării.” 
 

 
2. La Anexa nr.VIII, Capitolul 
I, litera A, punctul I, punctul 
41 de la Notă se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
„41. Salariile de bază prevăzute la 
lit. c), d) și e) se aplică şi 
personalului din cadrul Gărzilor 
Forestiere, Gărzii Naționale de 
Mediu și Administrației 
Rezervaţiei Biosferei “Delta 
Dunării”.” 
 
Autori: deputaţi George Gabriel 
Vişan şi Lucian Simion 
 
 

 
Identificarea corectă a 
textului modificat. 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Activităţile complexe 
ale Garzii Nationale de 
Mediu, precum şi 
imperativul asigurării 
unei stabilităţi a 
personalului specializat 
din cadrul acesteia, 
tinand cont de 
fluctuația de personal 
din ultimii trei ani, 
justifică acordarea 
unor majorari salariale 
anticipate termenelor 
impuse de Legea 
153/2017. Acordarea 
unei creșteri salariale 
pentru cele 809 funcții 
ale instituției (conform 
HG nr. 19/2017) din 
care 713 posturi 
ocupate, este de 
natură să diminueze 
diferențele salariale 
față de cele ale 
personalului din cadrul 
altor structuri cu 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

atribuții similare, 
asigurand prin 
aceasta: 
- o echilibrare a 
responsabilităților 
personalului Gărzii 
Naționale de Mediu și 
a remunerației de care 
beneficiază; 
- asigurarea demnității 
în exercitarea profesiei 
a unui funcționar care 
urmărește respectarea 
de către Statul Român 
a obligației 
constituționale la un 
mediu curat; 
- reducerea riscului 
corupției prin 
asigurarea unui venit 
lunar care 
împiedică/reduce riscul 
urmăririi sau primirii 
de foloase necuvenite 
prin crearea unui 
climat de stabilitate și 
suficiență a funcției. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

5.  
__ 

 
2. După punctul 6 de la NOTA 
aferentă Anexei nr.VIII 
Subcapitolul I: A Salarizarea 
funcţionarilor publici, 
SECŢIUNEA I: Salarii pentru 
administraţia publică 
centrală, se introduce un nou 
punct, punctul 7, cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„7. Pentru personalul din cadrul 
Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei „Delta Dunării” şi 
comisariatul Rezervaţiei Biosferei 
„Delta Dunării” din cadrul Gărzii 
Naţionale de Mediu, care îşi 
desfăşoară activitatea în teritoriul 
rezervaţiei, beneficiază de un 

 
3. La Anexa nr.VIII, Capitolul 
I, după punctul 6 al Notei se 
introduc două noi puncte, 
pct.7 şi 8, cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
„7. În compartimentul Inspecţie 
şi Pază Ecologică al Administraţiei 
Rezervaţiei Biosferei “Delta 
Dunării” va fi utilizată funcţia de 
inspector ecolog în locul funcţiei 
de consilier, pentru cei cu studii 
superioare, respectiv funcţia de 
agent ecolog în locul funcţiei de 
referent, pentru cei cu studii 
medii, fiind salarizaţi în mod 
corespunzător la nivelul funcţiei 
înlocuite. 
 
8. Personalul din cadrul 
Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării" şi 
comisariatul Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării" din cadrul Gărzii 
Naţionale de Mediu, care îşi 
desfăşoară activitatea în teritoriul 
rezervaţiei, beneficiază de un 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Corelare cu 
modificările propuse. 
 
Identificarea textului 
care se  
completează. 
 
 
 
Corectitudinea 
textului. 
 
Având în vedere 
modificările propuse, 
textele au fost 
preluate de la notele 
de subsol 
corespunzătoare 
încadrării la nivel 
teritorial. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

spor de izolare de până la 20% 
din salariul de bază, care nu se ia 
în calcul la limita sporurilor 
prevăzută la art.25. Sporul se 
acordă proporţional cu timpul 
lucrat în rezervaţie.” 
 

spor de izolare de până la 20% 
din salariul de bază, care nu se ia 
în calcul la limita sporurilor 
prevăzută la art. 25. Sporul se 
acordă proporţional cu timpul 
lucrat în rezervaţie.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

6.  
II. Salarii pentru personalul 
din unităţile teritoriale 
… 
 
NOTĂ: 
1. În compartimentul Inspecţie şi 
Pază Ecologică al Administraţiei 
Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării va fi utilizată funcţia de 
inspector ecolog în locul funcţiei 
de consilier, pentru cei cu studii 
superioare, respectiv funcţia de 
agent ecolog în locul funcţiei de 
referent, pentru cei cu studii 
medii, fiind salarizaţi în mod 
corespunzător la nivelul funcţiei 
înlocuite. 
 
 
 
 

 
__ 

 
4. La Anexa nr.VIII, Capitolul 
I, punctul II, pct.1 de la Notă 
se abrogă. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Evitarea unei duble 
reglementări - este 
preluat în cuprinsul 
pct.I al Cap.I – 
nr.crt.5 din 
prezentul raport. 
 
Corelare cu 
amendamentele 
anterioare. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

7.  
H. PROTECŢIA MEDIULUI 
AGENŢII DE PROTECŢIE A 
MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA 
REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA 
DUNĂRII" 
 

 
3. Titlul de la Anexa nr.VIII, 
SUBCAPITOLUL 8: H. 
PROTECŢIA MEDIULUI: 
AGENŢII DE PROTECŢIE A 
MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA 
REZERVAŢIEI BIOSFEREI 
„DELTA DUNĂRII” se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„SUBCAPITOULUL 8: H. 
PROTECŢIA MEDIULUI. 
AGENŢII DE PROTECŢIE A 
MEDIULUI” 
 

 
5. La Anexa nr.VIII, Capitolul 
II, titlul şi subtitlul literei H 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„H. PROTECŢIA MEDIULUI 
AGENŢII DE PROTECŢIE A 
MEDIULUI” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Identificarea corectă 
a textului modificat. 

8.  
H. PROTECŢIA MEDIULUI 
 
NOTĂ: 
Pentru personalul din cadrul 
Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării" şi 
comisariatul Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării" din cadrul Gărzii 
Naţionale de Mediu, care îşi 
desfăşoară activitatea în teritoriul 
rezervaţiei, beneficiază de un 
spor de izolare de până la 20% 
din salariul de bază, care nu se ia 
în calcul la limita sporurilor 
prevăzută la art.25. Sporul se 
acordă proporţional cu timpul 

 
4. NOTA de la SUBCAPITOLUL 
8: H. PROTECŢIA MEDIULUI: 
AGENŢII DE PROTECŢIE A 
MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA 
REZERVAŢIEI BIOSFEREI 
„DELTA DUNĂRII”, din cadrul 
Anexei nr.VIII se elimină. 
 

 
6. La Anexa nr.VIII, Capitolul 
II, litera H, Nota de la litera 
a) se abrogă. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Identificarea corectă 
a textului abrogat. 
 
Evitarea unei duble 
reglementări - este 
preluat în cuprinsul 
pct.I al Cap.I – 
nr.crt.5 din 
prezentul raport. 
 
Corelare cu 
amendamentele 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

lucrat în rezervaţie 
 

anterioare. 

9.  
__ 

 
__ 

 
Art.II. – (1) Începând cu luna 
următoare celei în care intră în 
vigoare prezenta lege, salariile de 
bază de care beneficiază 
personalul din cadrul instituţiilor 
şi unităţilor aflate în subordinea 
Ministerului Tineretului și 
Sportului, se stabilesc la nivelul 
prevăzut de lege pentru anul 
2021. 
(2) Prevederile alin.(1) nu se 
aplică personalului care a 
beneficiat de majorările salariale 
prevăzute de Legea nr.156/2020 
pentru modificarea Legii-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prevederi necesare, 
ţinând cont de 
asigurarea unui nivel 
echitabil pentru 
toate categoriile de 
personal din cadrul 
acestor entităţi.  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

10.  
__ 

 
__ 

 
Art.III. – (1) Prevederile art.I 
intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2021. 
(2) Reîncadrarea personalului şi 
stabilirea noilor salarii de bază ca 
urmare a intrării în vigoare a 
dispoziţiilor art.I se fac după 
aplicarea în anul 2021 a 
prevederilor art.38 alin.(4) din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon şi 
Florin Buicu 
 

 
Prevedere necesară 
pentru asigurarea 
finanţării măsurilor 
propuse. 

  

 




