
  

 
1/51 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor  

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de 
bază şi a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 
în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, precum şi 

unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual 
salarizat prin legi speciale 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială a fost sesizată, prin adresa nr.PLx 266 din 5 mai 2008, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită a 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi a altor 

drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III 

la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru 

Bucureşti, 2 septembrie 2008 
Nr. 27/177 
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persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a 

altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.118/31.01.2008) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/419/12.05.2008). 

 

 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea creşterilor salariale ale personalului contractual din sectorul 

bugetar şi ale funcţiilor de demnitate publică, pentru perioadele ianuarie – martie 2008, aprilie – septembrie 2008 şi 

octombrie – decembrie 2008, precum şi reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului 

contractual salarizat prin legi speciale. 

 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege cu amendamente, pentru corelarea 

prevederilor cu legislaţia în vigoare.  

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 1 iulie 2008 au participat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

 d-na Georgeta Jugănaru – director, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

 d-l Ion Gibescu – şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2008. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 

 În urma dezbaterilor, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege, după cum urmează:  
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Amendamente admise 
 

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

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

1 
 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.10/2008 privind nivelul 
salariilor de bază şi a altor 
drepturi ale personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor 
de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar 
şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr.II si III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupa funcţii de demnitate 
publică, precum şi unele măsuri 
de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat 
prin legi speciale 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

2 
 
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului 
nr.10/2008 privind nivelul 
salariilor de bază şi a altor 
drepturi ale personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor 
de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar 
şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr.II si III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupa funcţii de demnitate 
publică, precum şi unele măsuri 
de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat 
prin legi speciale, adoptată în 
temeiul art.1 pct.V.1 din Legea 
nr.373/2007 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.79 din 1 
februarie 2008, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.10 din 
30 ianuarie 2008 privind nivelul 
salariilor de bază şi a altor 
drepturi ale personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor 
de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar 
şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr.II si III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupa funcţii de demnitate 
publică, precum şi unele măsuri 
de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat 
prin legi speciale, adoptată în 
temeiul art.1 pct.V.1 din Legea 
nr.373/2007 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.79 din 1 
februarie 2008, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
 
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

3 
 
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă privind nivelul 
salariilor de bază şi a altor 
drepturi ale personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor 
de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar 
şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr.II si III la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupa funcţii de demnitate 
publică, precum şi unele măsuri 
de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat 
prin legi speciale 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
4 

 
CAPITOLUL I 
Majorarea salariilor de bază 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
5 

 
Art.1. - În anul 2008, salariile de 
bază ale personalului contractual 
din sectorul bugetar, stabilite 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Guvernului nr.24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor 
de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar, 
aprobată prin Legea 
nr.383/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
indemnizaţiile personalului care 
ocupă funcţii de demnitate 
publică, stabilite potrivit anexelor 
nr.II şi III la Legea nr.154/1998 
privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul 
bugetar şi a indemnizaţiilor 
pentru persoane care ocupă 
funcţii de demnitate publică, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, astfel cum au fost 
majorate potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2007, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr.231/2007, avute la data de 31 
decembrie 2007, se majorează în 
două etape, astfel: 
a) cu 4,5%, începând cu data de 
1 aprilie 2008, faţă de nivelul din 
luna martie 2008; 
b) cu 5,5%, începând cu data de 
1 octombrie 2008, faţă de nivelul 
din luna septembrie 2008. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

6 
 
Art.2. - (1) În aplicarea 
prevederilor art.1, limita minimă 
şi limita maximă ale salariilor de 
bază prevăzute în anexele la 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2000, aprobată 
prin Legea nr.383/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, astfel cum au fost 
majorate prin Ordonanţa 
Guvernului nr.10/2007, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr.231/2007, se majorează 
începând cu data de 1 aprilie 
2008 cu 4,5% şi începând cu 
data de 1 octombrie 2008 cu 
5,5%. 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică 
şi personalului contractual la care 
este stabilit un singur nivel al 
salariului de bază. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
7 

 
Art.3. - (1) Salariile de bază ale 
personalului contractual pentru 
perioada 1 ianuarie - 31 martie 
2008 sunt prevăzute în anexele 
nr.Ia - VIa. 
(2) Salariile de bază pentru 
perioada 1 aprilie - 30 
septembrie 2008, majorate cu 
4,5% faţă de nivelul avut la 31 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
martie 2008, şi pentru perioada 1 
octombrie - 31 decembrie 2008, 
majorate cu 5,5% faţă de nivelul 
avut la 30 septembrie 2008, sunt 
prevăzute în anexele nr.Ib - VIb, 
cu excepţia anexelor nr.IV/11b, 
V/1b şi V/2b, la care limitele 
minime şi maxime au fost 
corelate cu majorările acordate 
aceloraşi funcţii din alte sectoare 
bugetare. 
 (3) Indemnizaţiile persoanelor 
care ocupă funcţii de demnitate 
publică, alese şi numite, precum 
şi ale celor care ocupă funcţii 
asimilate cu funcţii de demnitate 
publică sunt prevăzute în anexele 
nr.VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VIIIa, 
pentru perioada 1 ianuarie - 31 
martie 2008, şi în anexele 
nr.VII/1b, VII/2b, VII/3b şi VIIIb, 
pentru perioada 1 aprilie - 30 
septembrie 2008, respectiv 
pentru perioada 1 octombrie - 31 
decembrie 2008. 
 (4) Pentru persoanele care 
ocupă funcţii de demnitate 
publică, alese şi numite, 
indemnizaţiile prevăzute în 
anexele nr.VII/1a, VII/2a, VII/3a 
şi VII/1b, VII/2b, VII/3b 
reprezintă unica formă de 
remunerare a activităţii 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
corespunzătoare funcţiei şi, de 
asemenea, reprezintă baza de 
calcul pentru stabilirea 
drepturilor şi obligaţiilor care se 
determină în raport cu venitul 
salarial. 
 (5) În aplicarea prevederilor 
alin.(4) persoanele care ocupă 
funcţii de demnitate publică, 
alese şi numite, nu beneficiază 
de premii, de sporul de vechime 
în muncă şi nici de alte sporuri 
prevăzute de lege. 
 

 
8 

 
Art.4. - Salariile de bază 
individuale, care se situează între 
limitele prevăzute în anexele la 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2000, aprobată 
prin Legea nr.383/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, avute la data aplicării 
prezentei ordonanţe, se 
majorează începând cu data de 1 
aprilie 2008 cu 4,5% faţă de 
nivelul avut la 31 martie 2008 şi 
începând cu data de 1 octombrie 
2008 cu 5,5% faţă de nivelul din 
luna septembrie 2008. 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

9 
 
Art.5. - La instituţiile publice şi 
unităţile bugetare la care 
cheltuielile de personal se asigură 
din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat 
sau bugetele locale ori integral 
din venituri proprii, constituite 
potrivit legii, creşterile salariale 
stabilite în condiţiile art.4 se pot 
acorda în limita procentelor 
stabilite şi la date ulterioare, 
corelat cu realizarea resurselor 
necesare pentru acoperirea 
creşterilor, cu avizul 
ordonatorului principal de credite 
bugetare. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
10 

 
Art.6. - (1) În anul 2008, 
personalul contractual din 
sectorul bugetar, salarizat între 
limitele corespunzătoare funcţiei, 
poate beneficia, pe lângă 
creşterile salariale acordate 
potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe, de o creştere salarială 
prin evaluarea performanţelor 
profesionale individuale realizate 
în anul 2007, potrivit 
reglementărilor în vigoare, cu 
încadrarea în nivelul alocaţiilor 
bugetare pentru cheltuielile cu 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
salariile aprobate pentru anul 
2008. 
(2) Evaluarea performanţelor 
profesionale individuale ale 
personalului contractual şi 
acordarea salariilor de bază 
corespunzătoare evaluării se vor 
realiza în perioada mai - 
septembrie 2008. 
 

 
11 

 
CAPITOLUL II 
Alte reglementări 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

  
Art.7. - (1) Promovarea 
personalului contractual în anul 
2008, în condiţiile legii, se poate 
face numai pe un post vacant de 
natura celui pe care urmează să 
fie promovată persoana, cu 
excepţia persoanelor încadrate pe 
posturi unice, prevăzute în statul 
de funcţii, cu încadrarea în 
nivelul alocaţiilor bugetare 
aprobate pentru cheltuielile cu 
salariile. 
    (2) Promovarea în condiţiile 
legii a persoanelor încadrate pe 
funcţia de debutant, a 
persoanelor încadrate pe posturi 
unice prevăzute la alin.(1), 
precum şi a celor care au absolvit 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
studii de nivel superior într-un 
domeniu care să cuprindă 
activitatea respectivă se face prin 
transformarea postului pe care 
acestea sunt încadrate într-un 
post de nivel superior. 
 

 
12 

 
Art.8. - Absolvenţii 
învăţământului superior de lungă 
sau de scurtă durată care la data 
trecerii pe funcţia 
corespunzătoare studiilor 
absolvite erau încadraţi pe funcţii 
cu nivel de studii inferior, 
specifice domeniului în care au 
absolvit studiile universitare, se 
încadrează la gradul profesional 
corespunzător studiilor absolvite, 
la care se asigură o creştere cu 
până la 20% a salariului de bază 
avut. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
13 

 
Art.9. - (1) În vederea stabilirii 
salariului de bază, în termen de 
15 zile de la reluarea activităţii, 
persoanele angajate în sectorul 
bugetar care s-au aflat în 
concediu plătit pentru creşterea 
şi îngrijirea copilului în vârstă de 
până la 2 ani, respectiv 7 ani, în 
cazul copilului cu handicap, 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
precum şi cele ale căror contracte 
individuale de muncă au fost 
suspendate din alte cauze, 
potrivit legii, şi care nu au 
prestat activitate în ultimele 12 
luni vor fi evaluate prin examenul 
de testare a cunoştinţelor 
profesionale, organizat în acest 
scop de angajator, urmându-se 
procedura reglementată de actele 
normative în materie. 
    (2) În cazul nepromovării 
examenului prevăzut la alin.(1), 
persoanei respective i se acordă 
salariul de bază avut anterior 
sau, după caz, salariul de bază 
minim al funcţiei deţinute 
anterior. 
 

 
14 

 
Art.10. - (1) Pentru rezultate 
deosebite obţinute în activitatea 
desfăşurată, ordonatorul de 
credite poate acorda, în limita a 
15% din numărul total al 
personalului contractual prevăzut 
în statul de funcţii, la începutul 
anului bugetar, un salariu de 
merit lunar de până la 15% din 
salariul de bază, care face parte 
din acesta şi care constituie bază 
de calcul pentru sporuri şi alte 
drepturi care se acordă în raport 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
cu salariul de bază. Salariile de 
merit se vor acorda personalului 
contractual încadrat pe funcţii de 
execuţie în proporţie de cel puţin 
două treimi din numărul total 
stabilit. Ordonatorii principali de 
credite care au în subordine 
unităţi bugetare cu un număr 
redus de posturi pot aproba ca 
încadrarea în numărul maxim de 
beneficiari de salariu de merit şi 
în proporţiile stabilite pentru 
funcţiile de execuţie să se facă la 
nivelul unităţilor respective luate 
împreună. Repartizarea 
numărului de beneficiari de 
salariu de merit pe unităţile luate 
în calcul, în acest caz, se face de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
    (2) Personalul contractual care 
beneficiază de salariu de merit se 
stabileşte o dată pe an, după 
aprobarea bugetelor anuale, pe 
baza rezultatelor obţinute în 
activitatea desfăşurată în anul 
precedent, apreciată conform 
criteriilor elaborate de 
ordonatorul principal de credite, 
cu consultarea organizaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel 
de unitate sau, după caz, a 
reprezentanţilor salariaţilor, acolo 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
unde nu sunt astfel de organizaţii 
sindicale. În cazul în care pe 
parcursul anului intervin 
modificări ale funcţiei deţinute, 
care nu sunt imputabile 
persoanei beneficiare de salariu 
de merit, inclusiv modificarea 
funcţiei prin promovare, 
acordarea acestuia se menţine 
până la expirarea perioadei 
pentru care a fost stabilit. În 
cazul în care pe parcursul anului 
se întrerup raporturile de muncă 
ale unor beneficiari de salariu de 
merit, acesta se poate redistribui, 
de la data de 1 a lunii următoare, 
altor persoane care deţin funcţii 
de acelaşi nivel, respectiv funcţii 
de conducere sau de execuţie, pe 
perioada rămasă. 
    (3) Pentru personalul 
contractual nou-angajat, salariul 
de merit se poate acorda după o 
perioadă de cel puţin 6 luni de la 
angajare. 
    (4) Personalul încadrat ca 
debutant nu poate beneficia de 
salariu de merit. 
    (5) Personalul salarizat cu 
indemnizaţie lunară ca unică 
formă de remunerare a activităţii 
nu se cuprinde în numărul total 
de posturi în vederea 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
determinării numărului de 
beneficiari ai salariului de merit. 
 

 
15 

 
Art.11. – (1) Ordonatorii de 
credite pot acorda premii lunare 
în limita a 2% din cheltuielile cu 
salariile aferente personalului 
contractual prevăzut în statul de 
funcţii, cu încadrarea în fondurile 
aprobate prin buget. Premiile se 
pot acorda în cursul anului 
salariaţilor care au realizat sau 
au participat direct la obţinerea 
unor rezultate în activitate, 
apreciate ca valoroase. Sumele 
neconsumate pot fi utilizate în 
lunile următoare, în cadrul 
aceluiaşi an bugetar. 
    (2) În cazurile în care se 
realizează economii prin 
reducerea cheltuielilor cu 
salariile, ordonatorii principali de 
credite pot aproba acordarea de 
premii în cursul anului, din 
economiile realizate, în limita a 
2% din cheltuielile cu salariile 
aferente personalului contractual, 
prevăzute în bugetul aprobat 
pentru personalul contractual din 
aparatul propriu şi din unităţile 
subordonate, fără a depăşi 
valoarea economiilor realizate. 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
    (3) Premiile individuale se 
stabilesc de către ordonatorii de 
credite, în limita sumelor alocate 
cu această destinaţie de către 
ordonatorii principali de credite, 
cu consultarea organizaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel 
de unitate sau, după caz, cu 
consultarea reprezentanţilor 
personalului contractual, acolo 
unde nu sunt astfel de organizaţii 
sindicale. 
 

 
16 

 
Art.12. - Consiliile locale pot 
constitui, în limita a 5% din 
cheltuielile cu salariile aferente 
anului respectiv pentru 
personalul contractual prevăzut 
în statul de funcţii, un fond de 
premiere, în cazul în care 
veniturile curente acoperă în 
totalitate cheltuielile de personal, 
inclusiv acest fond de premiere. 
Fondul de premiere poate fi 
utilizat, conform criteriilor şi 
condiţiilor stabilite prin hotărâre 
a consiliului local, în luna 
decembrie a anului 2008. 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

17 
 
Art.13. - (1) Se acordă un spor 
de confidenţialitate în cuantum 
de până la 15% din salariul de 
bază personalului contractual din 
aparatul de lucru al Guvernului, 
personalului contractual din 
instituţiile şi autorităţile publice 
pentru care, prin acte normative 
specifice, se prevede acordarea 
acestui spor, precum şi 
personalului preluat de către 
autorităţi şi instituţii publice de la 
Ministerul Integrării Europene, 
care în cursul anului 2007 şi-a 
încetat activitatea. 
    (2) Categoriile de personal 
contractual, cuantumurile 
sporului de confidenţialitate şi 
condiţiile de acordare se 
stabilesc, în limitele prevăzute de 
reglementările în vigoare, de 
către ordonatorii principali de 
credite, cu încadrarea în 
cheltuielile de personal prevăzute 
în bugetul aprobat. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
18 

 
Art.14, alin.(1) 
 
Art.14. - (1) Se acordă un spor 
pentru condiţii vătămătoare, de 
până la 10% din salariul de bază, 

  
1. La articolul 14, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.14. - (1) Se acordă un spor 
pentru condiţii vătămătoare, de 

 
Nominalizarea expresă 
a acestui minister este 
excesivă, având în 
vedere că textul se 
referă la posibilitatea 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
personalului contractual care 
desfăşoară activitate în cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice, 
inclusiv personalului încadrat 
în centrala Ministerului 
Afacerilor Externe, în care 
funcţionează instalaţii care 
generează câmpuri 
electromagnetice de 
radiofrecvenţă produse de 
emiţători pentru comunicaţii, 
instalaţii de microunde, instalaţii 
de curenţi de înaltă frecvenţă şi 
staţii de bruiaj. 
 

până la 10% din salariul de bază, 
personalului contractual care 
desfăşoară activitate în cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice, 
în care funcţionează instalaţii 
care generează câmpuri 
electromagnetice de 
radiofrecvenţă produse de 
emiţători pentru comunicaţii, 
instalaţii de microunde, instalaţii 
de curenţi de înaltă frecvenţă şi 
staţii de bruiaj.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  

acordării acestui spor 
pentru întregului 
personal contractual ce 
desfăşoară activitate în 
cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice în 
care funcţionează 
instalaţii ce generează 
câmpuri 
electromagnetice de 
radiofrecvenţă, iar 
locurile de muncă sunt 
stabilite pe baza 
buletinelor de 
determinare emise de 
autorităţile abilitate în 
acest sens. 
 

 
19 

 
Art.14, alin.(2) şi (3) 
 
(2) Categoriile de personal 
contractual, cuantumurile 
sporului prevăzut la alin.(1) şi 
condiţiile de acordare se 
stabilesc, în limitele prevăzute de 
lege, prin actul administrativ al 
ordonatorului principal de 
credite, cu încadrarea în 
cheltuielile de personal prevăzute 
în bugetul aprobat. 
    (3) Locurile de muncă pentru 
care se acordă sporul prevăzut la 

 
Nemodificate 

 
Nemodificate 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
alin.(1) vor fi stabilite pe baza 
buletinelor de determinare emise 
de autorităţile abilitate în acest 
sens. 
 

 
20 

 
Art.15. - (1) Se acordă un spor 
pentru condiţii periculoase, în 
cuantum de până la 50% din 
salariul de bază, personalului 
contractual din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
care participă efectiv în 
campaniile de prevenire şi 
combatere a zoonozelor deosebit 
de grave şi altele asemenea, 
stabilite prin ordin al ministrului, 
numai pe perioada în care 
participă la aceste campanii. 
    (2) Categoriile de personal 
contractual, cuantumurile 
sporului prevăzut la alin.(1) şi 
condiţiile de acordare se 
stabilesc, în limitele prevăzute de 
lege, prin actul administrativ al 
ordonatorului principal de 
credite, cu încadrarea în 
cheltuielile de personal prevăzute 
în bugetul aprobat. 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

21 
 
Art.16. - (1) Personalul din cadrul 
Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului în 
România beneficiază de 
următoarele sporuri: 
    a) pentru păstrarea 
confidenţialităţii în legătură cu 
faptele, informaţiile sau 
documentele de care iau 
cunoştinţă în exercitarea funcţiei, 
personalul primeşte lunar un spor 
de confidenţialitate de până la 
15%, calculat la salariul de bază; 
    b) personalul care lucrează în 
condiţii de risc şi suprasolicitare 
neuropsihică beneficiază de un 
spor de până la 10%, calculat la 
salariul de bază; 
    c) personalul care lucrează în 
condiţii vătămătoare beneficiază 
de un spor de până la 10%, 
calculat la salariul de bază. 
    (2) Locurile de muncă, 
categoriile de personal şi 
procentul concret al sporurilor 
care se acordă potrivit alin.(1) 
lit.a), b) şi c) se stabilesc prin 
decizie a preşedintelui 
institutului. 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 



 
23/51 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

22 
 
Art.17. - Personalul contractual 
beneficiază şi de celelalte 
drepturi de natură salarială care 
se acordă potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
23 

 
Art.18. - (1) Munca prestată 
peste durata normală a timpului 
de lucru de către personalul 
contractual încadrat în funcţii de 
execuţie sau de conducere este 
considerată muncă suplimentară 
şi se compensează cu timp liber 
corespunzător. În cazul în care 
compensarea muncii 
suplimentare cu timp liber 
corespunzător nu a fost posibilă 
în următoarele 30 de zile după 
efectuarea acesteia, orele 
suplimentare se vor plăti, în luna 
următoare, cu un spor aplicat la 
salariul de bază, după cum 
urmează: 
    a) 75% din salariul de bază, 
pentru primele două ore de 
depăşire a duratei normale a zilei 
de lucru; 
    b) 100% din salariul de bază, 
pentru orele următoare şi pentru 
orele lucrate în zilele de repaus 
săptămânal sau în celelalte zile în 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
care, în conformitate cu 
reglementările în vigoare, nu se 
lucrează. 
    (2) Munca peste durata 
normală a timpului de lucru 
poate fi prestată şi sporurile 
prevăzute la alin.(1) se pot plăti 
numai dacă efectuarea orelor 
suplimentare a fost dispusă de 
şeful ierarhic, fără a se depăşi 
360 de ore anual. 
    (3) La locurile de muncă la 
care durata normală a timpului 
de lucru a fost redusă potrivit 
legii sub 8 ore pe zi, depăşirea 
programului de lucru astfel 
aprobat se poate face numai 
temporar, în situaţii cu totul 
deosebite, fiind obligatorie 
compensarea cu timp liber 
corespunzător. 
 

 
24 

 
CAPITOLUL III 
Dispoziţii finale 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
25 

 
Art.19. – (1) Indemnizaţiile 
personalului din conducerea 
cultelor religioase şi a unităţilor 
de cult recunoscute în România, 
asimilat celui încadrat pe funcţii 
de demnitate publică, prevăzute 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
la nr.crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa 
nr.1 A.b) la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2003, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr.299/2003, cu modificările 
ulterioare, majorate potrivit 
prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2007, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr.231/2007, vor avea valorile 
prevăzute pentru funcţiile de 
demnitate publică cu care sunt 
asimilate, prevăzute la nr.crt. 1, 
2, 3, 5 şi 6 din anexa nr.VII/2a, 
pentru perioada 1 ianuarie - 31 
martie 2008, şi la nr.crt. 1, 2, 3, 
5 şi 6 din anexa nr.VII/2b, 
pentru perioada 1 aprilie - 30 
septembrie 2008, respectiv 
pentru perioada 1 octombrie - 31 
decembrie 2008, la prezenta 
ordonanţă. 
    (2) Salariile de bază ale 
personalului clerical, stabilite 
potrivit prevederilor Legii 
nr.142/1999 privind sprijinul 
statului pentru salarizarea 
clerului, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv 
cu modificările aduse prin 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.4/2003, aprobată 
cu modificări prin Legea 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
nr.299/2003, cu modificările 
ulterioare, din anexele nr.1B.b) şi 
2.b), stabilite potrivit 
prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.10/2007, aprobată 
cu modificări prin Legea 
nr.231/2007, se majorează cu 
4,5% pentru perioada 1 aprilie - 
30 septembrie 2008 şi cu 5,5% 
pentru perioada 1 octombrie - 31 
decembrie 2008. 
 

 
26 

 
Art.20. - 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. 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

27 
 
Art.21. - Salariile de bază ale 
personalului contractual încadrat 
în funcţii specifice, care nu sunt 
prevăzute în prezenta ordonanţă, 
se stabilesc de ordonatorii 
principali de credite, prin 
asimilare cu salariile de bază 
prevăzute în anexele la aceasta, 
cu avizul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al 
Ministerului Economiei şi 
Finanţelor. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
28 

 
Art.22. - (1) Pentru acordarea 
sporului de vechime în muncă, 
angajatorul va lua în considerare 
integral şi perioadele lucrate 
anterior în alte domenii de 
activitate decât cele bugetare. 
    (2) Pensionarii pentru limită 
de vârstă care se angajează pe 
baza unui contract individual de 
muncă în sectorul bugetar, 
potrivit legii, beneficiază de 
sporul de vechime corespunzător 
vechimii în muncă dobândite în 
întreaga activitate. 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 



 
28/51 

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

29 
 
Art.23. - (1) Personalul 
contractual din sectorul bugetar 
are dreptul în fiecare an 
calendaristic la un concediu de 
odihnă şi la alte concedii, în 
condiţiile legii. 
    (2) Durata minimă a 
concediului de odihnă este de 21 
de zile lucrătoare pe an. 
    (3) La determinarea 
indemnizaţiei de concediu de 
odihnă se vor lua în calcul, pe 
lângă salariul de bază, şi 
sporurile de care beneficiază, 
potrivit legii. 
    (4) Concediul de odihnă se 
efectuează în fiecare an. În cazul 
în care, din motive justificate, 
personalul contractual din 
sectorul bugetar nu a putut 
efectua concediul de odihnă la 
care avea dreptul într-un an 
calendaristic, cu acordul 
persoanei în cauză, angajatorul 
este obligat să acorde concediul 
până la sfârşitul anului următor. 
    (5) Compensarea în bani a 
concediului de odihnă neefectuat 
este permisă numai în cazul 
încetării raporturilor juridice de 
muncă. 
    (6) Celelalte prevederi din 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
Hotărârea Guvernului 
nr.250/1992 privind concediul de 
odihnă şi alte concedii ale 
salariaţilor din administraţia 
publică, din regiile autonome cu 
specific deosebit şi din unităţile 
bugetare, republicată, cu 
modificările ulterioare, rămân în 
vigoare. 
    (7) Indemnizaţia de concediu 
de odihnă se plăteşte de către 
angajator cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înainte de plecarea în 
concediu. 
 

 
30 

 
Art.24. – (1) Ordonatorii 
principali de credite pot aproba, 
în limita numărului maxim de 
posturi prevăzut în anexele la 
Legea bugetului de stat pe anul 
2008 nr.388/2007 şi la Legea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2008 nr.387/2007, 
cu încadrarea la nivelul alocaţiilor 
bugetare aprobate pentru 
cheltuielile cu salariile, 
transformarea posturilor vacante 
pe răspunderea ordonatorilor 
principali de credite. 
    (2) Prevederile alin.(1) se 
aplică în mod corespunzător şi 
ordonatorilor principali de credite 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
din cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice din 
administraţia publică locală. 
    (3) Ordonatorii principali de 
credite prevăzuţi la alin.(1) vor 
comunica trimestrial Ministerului 
Economiei şi Finanţelor situaţia 
centralizată a transformărilor de 
posturi efectuate în condiţiile 
legii. 
 

 
31 

 
Art.25. - (1) Autorităţile şi 
instituţiile publice care au dreptul 
de a constitui un fond de 
stimulare, potrivit legii, pot 
acorda stimulente personalului 
contractual, în limitele prevăzute 
de dispoziţiile legale în vigoare. 
Modul de constituire din fiecare 
sursă şi condiţiile de utilizare a 
fondului de stimulare se stabilesc 
cu avizul organizaţiilor sindicale 
reprezentative, prin hotărâre a 
Guvernului. 
    (2) Până la intrarea în vigoare 
a hotărârii Guvernului prevăzute 
la alin.(1) rămân aplicabile 
reglementările existente privind 
constituirea şi condiţiile de 
utilizare a fondurilor pentru 
stimularea personalului. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

32 
 
Art.26. - Drepturile salariale 
stabilite personalului bugetar 
corespunzător structurii 
organizatorice şi numărului 
maxim de posturi aprobate 
potrivit legii se vor acorda în 
continuare, corespunzător 
funcţiilor deţinute anterior, în 
acelaşi cuantum, şi în cazul în 
care structura organizatorică sau 
raporturile de subordonare şi 
numărul maxim de posturi se 
modifică, potrivit legii, în cursul 
anului. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
33 

 
Art.27. - (1) Preşedintele, 
vicepreşedintele şi membrii 
comisiilor pentru protecţia 
copilului, constituite potrivit legii, 
au dreptul la o indemnizaţie de 
şedinţă al cărei cuantum se 
stabileşte prin hotărâre a 
consiliului judeţean sau prin 
hotărâre a consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti 
şi nu poate depăşi 5% din 
indemnizaţia preşedintelui 
consiliului judeţean, respectiv a 
primarului de sector. 
    (2) Secretarul comisiei pentru 
protecţia copilului beneficiază de 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
o indemnizaţie de şedinţă al cărei 
cuantum este de 75% din cea 
acordată unui membru al 
comisiei. 
 

 
34 

 
Art.28. - Prevederile prezentei 
ordonanţe nu se aplică 
personalului contractual din 
cadrul Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor şi nici 
personalului din instituţiile 
publice din sistemul sanitar-
veterinar finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul 
de stat, la care salarizarea şi 
celelalte drepturi se acordă 
potrivit prevederilor Legii 
nr.435/2006 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale personalului 
care îşi desfăşoară activitatea în 
sistemul sanitar-veterinar. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
35 

 
Art.29. - Articolul 4 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.291/2000 privind 
organizarea şi funcţionarea unor 
ministere, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.706 din 29 decembrie 2000, 
aprobată cu modificări prin Legea 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
nr.308/2001, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    "Art.4. - Salariile de bază 
pentru funcţiile publice de 
execuţie specifice se stabilesc 
prin echivalare cu cele prevăzute 
la poziţiile 7 şi 8 din anexa nr.1 
la Legea nr.495/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi 
băneşti ale personalului din 
administraţia centrală a 
Ministerului Afacerilor Externe şi 
de la misiunile diplomatice, 
oficiile consulare şi institutele 
culturale româneşti din 
străinătate, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel: 
    a) consilier negociator, 
consilier armonizare legislativă, 
consilier evaluare-examinare - 
poziţia 7; 
    b) expert negociator, expert 
armonizare legislativă, expert 
evaluare-examinare - poziţia 7, 
corespunzător atribuţiilor; 
    c) analist negociator, analist 
armonizare legislativă, analist 
evaluare-examinare - poziţia 8." 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

36 
 
Art.30. – Teza 1 a alineatului (2) 
al articolului 3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.19/2003 
privind consilierii pentru afaceri 
europene, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.226 din 3 aprilie 2003, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.272/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
“(2) Salariile de bază şi celelalte 
drepturi salariale ale consilierilor 
pentru afacei europene sunt cele 
stabilite potrivit Legii 
nr.495/2004 privind salarizarea 
şi alte drepturi băneşti ale 
personalului din administraţia 
centrală a Ministerului Afacerilor 
Externe şi de la misiunile 
diplomatice, oficiile consulare şi 
institutele româneşti din 
străinătate, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
funcţia prevăzută la poziţia 7 din 
anexa nr.1 la aceasta şi se 

 
Nemodificat  

 
2. La articolul 30, preambulul 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.30. – La articolul 3 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.19/2003 privind 
consilierii pentru afaceri 
europene, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.226 din 3 aprilie 2003, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.272/2003, cu modificările  
ulterioare, teza 1 a alineatului 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Alin.(2) nemodificat  
 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întrucât OUG 
nr.19/2003, după 
aprobarea cu modificări 
prin Legea 
nr.272/2003, a suferit 
intervenţii legislative 
numai de natura 
modificărilor, nu şi a 
completărilor. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
reîncadrează în mod 
corespunzător pe funcţia de 
secretar III.” 
 

 
37 

 
Art.31. - (1) Gestiunea sistemului 
de salarizare se asigură de către 
fiecare ordonator principal de 
credite, cu încadrarea în numărul 
maxim de posturi şi în bugetele 
aprobate potrivit legii. 
    (2) Salariile de bază şi 
indemnizaţiile de conducere se 
stabilesc astfel încât, împreună 
cu celelalte elemente ale 
sistemului de salarizare, să se 
încadreze în fondurile alocate de 
la bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, 
bugetele locale şi bugetele 
fondurilor speciale, pentru 
cheltuielile cu salariile. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
38 

 
Art.32. - (1) Soluţionarea 
contestaţiilor în legătură cu 
stabilirea salariilor de bază, 
sporurilor, premiilor şi a altor 
drepturi care se acordă potrivit 
prevederilor prezentei ordonanţe 
este de competenţa ordonatorilor 
de credite. 
    (2) Contestaţia poate fi 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
depusă în termen de 5 zile de la 
data luării la cunoştinţă a actului 
administrativ de stabilire a 
drepturilor salariale. 
    (3) Ordonatorii de credite vor 
soluţiona contestaţiile în termen 
de 10 zile, cu avizul organizaţiilor 
sindicale reprezentative la nivel 
de unitate sau, după caz, al 
reprezentanţilor salariaţilor, acolo 
unde nu sunt astfel de organizaţii 
sindicale. 
    (4) Împotriva măsurilor 
dispuse potrivit prevederilor 
alin.(1) persoana nemulţumită se 
poate adresa instanţei de 
contencios administrativ sau, 
după caz, instanţei judecătoreşti 
competente, potrivit legii, în 
termen de 30 de zile de la data 
comunicării soluţionării 
contestaţiei. 
 

 
39 

 
Art.33. - (1) Salariile de bază şi 
indemnizaţiile lunare sunt brute 
şi impozabile, potrivit legii. 
    (2) Salariile de bază 
individuale şi indemnizaţiile 
lunare, calculate pentru cele 3 
etape de majorare, potrivit 
prevederilor prezentei ordonanţe, 
se rotunjesc din 1 leu în 1 leu în 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
favoarea salariaţilor. 
    (3) Anexele nr.Ia - VIIIa şi Ib 
- VIIIb fac parte integrantă din 
prezenta ordonanţă. 
 

 
40 

 
Art.34. - Prevederile prezentei 
ordonanţe se aplică începând cu 
drepturile salariale aferente lunii 
ianuarie 2008. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

41 
 
Anexa nr.Ia 
(la 01.01.2008) 
 
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 
CENTRALĂ DE SPECIALITATE 
(ministere, alte organe de 
specialitate din subordinea 
Guvernului ori a ministerelor, 
serviciile Administraţiei 
Prezidenţiale1), aparatul de 
lucru al Guvernului şi aparatul 
Parlamentului României) 
 

 
1. La anexa nr.Ia Capitolul II, poziţia 10 de la 
litera B va avea următorul cuprins: 
 

Salariul de bază „Nr. 
crt. 

Funcţia*) Nivelul 
studiilor minim maxim 

..................................................................................... 
10. Secretar 

cabinet, 
secretar 
dactilograf, 
curier 
personal 
(şofer) 

M 520 845” 

 
 

 
Devine punct 3 nemodificat. 

 

 
42 

 
Anexa nr.IIa 
(la 01.01.2008) 
 
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 
LOCALĂ 
 

 
2. La anexa nr.IIa Capitolul I, punctul 20 al literei 
a) va avea următorul cuprins: 
 

Salariul de bază „Nr. 
crt. 

Funcţia*) Nivelul 
studiilor minim maxim 

..................................................................................... 
20. Referent, 

inspector; 
debutant 

M 510 _” 

 
 

 
Devine punct 4 nemodificat. 

 

 
43 

 
Anexa nr. IIIa 
(la 01.01.2008) 
 
CONSILIUL CONCURENŢEI 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

44 
 
Anexa nr. IV/1a 
(la 01.01.2008) 
 
CERCETARE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
45 

 
Anexa nr.IV/2a 
(la 01.01.2008) 
 
CULTURĂ 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
46 

 
Anexa nr.IV/3a 
(la 01.01.2008) 
 
CULTE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
47 

 
Anexa nr.IV/4a 
(la 01.01.2008) 
 
SPORT 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
48 

 
Anexa nr.IV/5a 
(la 01.01.2008) 
 
AUTORITATEA VAMALĂ 
 
 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

49 
 
Anexa nr.IV/6a 
(la 01.01.2008) 
 
NAVIGAŢIE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
50 

 
Anexa nr.IV/7a 
(la 01.01.2008) 
 
AGRICULTURĂ 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
51 

 
Anexa nr.IV/8a 
(la 01.01.2008) 
 
OFICII DE CADASTRU ŞI 
ORGANIZARE A TERITORIULUI 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
52 

 
Anexa nr.IV/9a 
(la 01.01.2008) 
 
PROTECŢIA MEDIULUI 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
53 

 
Anexa nr.IV/10a 
(la 01.01.2008) 
 
AVIAŢIA SPORTIVĂ 
AEROCLUBUL ROMÂNIEI 
 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

54 
 
Anexa nr.IV/11a 
(la 01.01.2008) 
 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
55 

 
Anexa nr.V/1a 
(la 01.01.2008) 
 
FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN 
ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE 
SUBORDONARE CENTRALĂ, 
PRECUM ŞI DIN 
COMPARTIMENTELE DE 
CONTABILITATE, FINANCIAR, 
APROVIZIONARE, INVESTIŢII 
DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE 
ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI 
DIN UNITĂŢILE DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
56 

 
Anexa nr.V/2a 
(la 01.01.2008) 
 
ALTE FUNCŢII COMUNE DIN 
SECTORUL BUGETAR 
 
 
 
 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

57 
 
Anexa nr.VI/1a 
(la 01.01.2008) 
 
INDEMNIZAŢII DE 
CONDUCERE COMUNE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
58 

 
Anexa nr.VI/2a 
(la 01.01.2008) 
 
INDEMNIZAŢII DE 
CONDUCERE SPECIFICE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
59 

 
Anexa nr.VII/1a 
(la 01.01.2008) 
 
FUNCŢII DE DEMNITATE 
PUBLICĂ ALESE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
60 

 
Anexa nr.VII/2a 
(la 01.01.2008) 
 
FUNCŢII DE DEMNITATE 
PUBLICĂ NUMITE 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

61 
 
Anexa nr.VII/3a 
(la 01.01.2008) 
 
FUNCŢII DE DEMNITATE 
PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL 
ORGANELOR AUTORITĂŢII 
PUBLICE LOCALE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
62 

 
Anexa nr.VIIIa 
(la 01.01.2008) 
 
FUNCŢII ASIMILATE CU 
FUNCŢII DE DEMNITATE 
PUBLICĂ 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

63 
 
Anexa nr.Ib 
(la 01.04.2008 şi la 
01.10.2008) 
 
ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ CENTRALĂ DE 
SPECIALITATE 
(ministere, alte organe 
de specialitate din 
subordinea Guvernului 
ori a ministerelor, 
serviciile Administraţiei 
Prezidenţiale1), 
aparatul de lucru al 
Guvernului şi aparatul 
Parlamentului 
României) 
 

 
3. La anexa nr.Ib Capitolul II, poziţia 10 de la litera B 
va avea următorul cuprins: 
 

Salariul de bază Salariul de bază 
aprilie octombrie 

„Nr. 
crt. 

Funcţia*) Nivelul 
studiilor 

minim maxim minim  maxim 
 

10. Secretar 
cabinet, 
secretar 
dactilograf, 
curier 
personal 
(şofer) 

M 544 884 574 933” 

 
 
 
 

 
Devine punct 5 
nemodificat. 

 

 
64 

 
Anexa nr.IIb 
(la 01.04.2008 şi la 
01.10.2008) 
 
ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ LOCALĂ 
 

 
4. La anexa nr.Ib Capitolul II, poziţia 10 de la litera B 
va avea următorul cuprins: 
 

Salariul de bază Salariul de bază 
aprilie octombrie 

„Nr. 
crt. 

Funcţia*) Nivelul 
studiilor 

minim maxim minim  maxim 
 

20. Referent, 
inspector; 
debutant 

M 540 _ 563 _” 

 
 

 
Devine punct 6 
nemodificat. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

65 
 
Anexa nr.IIIb 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
CONSILIUL CONCURENŢEI 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
66 

 
Anexa nr.IV/1b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
CERCETARE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
67 

 
Anexa nr.IV/2b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
CULTURĂ 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
68 

 
Anexa nr.IV/3b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
CULTE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
69 

 
Anexa nr.IV/4b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
SPORT 
 
 
 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

70 
 
Anexa nr.IV/5b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
AUTORITATEA VAMALĂ 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
71 

 
Anexa nr.IV/6b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
NAVIGAŢIE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
72 

 
Anexa nr.IV/7b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
AGRICULTURĂ 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
73 

 
Anexa nr.IV/8b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
OFICII DE CADASTRU ŞI 
ORGANIZARE A TERITORIULUI 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
74 

 
Anexa nr.IV/9b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
PROTECŢIA MEDIULUI 
 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

75 
 
Anexa nr.IV/10b 
(la 01.04.2008 şi la 
01.10.2008) 
 
AVIAŢIA SPORTIVĂ 
AEROCLUBUL ROMÂNIEI 
 

 
Nemodificată 

 
7. La anexa nr.IV/10b punctul 3 litera b), nr. 
crt. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

Salariul de bază Salariul de bază 
aprilie octombrie 

„Nr. 
crt. 

Funcţia*) Nivelul 
studiilor 

minim maxim minim  maxim 
 

4 Dispecer 
operaţiuni 
zbor 
I 
II 
III 
debutant 

M + curs 
de 

calificare 

 
 
 

554 
544 
542 
540 

 
 
 

717 
656 
607 
_ 
 

 
 
 

602 
597 
585 
569 

 
 
 

878 
757 
673 
_” 

 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
La lit.b) a pct.3 s-a 
introdus funcţia de 
„dispecer operaţiuni 
zbor” întrucât toate CTR-
urile de clasa D 
aparţinând Aeroclubului 
României au fost 
transformate în CTR-uri 
de gradul G. Astfel, 
personalul calificat CITA-
TWR şi CTA-ADV a făcut 
conversia în „dispecer 
operaţiuni zbor”, în 
conformitate cu 
prevederile RACR-LDOZ şi 
PIAC-LDOZ. 
Funcţia de „controlor 
trafic operaţiuni auxiliare” 
a fost eliminată întrucât 
a fost echivalată cu 
funcţia de controlor 
informare trafic aerian, 
începând cu data de 15 
august 1994 prin Decizia 
nr.D153/10.08.1994 
emisă de Autoritatea 
Aeronatică Civilă Română. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

76 
 
Anexa nr.IV/11b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
77 

 
Anexa nr.V/1b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE 
UNITĂŢI BUGETARE DE 
SUBORDONARE CENTRALĂ, 
PRECUM ŞI DIN 
COMPARTIMENTELE DE 
CONTABILITATE, FINANCIAR, 
APROVIZIONARE, INVESTIŢII 
DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN 
ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI DIN 
UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

78 
 
Anexa nr.V/2b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
ALTE FUNCŢII COMUNE DIN 
SECTORUL BUGETAR 
 
.............................................. 
NOTĂ: 
În unităţile bugetare din 
subordinea ministerelor şi a 
celorlalte instituţii ale 
administraţiei publice, încadrarea 
şoferilor se face ţinându-se 
seama de importanţa activităţii şi 
de autovehiculul pe care îl 
deservesc. 
 

 
Nemodificată 

 
8. La anexa nr.V/2b, Nota se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“NOTĂ: 
1. În unităţile bugetare din 
subordinea ministerelor şi a celorlalte 
instituţii ale administraţiei publice, 
încadrarea şoferilor se face ţinându-
se seama de importanţa activităţii şi 
de autovehiculul pe care îl deservesc. 
2. Şoferii din administraţia 
publică centrală beneficiază de 
majorarea salariului de bază cu 
20%.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  
 

 
 
 
 
 
Având în vedere 
responsabilitatea 
acestora în ceea ce 
priveşte siguranţa 
transportului 
demnitarilor, precum 
necesitatea de a fi la 
dispoziţia acestora 
peste program. 

 
79 

 
Anexa nr.VI/1b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE 
COMUNE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
80 

 
Anexa nr.VI/2b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE 
SPECIFICE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

81 
 
Anexa nr.VII/1b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 
ALESE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
82 

 
Anexa nr.VII/2b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 
NUMITE 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
83 

 
Anexa nr.VII/3b 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 
ALESE DIN CADRUL ORGANELOR 
AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 

84 
 
Anexa nr.VIIIb 
(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008) 
 
FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII 
DE DEMNITATE PUBLICĂ 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 

 

 
 Comisia propune aprobarea proiectului în forma propusă în raport, cu unanimitate de voturi. 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
       Gheorghe Barbu    Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 
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