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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 3 martie 2020 

Nr. 4c-9/683 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, trimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, în procedură obişnuită, cu adresa  

nr. PLx 523/2019 din 28 octombrie 2019, pentru dezbatere şi examinare 

în fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 3 martie 2020 

Nr. 4c-9/683 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 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 523/2019 din 28 octombrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură 
obişnuită, a proiectului de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea anexei nr.3 la Legea nr.153/2017, fiind vizată 
introducerea funcţiei de muncitor calificat, în cadrul familiei ocupaţionale „Cultură”. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21.10.2019, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.665/01.08.2019) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3729/16.07.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/668/12.11.2019) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1332/26.08.2019). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 2 martie 2020 au participat, în conformitate cu 

prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale: 

- d-l Alin Dan Ignat – Secretar de Stat 
- d-l Gheorghe Ivan – consilier. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi pentru (5 voturi împotrivă şi 3 abţineri). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) 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. 
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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 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

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

 

Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
Titlul legii 
 

Lege  
pentru completarea Anexei nr.III la Lege-

cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice 
 
 

 
 
 

Lege  
pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri 
publice 

 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă.  

2.  
Articol unic. – După poziţia 4 a literei b) 
de la punctul II al Capitolului II din 
Anexa nr.3 la Legea-cadru nr.153 din 28 
iunie 2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.492 
din data de 28 iunie 2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce o nouă 
poziţie, poz.41, cu următorul cuprins: 
 
 

 
Art.I. – 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: 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
__ 

 
1. La anexa nr.I, capitolul I, litera A, 
punctul 4, nota de la punctul 1 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„1. Salariile de bază prevăzute în prezenta 
anexă la pct. 1, 3 și 4 reprezintă nivelul 
minim, iar nivelul maxim se stabilește prin 
majorarea acesteia în funcție de specificul 
activității desfășurate și de calitatea acesteia. 
Sumele pentru aceste majorări se vor plăti cu 
încadrare în bugetul aprobat.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
Având în vedere modificările 
intervenite în capitolele 
bugetare şi pentru 
respectarea deciziilor Curţii 
de Conturi. 
 
 
 
 

4.  
__ 

 
2. La anexa nr.I, capitolul III, litera B, 
numărul curent 5 din tabel se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

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

28 Senatori, deputaţi 

 
Autor: deputat Silviu Vexler  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ca urmare a alegerii a doi 
episcopi auxiliari de către 
Sinodul Episcopilor Bisericii 
Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolice din România. 
Alegerea noilor episcopi 
auxiliari vine în întâmpinarea 
necesităţilor administrative şi 
pastorale şi va contribui la 
buna desfăşurare a vieţii 
religioase a credincioşilor 
greco-catolici din România. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

5.  
__ 

 
3. La anexa nr.I, capitolul III, litera C, 
partea introductivă a tabelului se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

“Nr. 
crt. 

Funcţia clericală, 
funcţia de 

conducere din 
cadrul cultului sau 

asimilată 

Numărul 
de posturi 

Funcţia 
didactică 
cu care se 
asimilează” 

 ………………….   
 
Autor: deputat Adrian Solomon  
 
 

 
Pentru conformitatea textului 
şi rezolvarea unor neclarităţi 
constatate de către Curtea de 
Conturi în cadrul unor misiuni 
de audit. 
Solicitare de la BOR şi SSC 

6.   
4. La anexa nr.I, capitolul III, litera C, 
numărul curent 3 din tabel se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

“3 

Secretar 
Cancelaria 
patriarhală, 
consilier eparhial, 
secretar eparhial, 
inspector eparhial, 
exarh, protopop 

795 

Profesor cu 
studii 

superioare, cu 
grad didactic II 
şi vechime în 
învăţământ 

între 10 şi 15 
ani 

 
Autori: deputaţi Silviu Vexler şi Ibram Iusein 
 

 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţilor administrative ale 
Cultului Musulman din 
România şi pentru a răspunde 
nevoilor actuale ale cultului. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

7.  
Anexa nr.III: FAMILIA OCUPAŢIONALĂ 
DE FUNCŢII BUGETARE "CULTURĂ" 
UNITĂŢI DE CULTURĂ 
CAPITOLUL II: Salarii de bază din 
sistemul bibliotecarilor publice din 
România 
b) Funcţii de execuţie 
 

Nr. 
crt. Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

Alte biblioteci 

Salariul 
de bază 

– lei  
Gradaţia 

0 
Coeficient 

Anul 
2022 

4 

Bibliotecar, 
redactor, 
tehnoredactor, 
operator date, 
controlor date, 
restaurator, 
conservator  
treapta I A 

M 3900 1,56 

treapta I M 3850 1,54 
treapta II M 3750 1,50 
debutant M 3610 1,44 

41 

Muncitor 
calificat, I 

M 3850 1,54 

Muncitor 
calificat, II 

M; G 3750 1,50 

Muncitor 
calificat, III 

M; G 3610 1,44 

Muncitor 
calificat, IV 

M; G 3550 1,42 

 
 

 
Se elimină. 
 

Autori: membrii comisiei  

 
Funcţia de muncitor calificat 
se regăseşte în Anexa 
nr.VIII, în capitolul cu 
funcţiile comune din sistemul 
bugetar.  
Prin introducerea acestei 
funcţii în această anexă, se 
creează paralelism legislativ. 
În plus, nu se precizează 
dacă şi cum se face 
reîncadrarea personalului pe 
aceste funcţii, aceste 
persoane rămânând încadrate 
pe anexa nr.VIII. 
Totodată, dacă s-ar introduce 
această funcţie doar în familia 
ocupaţională „Cultură”, ar fi 
discriminate celelalte familii 
ocupaţionale care utilizează 
aceeaşi funcţie. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

8.  
__ 

 
5. La anexa nr.III, capitolul II, punctul I, 
litera a), numerele curente 1-3 din tabel 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

„1 

Manager 
(director 
general/ 
director) 

S 10529 12459 4,21 4,98 

2 
Director 
general 
adjunct 

S 9651 11933 3,86 4,77 

3 Director S 9651 11933 3,86 4,77” 

 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 

9.  
__ 

 
6. La anexa nr.III, capitolul III, punctul 
I, litera a), numerele curente 1-3 din 
tabel se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

“1 

Manager 
(director 
general/ 
director) 

S 10529 12459 4,21 4,98 

2 
Director 
general 
adjunct 

S 9651 11933 3,86 4,77 

3 Director S 9651 11933 3,86 4,77” 

 
Autor: deputat Silviu Vexler 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

10.  
__ 

 
7. La anexa nr.III, capitolul III, punctul 
II, litera a), numerele curente 1-3 din 
tabel se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

“1 

Manager 
(director 
general/ 
director) 

S 8423 9283 3,37 3,71 

2 
Director 
general 
adjunct 

S 7546 8678 3,02 3,47 

3 Director S 7546 8678 3,02 3,47” 

 
Autor: deputat Silviu Vexler 
 

 

11.  
__ Art.II. – Începând cu drepturile salariale 

aferente lunii următoare celei în care intră în 
vigoare prezenta lege, cuantumul brut al 
salariilor de bază de care beneficiază 
personalul din cadrul Institutului pentru 
studierea problemelor minorităților naționale 
se majorează cu 100%, cu respectarea 
prevederilor art.38 alin.(6) din Legea 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Autor: deputat Csép Éva Andrea 
 

 
Amendamentul formulat este 
necesar pentru creșterea 
salariului personalului din 
cadrul Institutului, deoarece, 
asemenea celorlalte institute 
de cercetare și studierea 
problemelor minorităților sau 
holocaustului, cum ar fi 
Institutul Naţional pentru 
Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel”  este 
necesară majorarea salariilor. 
Pentru eliminarea diferențelor 
salariale între personalul 
instituțiilor care desfășoară 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

activități de cercetare 
științifică, dezvoltare 
tehnologică şi proiectare. 
 

12.  
__ 

 
Art.III. - Începând cu drepturile salariale 
aferente lunii următoare celei în care intră în 
vigoare prezenta lege, cuantumul brut al 
salariilor de bază de care beneficiază 
personalul din cadrul Inspectoratului de Stat 
pentru Controlul în Transportul Rutier - 
I.S.C.T.R., Autorităţii Rutiere Române şi 
Autorităţii Navale Române se majorează cu 
20% faţă de nivelul acordat pentru luna 
decembrie 2019, cu respectarea prevederilor 
art.38 alin.(6) din Legea nr.153/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Nivelul de salarizare din 
cadrul acestor instituţii este 
un factor care contribuie la 
lipsa de personal, fapt ce 
trebuie remediat prin 
stabilirea unor salarii 
atractive. 
Pentru a asigura un 
tratament salarial identic 
pentru instituţiile publice 
finanţate integral din venituri 
proprii, aflate în subordinea 
Ministerului Transporturilor. 
 

13.  
__ Art.IV. – Începând cu drepturile salariale 

aferente lunii august 2020, cuantumul brut al 
salariilor de bază de care beneficiază 
personalul din cadrul bibliotecilor naţionale 
sau de importanţă naţională, Bibliotecii 
Academiei Române, precum şi din cadrul 
muzeelor de importanţă naţională, se 
majorează cu 30%, cu respectarea 
prevederilor art.38 alin.(6) din Legea 
nr.153/2017, cu modificările şi completările 

 
Nivelul de salarizare din 
cadrul acestor instituţii este 
un factor care contribuie la 
lipsa de personal, fapt ce 
trebuie remediat prin 
stabilirea unor salarii 
corespunzătoare specifice de 
muncă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

ulterioare. 
 
Autor: deputat Silviu Vexler 
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