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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. L - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

1, La articolul 25, alineatul (2) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru institutiile 

din sistemul sanitar §i de asistenja sociala, cele din sistemul de aparare, 
ordine publica §i securitate nalionala, cele din sistemul justitiei, precum §i 
cele din subordinea Ministerului Justitiei, suma sporurilor, 
compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor §i indemnizatiilor, 
inclusiv cele pentru hrana §i vacanta, acordate cumulat pe total buget 

pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depa§i 30% din 

suma salariilor de baza, a soldelor de fiinctie/salariilor de functie, soldelor 

de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor §i a soldelor de 

comand^salariilor de comanda §i a indemnizatiilor lunare, dupa caz.”
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2. La articolul 33, alineatul (5) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(5) Prevederile alin. (1) - (4) nu se aplica institufiilor publice 

din sistemul de aparare, ordine publica si securitate na|ionala.”

3. La anexa nr. I, capitolul III, litera C, numarul curent 1 din 

label se modifica $i va avea urmStorul cuprins:

Profesor cu studii superioare, cu 

grad didactic I §i vechime in 

inva^amant peste 25 ani”

Vicepre§edinte uniune, 
vicar administrativ 

patriarhal, vicar general, 
secretar general, consilier 

patriarhal, prim-rabin

55

4. La anexa nr. I, capitolul III, litera C, numarul curent 3 din 

label se modifica $i va avea urmatorul cuprins:

Profesor cu studii superioare, cu 

grad didactic II §i vechime in 

invafamant intre 10 §i 15 ani”

Secretar Cancelaria 

patriarhala, consilier 

eparhial, secretar eparhial, 
inspector eparhial, exarh, 
protopop

„3 915

5. La anexa nr. I, capitolul III, litera D, numarul total al 

functiilor $i numarul curent 1 din label se modifica $i vor avea 

urmatorul cuprins:

Preot, diacon, pastor, 
vestitor, 
rabin,
oficiant de cult

imam,
cantor*). 15287

Profesor cu studii 
superioareCu studii superioare: 11006

gradul didactic Igradul I 3045
gradul didactic IIgradul II 3255

definitivdefinitiv 2445
Debutant”debutant 2261
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6. La anexa nn VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 3 

al notei se modifica va avea urmatorul cuprins:
„3. Functionarii publici din cadml aparatului Ministerului 

Finan^elor Publice, Ministerului Muncii ^i Protectiei Sociale, Ministerului 

Mediului, Apelor §i Padurilor, Ministerului Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii §i Administra^iei, Ministerului Fondurilor Europene, 
Ministerului S^atajii, Ministerului Educajiei §i Cercetarii, Casei 

Nationale de Asigurari de Sanatate §i din institutiile aflate in subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea acestora, functionarii publici din cadrul 

aparatului Ministerului Justijiei, beneficiaza, pentru complexitatea 

muncii, de o majorare a salariului de baza de 15%.”

7. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, dupa 

punctul 3 al notei se introduce un nou punct, pet. 3^ cu urmatorul 

cuprins:
„3^ Functionarii publici din cadrul aparatului Administra^iei 

Prezidenjiale, Secretariatului General al Guvemului, precum §i 
functionarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului beneficiaza, 
pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de baza de 15%.”

8. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 4 

al Notei se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
„4. Majorarile prevazute la pet. 1 - 3^ nu se pot cumula cu cele 

prevazute la art. 16 §i 17 din prezenta lege. Majormle prev^te la pet. 1 - 3 ^ 
acordate cumulat aceleia§i persoane nu pot fi mai mult de doua.”

9. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 3 

al notei se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului 

Finanfelor Publice, Ministerului Muncii §i Proteefiei Sociale, Ministerului 

Mediului, Apelor §i Padurilor, Ministerului Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii §i Administrafiei, Ministerului Fondurilor Europene, 
Ministerului Smatafii, Ministerul Educafiei §i Cercet^ii, Casei Na^ionale 

de Asigur^i de Sanatate §i din institufiile aflate in subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului 

Ministerului Justifiei, din serviciile Parlamentului, cu excepfia 

personalului prevazut la cap. II lit. A pet. I subpet. 2.4 din prezenta anexa, 
beneficiaza, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de 

bazade 15%.”
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10. La anexa nr, VIII, capitolul II, litera A, punctul I, dupa 

punctul 3 al notei se introduce un non punct, pet. 3\ cu urmatorul 

cuprins:
„3K Personalul contractual din cadrul aparatului Administrajici 

Preziden^iale, Secretariatului General al Guvemului §i serviciilor 

Parlamentului beneficiaza, pentru complexitatea muncii, de o majorare a 

salariului de baza de 15%.”

11. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, punctul 4 

al notei se modifica $i va avea urmatorul cuprins:
„4. Majorarile prevazute la pet. 1 - 3* nu se pot cumula cu cele 

prev^te la art. 16 §i 17 din prezenta lege. Majorarile prev^te la pet. 1 - 3 ^ 
acordate cumulat aceleia§i persoane nu pot fi mai mult de doua.”

Art. II. - Incepand cu luna decembrie 2020, in aplicarea 

prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariile 

de baza vor fi recalculate prin raportarea salariului de baza astfel cum a 

fost stabilit in urma aplic^ii in anul 2020 a prevederilor art. 38 alin. (4) 

din Legea nr. 153/2017, cu modificarile §i completarile ulterioare, la 

salariul de baza majorat potrivit prezentei legi.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edin{a din 14 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constitufia Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTAJILOR
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