
PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

Parlamentul României adoptă prezenta loge. 

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: 

1. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (1), pentru instituliile 
din sistemul sanitar şi de asistenlă socială, cele din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate nalională, cele din sistemul justiliei, precum şi 

cele din subordinea Ministerului Justiliei, suma sporurilor, 
compensaliilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaliilor, 
inclusivi cele pentru hrană şi vacanlă, acordate cumulat pe total buget 
pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din 
suma salariilor de bază, a soldelor de funclie/salariilor de funclie, soldelor 
de grad/salariilor gradului profesional delinut, gradaliilor şi a soldelor de 

. comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz." 
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2. La articolul 33, alineatul (5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(5) Prevederile aim . (1) — (4) nu se aplică instituţiilor publice 
din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională." 

3. La anexa nr. I, capitolul III, litera C, numărul curent 1 din 
tabel se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„1 Vicepreşedinte uniune, 55 Profesor cu studii superioare, cu 
grad didactic I şi vechime în vicar administrativ 

patriarhal, vicar general, 
secretar general, consilier 
patriarhal, prim-rabin 

învălământ peste 25 ani" 

4. La anexa or. 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 

915 Profesor cu studii superioare, cu 
grad didactic II şi vechime în 
învălământ între 10 şi 15 ani" 

5. La anexa or. I, capitolul III, litera D, numărul total al 
funcţiilor şi numărul curent 1 din tabel se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

Preot, diacon, pastor, 
vestitor, imam, 
rabin, cantor*), 
oficiant de cult 

15287 

„1 Cu studii superioare: 11006 Profesor cu studii 
superioare 

gradul I 3045 gradul didactic I 
gradul II 3255 gradul didactic II 
definitiv 2445 definitiv 
debutant 2261 Debutant" 



3 

6. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 3 
al notei se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„3. Funcţionarii publici din cadrul aparatului Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului Munch i şi Protecţiei Sociale, Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, Ministerului Fondurilor Europene, 
Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea acestora, funcţionarii publici din cadrul 
aparatului Ministerului Justiţiei, beneficiază, pentru complexitatea 
muncii, de o majorare a salariului de bâză de 15%." 

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

punctul 3 al note! se introduce un nou punct, pct. 31, cu următorul 

cuprins: 
„31 . Funcţionarii publici din cadrul aparatului Administraţiei 

Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului, precum şi 

funcţionarii publici parlamentari din serviciile Parlamentului beneficiază, 

pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%." 

8. La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, punctul 4 
al Notei se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„4. Majorările prevăzute la pct. 1 — 31 nu se pot cumula cu cele 
prevăzute la art. 16 şi 17 din prezenta lege. Majorările prevăzute la pct. 1— 3 ~ 
acordate cumulat aceleiaşi persoane nu pot fi mai mult de două." 

9. La anexa nr. VIII, câpitolul II, litera A, punctul I, punctul 3 
al notei se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei, Ministerului Fondurilor Europene, 
Ministerului Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului 
Ministerului Justiţiei, din . serviciile Parlamentului, cu excepţia 

personalului prevăzut la cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezentâ anexă, 

beneficiază, pentru complexitatea muncii,. de o majorare a salariului de 
bază de 15%." 
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10. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, după 

punctul 3 al notei se introduce un nou punct, pct. 31, cu următorul 

cuprins: 
„3 1 . Personalul contractual din cadrul aparatului Administraţiei 

Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului şi serviciilor 
Parlamentului beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a 
salariului de bază de 15%." 

11. La anexa nr. VIII, capitolul IT, litera A, punctul I, punctul 4 
al notei se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„4. Majorările prevăzute la pct. 1 — 3' nu se pot cumula cu cele 
prevăzute la art. 16 şi 17 din prezenta loge. Maj orările prevăzute la pct. 1— 3 1
acordate cumulat aceleiaşi persoane nu pot fi mai mult de două." 

Art. II. — Începând cu luna decembrie 2020, în aplicarea 
prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, inclusiv cu cele aduso prin prezenta loge, salariile 
de bază vor fi recalculate prin raportarea salariului de bază astfel cum a 
fost stabilit în urma aplicării în anu12020 a prevederilor art. 38 alin. (4) 
din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi complotările ulterioare, la 
salariul de bază majorat potrivit prezentei legi. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 

p.PREŞEDINTELE 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

FLORIN IORDACHE 

Bucureşti, 
Nr. 

p. PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC 


