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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. I. - 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 completMe ulterioare, se modifica ^i se 
completeaza dupa cum urmeaza:

1. La Anexa nr. 11, capitolul I punctul 1, dupa punctul 4^ al Notei de la 
subpunctul 1.3. se introduc trei noi puncte, pet. 4^* - 4^, cu urmatorul cuprins:

„4^. Nivelul de salarizare al funejiei de la nr. crt. 6 se aplica flinctiei de §ef 
serviciu din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

4^. Nivelul de salarizare al fimetiei de la nr. crt. 7 se aplica §i func^iei de §ef 
birou din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

4^. Personalul care ocupa flinclia de asistent medical-§ef pe unitate 
beneficiaza de majorarea salariului de baza cu 15% daca i§i desfa§oara activitatea 
intr-un spital cu un numar de paturi cuprins intre 250 §i 400, respectiv cu 7,5% dacai^i 
desfa^oara activitatea intr-un spital cu un numar de paturi mai mic de 250.”

2. La Anexa nr. VIII capitolul I litera A punctul I, punctul 4^ de la 
Nota se modiHca §i va avea urmatorul cuprins:

„4'. Salariile de baza prevazute la lit. c), d) si e) se aplica §i personalului 
din cadrul Garzilor Forestiere, Gfeii Nationale de Mediu si Administratiei 
Rezerva^iei Biosferei «Delta Dunarii».”
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3, La Anexa nr. VIII capitoiul I litera A punctul I, dupa punctul 6 al 
Notei se introduc doua noi puncte, pet. 7 §i 8, cu urmatorul cuprins:

„7. In compartimentul Inspec^ie Paza Ecologica al Administra^iei 
Rezerva^iei Biosferei «Delta Dunarii» va fi utilizata func^ia de inspector ecolog m 
locul func^iei de consilier, pentru cei cu studii' superioare, respectiv func^ia de 
agent ecolog m locul func^iei de referent, pentru cei cu studii medii, fiind salarizati 
in mod corespunzator la nivelul func^iei inlocuite.

8. Personalul din cadrul Administra|iei Rezerva^iei Biosferei «Delta 
Dunarii» §i comisariatul Rezerva^iei Biosferei «Delta Dunarii» din cadml Gavzii 
Na1;ionale de Mediu, care i^i desfa^oara activitatea in teritoriul rezerva^iei, 
beneficiaza de un spor de izolare de pana la 20% din salariul de baza, care nu se ia 
in calcul la limita sporurilor prev^uta la art. 25. Sporul se acorda proportional cu 
timpul lucrat in rezervatie.”

4. La Anexa nr. VIII capitoiul I litera A punctul II, punctul 1 de la
Nota se abroga.

5. La Anexa nr. VIII capitoiul II, subtitlul literei H se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:

„AGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI”

6. La Anexa nr. VIII capitoiul II litera H, Nota de la litera a) se
abroga.

Art. II. - (1) Incepand cu luna urmatoare celei in care intra in vigoare 
prezenta lege, salariile de baza de care beneficiaza personalul din cadrul 
institutiilor unitatilor aflate in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului se 
stabilesc la nivelul prevazut de lege pentru anul 2021.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica personalului care a beneficiat de 
majorarile salariale prev^ute de Legea nr. 156/2020 pentru modificarea 
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. III. - (1) Prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie
2021.

(2) Reincadrarea personalului §i stabilirea noilor salarii de baza ca urmare a 
intrarii in vigoare a dispozitiilor art. I se fac dupa aplicarea in anul 2021 a prevederilor 
art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice, cu modificarile completarile ulterioare.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputatilor 

in sedinta din 25 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin, (1) din Constitutia Romdniei, republicatd.

p, PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
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