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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

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

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Articol unic. 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. Articolul 41 de la NOTA aferentă Anexei nr.VIII Subcapitolul I: A 
Salarizarea functionarilor publici, SECŢIUNEA I: Salarii pentru 
administraţia publică centrală, se completează după cum urmează: 

„4'. Salariile de bază prevăzute la lit. c) şi d) se aplică personalului din 
cadrul Gărzilor Forestiere şi din cadrul Administraliei Rezervaliei Biosferei Delta 
Dunării"." 

2. După punctul 6 de la NOTA aferentă Anexei nr.VIII Subcapitolul I: 
A Salarizarea functionarilor publici, SECŢIUNEA I: Salarii pentru 
administraţia publică centrală, se introduce un nou punct, punctul 7, cu 
următorul cuprins: 

„7. Pentru personalul din cadrul Administraliei Rezervaliei Biosferei 
„Delta Dunării" şi comisariatul Rezervaliei Biosferei „Delta Dunării" din cadrul 
Gărzii Nationale de Mediu, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul rezervaliei, 
beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul de bază, care nu se ia 
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în calcul la limita sporurilor prevăzută la art.25. Sporul se acordă proportional cu 
timpul lucrat în rezervalie." 

3. Titlul de la Anexa nr.VIII, SUBCAPITOLUL 8: H. PROTECŢIA 

MEDIULUI: AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA 

REZERVA')('IEI BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII" se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„SUBCAPITOULUL 8: H. PROTECŢIA MEDIULUI. 
AGENŢII DE PROTECŢTE A MEDIULUI" 

4. NOTA de la SUBCAPITOLUL 8: H. PROTECŢIA MEDIULUI: 
AGENŢII DE PROTEC)('IE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA 

REZERVAŢIEI BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII", din cadrul Anexei 
nr.VIII se elimină. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

p.PRE$EDINTELESENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


