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ROMANIA

PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

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

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Articolul I - Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice, publicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.492 din 28 iunie 2017, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La Anexa nr.VIII, Capitolul I, litera A, punctul I, dupa tabelul de la litera d) se 
introduce o NOT A, cu urmatorul cuprins:

”N0TA

1. Nivelul de salarizare al functiei de la nr. crt. 2 se utilizeaza si pentru functiile de 
inspector de specialitate §i inginer din cadrul Agentiei Nationale pentru Proteclia 
Mediului §i institutiilor publice subordonate. Specialitatea functiei de inginer este 
cea care se regaseste m activitatea de baza a unitatii. Cu acelasi nivel pot fi 
salarizate, m activitatea de baza, si functiile de biolog, chimist, fizician §i altele, 
daca persoanele mcadrate pe aceste funclii desfa^oara activitate m specialitatea 
funcliei.

2. Nivelul de salarizare al functiei de la nr. crt 3 se utilizeaza si pentru functia de 
subinginer din cadrul Agenliei Nationale pentru Proteclia Mediului si institutiilor 
publice subordonate.

Nivelul de salarizare al funcfiei de la nr. crt. 4 se utilizeaza si pentru functiile de 
tehnician si observator conditii mediu din cadrul Agentiei Nationale pentru 
Protectia Mediului §i institutiilor publice subordonate. Specialitatea functiilor de

3.



tehnician de observator conditii media este cea care se regaseste m activitatea 
de baza a unitatii.”

2. La Anexa nr.VIII Capitolul I litera A punctul I, punctul 4^ de la nota se modiflca 
§i va avea urmatorul cuprins:

”4* Salariile de baza prevazute la lit.c), d) si la nr. crt.10-12 de la lit.e) se aplica ^i 
personalului din cadrul Garzilor Forestiere, Garzii Nationale de Mediu, Agentiei 
Nationale pentru Protectia Mediului ?i institu|iilor publice subordonate, precum §i 
Administratiei Rezervatiei Biosferei ’’Delta Dunarii.”

3. La Anexa nr.VIII Capitolul I litera A punctul I, punctul 8 se modifica ?i va avea 
urmatorul cuprins:

”8. Personalul din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei ’’Delta Dunarii” §i 
comisariatului Rezervatiei Biosferei ’’Delta Dunarii” din cadrul Garzii Nationale de 
Mediu, care i§i desfasoara activitatea m teritoriul rezervatiei, beneficiaza de un spor 
de izolare de pana la 20% din salariul de baza, care nu se ia in calcul la limita 
sporurilor prevazute la art.25. Sporul se acorda proportional cu timpul lucrat in 
rezervatie.”

4. La Anexa nr.VIII Capitolul II litera H-PROTECTIA MEDIULUI seabroga.

Art.II - (1) Prevederile art.I se aplica mcepand cu luna urmatoare celei m care intra.m. 
vigoare prezenta lege.

(2) Remcadrarea personalului §i stabilirea noilor salarii de baza ca urmare a aplicarii. 
dispozitiilor art.I se fac cu respectarea prevederilor art.38 alin.(6) din Legea-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in §edinta din

respectarea prevederilor art. 75 §i 76, alin. (2) din Constitutia Romaniei.

, cu

PRE§EDINTELE SENATULUI,

Anca-Dana Dragu

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor m jedin^a din
_________ , cu respectarea prevederilor art. 75 §i 76, alin. (2) din Constitutia

Romaniei.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

Ludovic Orban


