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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea Anexei nr. VIII familia ocupaţională de funcţii 

bugetare "administraţie" din Legea-cadru nr.l53 din 28 iunie 2017privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificările 
ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. L560/2021, a fost 
sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra 
propunerii legislative pentru completarea Anexei nr.VIII familia ocupaţională de funcţii 
bugetare "administraţie" din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, iniţiatori Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; Mircescu 
lon-Narcis - senator USR_PLUS; Romaşcanu Lucian - senator PSD; Târziu Claudiu-Richard - 
senator AUR; Turos Lorând - senator UDMR.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare asimilarea consilierilor 
parlamentari care exercită atribuţii de coordonator din punct de vedere al salarizării cu funcţia de 
şef birou/şef oficiu.

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil.
Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a avizat-o favorabil. 
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite avizul 

cu nr. 797-FAVORABIL.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu

nr 745-FAVORABIL.
Comisia pentru administraţie publică transmite avizul cu nr. 304-FAVORABIL. 
în cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost adoptate 

cu majoritate de voturi şi se regăsesc în anexa nr.l ce face parte integrantă din prezentul raport.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu prevederile art.63 

din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea Guvernului, reprezentanţi ai 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Având în vedere avizele favorabile şi argumentele prezentate în expunerea de motive, în 
şedinţa din 8 februarie 2022, membrii Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport de admitere, cu amendamente admise.

în consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre dezbatere 
şi adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente şi propunerea legislativă.
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în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria
legilor ordinare.

Propunerea legislativă urmează a fi adoptată de Senat în calitate de primă Camera
sesizată.

Secretar,Preşedinte,

Senator Sorin VLAŞINSenator Ion ROTARII
r\ o/w
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Anexa nr 1 la raportul nr. XXVII/294/2022

AMENDAMENTE ADMISE
la

Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.VIII familia ocupaţională de funcţii bugetare "administraţie” din Legea-cadru nr.l53 
I din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

L560/2021

Propunerea legislativă pentru completarea 
Anexei nr.VIII familia ocupaţională de funcţii 

bugetare "administraţie" din Legea-cadru 
nr.l$3 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice 
L560/2021

ObservaţiiAmendamentNr.crt

Amendament de tehnică legislativă 
pentru corelare cu amendamentul 
propus.

Titlul legii se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
“Propunere legislativă pentru completarea 
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice şi pentru 
completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar"

1.

Propunere legislativă pentru completarea Anexei 
nr.VIII familia ocupaţională de funcţii bugetare 
"administraţie” din Legea-cadru nr.l53 din 28 
iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice

Amendament de tehnică legislativă 
pentru corelare cu amendamentul 
propus.

Articolul unic devine Art. I şi se modifică 
după cum urmează:
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 
completează după cum urmează:

2.

Articol unic - Anexa nr. VIII FAMILIA 
OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE 
"ADMINISTRAŢIE", CAPITOLUL I, litera A 
Salarizarea funcţionarilor publici, Pct. I Salarii 
pentru administraţia publică centrală, din Legea- 
cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice - publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I, nr 492 din data de 28 iunie 2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează:



Amendament al domnilor senatori 
Robert-Marius Cazanciuc şi Cătălin- 
Daniel Fenechiu
Parlamentul României a adoptat legi 
pentru ratificarea sau aprobarea 
acordurilor de împrumut încheiate 
cu instituţii financiare internaţionale, 
precum Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare sau 
Banca de Dezvoltare a Consiliului

l.După articolul 16, se introduce un nou 
articol, art. 16^ cu următorul cuprins:

Art. 16*. - Drepturi salariale pentru activitatea 
prestată în proiecte finanţate din fonduri 
externe rambursabile

3.

Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile 
publice nominalizat în echipele de proiecte 
finanţate din fonduri externe rambursabile, în 
baza legilor pentru ratificarea sau aprobarea 
acordurilor de împrumut adoptate de 
Parlamentul României, beneficiază de 
majorarea salariilor de bază, soldelor de 
funcţie/salariilor de funcţii, indemnizaţiilor de 
încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul 
de proiecte în care este implicat. Această 
majorare se aplică proporţional cu timpul 
efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.

Europei, în vederea finanţării unor 
proiecte şi reforme critice pentru 
domenii de importanţă naţională, 

îmbunătăţirea eficienţeiprecum:
sectorului sanitar, managementul
riscurilor în caz de dezastre, 
gestionarea situaţiilor de urgenţă, 
construcţia de locuinţe pentru 
persoanele/familiile tinere din 
România, îmbunătăţirea serviciilor şi 
infrastructurii judiciare, controlul 
integrat al poluării cu nutrienţi, 
proiectul de regenerare urbană 
“Cartierul pentru justiţie” etc.
Doar cu titlu de exemplu se pot 
menţiona următoarele legi: legea nr. 
179 din 16 decembrie 2014 pentru 
ratificarea Acordului de
împrumut (Proiectul privind reforma 
sectorului sanitar - îmbunătăţirea 
calităţii şi eficienţei sistemului 
sanitar) dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 
17 iunie 2014, legea nr. 89 din 25

pentru2020iunie
ratificarea Acordului 
împrumut (Proiect 
îmbunătăţirea

de
privind 

rezilienţei şi a



răspunsului la situaţii de urgenţă) 
dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 
10 iulie 2019, legea nr. 261 din 30 
decembrie 
ratificarea Scrisorii 
înţelegere privind avansul pentru 
pregătirea Proiectului de dezvoltare 
propus, "Cartierul pentru justiţie", 
dintre România şi Banca
Internaţională pentru Reconstrucţie 
şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles 
ia 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 
iunie 2019, legea nr. 307 din 11 
decembrie
ratificarea Acordului 
împrumut (Proiect 
îmbunătăţirea 
riscurilor

2019 pentru
de

I

2018 pentru
de

privind 
managementului 

de dezastre) dintre 
România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 1 august 
2018, legea nr. 208 din 8 noiembrie 
2016 pentru aprobarea Acordului- 
cadru de împrumut dintre România 
şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei
construcţia de locuinţe pentru 
persoanele/familiile tinere din 
România, destinate închirierii), 
semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 
2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016. 
Toate aceste proiecte şi reforme sunt 
finanţate din fonduri externe 
rambursabile, puse la dispoziţia 
României prin acordurile de 
împrumut internaţionale ratificate 
sau aprobate de Parlament._________

(Proiectul privind



în prezent, personalul din instituţiile 
şi/sau autorităţile publice care 
gestionează proiectele de importanţă 
naţională finanţate din fonduri 
externe rambursabile, nu beneficiază 
de aceleaşi drepturi salariale cu
personalul care gestionează proiecte
finanţate din fonduri europene
nerambursabile, 
responsabilităţile sunt cel puţin 
comparabile.
Această situaţie salariată

afectează 
implementarea 

proiectelor finanţate din fonduri 
externe rambursabile, deoarece 
personalul calificat preferă să facă 
parte din echipele de proiecte 
finanţate din fonduri europene 
nerambursabile, pentru a beneficia 
de majorarea salariilor de bază. 
Prezenta completare va înlătura 
această situaţie discriminatorie şi va 
înlesni implementarea proiectelor şi 
reformelor finanţate din fonduri 
externe rambursabile, puse la 
dispoziţia României prin acorduri de 
împrumut internaţionale ratificate 
sau aprobate de Parlament.

deşi

discriminatorie,
semnificativ

Amendament de tehnică legislativă, 
punctul 1 devine punctul 2.

2. După punctul 2 de la Nota din 
Anexa nr.VIII FAMILIA OCUPAŢIONALĂ 

FUNCŢII
"ADMINISTRAŢIE", CAPITOLUL I, litera 
A Salarizarea funcţionarilor publici, Pct.I 
Salarii pentru administraţia publică centrală, 
lit. e) funcţii publice specifice de execuţie se 
introduce un nou punct, pct.3, cu următorul 
cuprins:_________________________________

1. După punctul 2 de la Nota din Anexa 
nr.VIII FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE 
FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE", 
CAPITOLUL I, litera A Salarizarea 
funcţionarilor publici, Pct.I Salarii pentru 
administraţia publică centrală, lit. e) funcţii 
publice specifice de execuţie se introduce un nou 
punct, pct.3, cu următorul cuprins:

4.

BUGETAREDE



”Pct.3: Pentru funcţia prevăzută la nr. crt. 1, 
care exercită atribuţii de coordonator, stabilită 
prin Hotărârea Biroului Permanent, se
asimilează din punct de vedere al salarizării cu 
funcţia prevăzută la Anexa VIII FAMILIA 
OcilPAŢIONALĂ 
BUGETARE 
CAPITOLUL I, litera A Salarizarea
funcţionarilor publici, Pct. I Salarii pentru 
administraţia publică centrală, lit. c), nr. crt. 6, 
din prezenta anexă.”

”Pct.3: Pentru funcţia prevăzută la nr. crt. 1, 
care exercită atribuţii de coordonator, stabilită prin 
Hotărârea Biroului Permanent, se asimilează din 
punct de vedere al salarizării cu funcţia prevăzută 
la Anexa VIII FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE 
FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRA ŢIE”, 
CAPITOLUL 
funcţionarilor publici, Pct. I Salarii pentru 
administraţia publică centrală, lit. c), nr. crt. 6, din 
prezenta anexă.”

DE FUNCŢII 
"ADMINISTRA ŢIE ”,litera A SalarizareaI,

Amendament de tehnică legislativăDupă Art. 1 se introduce un articol nou, Art. 
II cu următorul cuprins:
Art. II Legea nr. 7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar cu 
modillcările şi completările ulterioare se 
completează după cum urmează:

5.

Amendament al Comisiei pentru 
muncă

l.După art. 58 se introduce un art. nou, art. 
58\ cu următorul cuprins:
Alin
funcţionarului public parlamentar se dispun de 
regulă doar în cadrul autorităţiilor publice sau al 
instituţiilor publice prevăzute de prezenta lege.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) 
detaşarea sau transferul se pot dispune şi de pe 
funcţia publică parlamentară pe o funcţie 
publică generală cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de prevederile art. 57, alin (2), 
respectiv 58’alin (2).
(3) Vechime minimă în specialitate necesară 
funcţiilor publice parlamentare de execuţie şi 
echivalarea acestora cu funcţiile publice 
generale se stabilesc, de către birourile 
permanente reunite ale celor două Camere ale 
Parlamentului, la propunerea secretarilor 
generali ai Senatului şi Camerei Deputaţilor.

6.

158 (1) Detaşarea sau transferul




