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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

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

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

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:

1. După articolul 16, se introduce un nou articol, art.l6^ cu următorul
cuprins:

„Art.l6^.-Drepturi salariale pentru activitatea prestată în proiecte 

finanţate din fonduri externe rambursabile
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 flmcţie/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.”
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2. La Anexa nr.VIII - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII 

BUGETARE „ADMINISTRAŢIE”, CAPITOLUL I, litera A SalaHzarea 

funcţionarilor publici^ pct.I Salarii pentru administraţia publică centrală, lit.e) 

Funcţii publice specifice de execuţie, după punctul 2 al Notei, se introduce un 

nou punct, pct.3, cu următorul cuprins;

„3- Pentru funcţia prevăzută la nr.crt.l, care exercită atribuţii de coordonator, 
stabilită prin Hotărârea Biroului permanent, se asimilează din punct de vedere al 
salarizării cu funcţia prevăzută la 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), nr.crt.6, din prezenta anexă.”

Art.II.- După articolul 58 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului 
public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.345 

din 25 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou 

articol, art.58\ cu următorul cuprins:

„Art.SSV- (1) Detaşarea sau transferul funcţionarului public parlamentar 

se dispune de regulă doar în cadrul autorităţilor publice sau al instituţiilor publice 

prevăzute de prezenta lege.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(l) detaşarea sau 

transferul se poate dispune şi de pe funcţia publică parlamentară pe o funcţie 

publică generală cu respectarea condiţiilor prevăzute de prevederile art.57 alin.(2), 
respectiv art.58 alin.(2).

(3) Vechimea 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.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 14 

februarie 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu

dana.popescu
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