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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modifîcarea şi 

completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice (b391/20.06.2022), transmisă de Secretarul 

General al Senatului cu adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D757/28.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată 

şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ, republicat,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect modificarea şi 

completarea Anexei nr. I, capitolul I litera A, precum şi a Anexei 

nr. VIII, capitolul II, litera A, secţiunea a IlI-a din Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se, potrivit 

Expunerii de motive, ^^echilibrarea remuneraţiei în acest sector (n.r. 
învăţământ), astfel încât să se recompenseze echitabil responsabilitatea 

muncii şi atribuţiile sumate. Această propunere va corecta sistemul de 

salarizare la nivelul învăţământului preuniversitar, întrucât 

remuneraţia va fi în concordanţă cu gradul de complexitate al muncii



depuse, iar acest lucru, pe termen lung, va duce la creşterea interesului 

pen tru ocuparea şi asumarea unor posturi de conducere^'.
In raport de conţinutul său normativ, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 75 

alin. (1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată 

este Senatul.
2. Menţionăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 

Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. Semnalăm faptul că Secretarul General al Senatului a transmis 

spre avizare Consiliului Legislativ, cu adresele nr. XXXV/647/8.02.2022, 
nr. XXXV/788/15.022022, nr.XXXV/969/2L02.2022, nr. XXXV/1293/8.03.2022, 
nr. XXXV/1665/29.03.2022 şi nr. XXXV/2011/19.04.2022, propunerile 

legislative nr. b27 din 9.02.2022, b51 din 10.02.2022, b57 din 

15.02.2022, blOO din 2.03.2022, bl60 din 23.03.2022 şi b227 din 

13.04.2022, care cuprind intervenţii asupra Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru care 

au fost emise avizele favorabile cu observaţii şi propuneri nr. 216 din 

7.03.2022, nr. 242 din 14.03.2022 şi nr. 376/7.04.2022, precum şi 
avizele negative nr. 271/18.03.2022, nr. 433/18.04.2022 şi 
nr. 535/12.05.2022.

Precizăm că, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Senatului, 
propunerile enumerate anterior au fost transmise, spre dezbatere, 
Camerei Deputaţilor.

Prin urmare, pentru sistematizarea legislaţiei şi promovarea unor 

soluţii unitare, sugerăm dezbaterea concomitentă a acestor propuneri 

legislative în camera decizională, asigurându-se, totodată, respectarea 

principiului bicameralismului, în vederea adoptării unui singur act 

normativ.
A

4. întrucât propunerea legislativă are implicaţii asupra bugetului 

de stat, este obligatorie solicitarea unei informări din partea Guvernului, 
în confonnitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (1) teza a Il-a din 

Constituţia României, republicată.
Totodată, în considerarea dispoziţiilor art. 15 din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, fiind vorba de 

o iniţiativă a cărei adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, 
iniţiatorii trebuie să prezinte fişa financiară prevăzută la art. 15 din
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Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

în acest context precizăm că, în considerentele Deciziei 

nr. 331/2019, Curtea Constituţională a reţinut că, Jipsindfişa fiinanciară 

(iniţială şi reactualizată) nu se poate trage decât concluzia că la 

adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanţare incertă, generală 

şi lipsită de un caracter obiectiv şi efectiv, nefiindaşadar reală''.
5. Semnalăm că Expunerea de motive nu respectă prevederile 

art. 31 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care impun ca instrumentul de motivare să 

prezinte cerinţele care reclamă intervenţia normativă - cu referire 

specială la insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor în vigoare, 
cu evidenţierea elementelor noi - şi să cuprindă secţiuni distincte 

privind impactul socio-economic, impactul financiar asupra bugetului 

general consolidat pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv infonnaţii cu 

privire la cheltuieli şi venituri, impactul asupra sistemului juridic, cu 

sublinierea implicaţiilor asupra legislaţiei în vigoare, precum şi cu 

menţionarea consultărilor derulate în vederea elaborării prezentei
propuneri.

De asemenea, precizăm că titlul instrumentului de motivare nu 

face referire la propunerea legislativă pe care o însoţeşte.
în plus, precizăm că, pe lângă lipsa elementelor obligatorii 

prevăzute de lege, expunerea de motive nu este completă, întrucât nu 

este prezentată argumentaţia aferentă majorărilor salariale preconizate
pentru personalul din unităţile teritoriale, respectiv cel din serviciile 

deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de 

specialitate, prefecturi, consilii judeţene şi municipii, menţionat la 

Anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, secţiunea a IlI-a din Legea-cadru 

nr. I53/20I7.
De asemenea, nu sunt cuprinse nici criteriile pe baza cărora au 

fost modificaţi. în mod diferit coeficienţii aplicaţi nivelelor de 

salarizare, aferent funcţiilor deţinute de personalul din unităţile 

teritoriale cuprins în Anexa nr. VEI, capitolul II, litera A, secţiunea a IlI-a 

din actul de bază.
Faţă de aspectele menţionate anterior, este necesară completarea 

instrumentului de motivare şi corelarea acestuia cu proiectul de act 

normativ.

3



Potrivit considerentelor exprimate în Decizia Curţii 

Constituţionale nr. 6^2/2012,.dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă, republicată [...], cu modificările 

şi completările ulterioare instituie obligaţia fundamentării actelor 

normative. [...]. Lipsa unei fundamentări temeinice a actului normativ 

în discuţie determină, [...], încălcarea prevederilor din Constituţie 

cuprinse în art 1 alin. (5) [...fi/
6. La titlu, pentru un spor de rigoare redacţională, termenul 

„Legii” se va înlocui cu sintagma „Legii-cadru”, observaţie valabilă şi 
pentru cazul similar de la partea introductivă a art. 1.

7. întrucât proiectul este structurat într-un singur articol, 
abrevierea „Art. I” din debutul normei preconizate se va înlocui cu 

expresia „Articol unic”.
Pentru respectarea uzanţelor normative şi indicarea exactă a 

elementelor structurale asupra cărora se intervine, părţile dispozitive 

ale pct. 1-4 se vor reformula astfel:
„1. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, numerele 

curente 1-4 se modifică şi vor avea următorul cuprins;”;
„2. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, la notă, după 

punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 3, cu următorul cuprins:”;
„3. La anexa nr. VIII capitolul II litera A punctul III, tabelul 

de la litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins;”.
„4. La anexa nr. VIII capitolul II litera A punctul III, în tabelul 

de la litera b), numerele curente 1-3 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins;”.
Referitor la partea dispozitivă de la pct 5, semnalăm că 

elementul structural asupra căruia se intervine este indicat eronat, 
întrucât la pct. III de la lit. A a capitolului II din anexa nr. VIII nu există 

decât lit. a) şi b). Pentru precizia intervenţiei legislative este necesară 

revederea părţii dispozitive.
8. La pct. 1 de la actualul art I, referitor la soluţia preconizată, 

pentru de la punctul 2 al literei A, a capitolului I, la anexa nr. I din 

Legea-cadru nr. 153/2017, respectiv majorarea cu 20% a salariilor de 

bază pentru personalul de îndrumare şi control din învăţământul 

preuniversitar, semnalăm că aceasta nu este argumentată la nivelul 

expunerii de motive, în instrumentul de motivare fiind relevată situaţia
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lipsei personalului de conducere, pentru care însă nu a fost propusă 

majorarea salariului.
Recomandăm reanalizarea soluţiei juridice şi corelarea celor 

două documente.
9. La pct. 2 de la actualul art. I, referitor la textul propus pentru 

pct. 3 al notei de la punctul 2 al literei A, a capitolului I, la anexa 

nr. I din Legea nr. 153/2017, semnalăm că prin soluţia juridică 

preconizată, personalul de îndrumare şi control din învăţământul 

preuniversitar beneficiază, pe lângă majorarea de 20% a salariilor de 

bază, de o nouă majorare de 15% pentru complexitatea muncii, 
comparativ cu personalul de conducere din învăţământul preuniversitar, 
care beneficiază doar de această din urmă majorare.

Faţă de acest aspect, este necesar a se analiza dacă mai sunt 

respectate principiile consacrate la art. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017, 
care stau la baza sistemului de salarizare a personalului plătit din 

fonduri publice, respectiv:
„d) principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că 

salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu 

responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul 

studiilor;
e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în

contextul recunoaşterii şi recompensării performanţelor profesionale 

obţinute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii şi regulamentelor
proprii;

f) principiul ierarhizării^ pe verticală, cât şi pe orizontală, în 

cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa 

activităţii desfăşurate;''.
De asemenea, semnalăm că, potrivit art. 4 alin. (1) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la 

nivelul administraţiei publice centrale si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 109/2021, denumirea actuală a ministerului menţionat este 

„Ministerul Educaţiei”.
10. La pct. 3 de la actualul art. I, referitor la soluţia juridică 

propusă, semnalăm că majorarea salariilor de bază pentru funcţiile de
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conducere din tabelul de la lit a) a punctului III de la litera A a 

capitolului II din cuprinsul anexei nr. VIII, se va aplica pentru întreg 

personalul din unităţile teritoriale, respectiv pentru toate serviciile 

deconcentrate ale tuturor ministerelor şi ale altor organe centrale de 

specialitate şi prefecturi, aspect care nu este precizat şi argumentat în 

instrumentul de motivare.
Precizăm că la art. 32 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, se prevede că ..Motivarea 

trebuie să se refere la forma finală a proiectului de act normativ; dacă 

pe parcurs s~au adus unele modificări proiectului, ca urmare a 

propunerilor şi observaţiilor primite de la organele de avizare, 
motivarea iniţială trebuie reconsiderată în mod corespunzător''.

în plus, nu sunt evidenţiate raţionamentele pentru care majorarea 

coeficienţilor este neunitară în cuprinsul tabelului.
Această ultimă observaţie este valabilă şi pentru pct. 4 din 

proiect, aferent funcţiilor de execuţie.
11. La pct. 5 de la actualul art. I, referitor la textul propus pentru 

pct. 2^ al notei de la lit. c) a pct. III de la lit. A a capitolului II din 

anexa nr. VIII din Legea nr.153/2017, este de analizat dacă tot 

personalul contractual din cadrul inspectoratelor şcolare desfăşoară o 

activitate care justifică acordarea sporului de 10% pentru 

suprasolicitare neuropsihică.

PREŞ
9

Florin

Bucureşti
Nr. 841/18.07.2022

6



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 492/28 iun. 2017L. nr. 153/2017
Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

promulgată prin D. nr. 580/2017 M. Of. nr. 492/28 iun. 2017
Decret pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

1

2 modificări prin O.U.G. nr. 91/2017 M. Of. nr. 978/8 dec. 2017 modifica art. 16 alin. (I). (2) şi (10). ari. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii- 17, art. JSalin. (1). art. 25 alin. (2), art. 26 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

alin. (3). ari. 29 alin. (2), ari. 38 alin. (3) 
lit. c), art. 39, art. 40. art. 44 alin. (1) pct. 
30. anexele nr. /. Vşi VIU;aprobată cu modificări şi L.nr. 79/2018 

completări prin
M. Of. nr. 276/28 mar. 2018

modifică şi completează anexele nr. II şi
IX:

introduce alin. (7) la art. 10. alin. (10_I)- 
(I0_5) la art. 16. alin. (5) şi (6) la art. 18. 
alin. (5) la ari. 25 şi lit. Ii) şi i) la ari. 38 
alin. (3)

3 modificări prin L. nr. 79/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 91/2017 şi modifică art. 22. ari. 29, art. 
38 alin. (3) Ut. b) şi Ut. d), anexa nr. 1, 
anexa nr. II. anexa nr. UI. anexa nr. V, 
anexa nr. VI. anexa nr. VIII. anexa nr. IX;

introduce alin. (I0_I) - flOjS) la art. 16. 
alin. (1_I) şi (I_2) la art. 33, Ut. d_I) la 
art. 38 alin. (3). lit.j) la art. 38 alin. (3), 
completează anexa nr. II. anexa nr. V, 
anexa nr. VIU. anexa nr. IX

< modificări prin L. nr. 80/2018
Lege pentni aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene

IM. Of. nr. 276/28 mar. 2018 modifică art. II alin. (I). art. 38 alin. (3) 
Ut. d). anexa nr. II; 
completează anexa nr. VIII

5 rectificare M. Of. nr. 328/13 apr. 2018 rectifică anexa nr. VIU
RECTIFICARE

6 modificări prin O.U.G. nr. 41/2018 M. Of. nr. 433/22 mai 2018 modifică art. 25 alin. (3). art. 38 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii- Ut. g). anexa nr. I. anexa nr. II:

introduce alin. (7) şi (8) la art. 18. alin. (6) 
la art. 25. Ut. d_2) la art. 38 alin. (3). alin. 
(6_1) la ai1. 38

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

aprobată cu modificări şi L.nr. 61/2019 
completări prin

M. Of. nr. 296/17 apr. 2019

7 modificări prin L. nr. 234/2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii

M. Of. nr. 850/8 oct. 2018 modifică anexa nr. V capitolul VIII an. 12 
alin. (2) şi (5)



8 modificări prin L nr. 287/2018 M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018
Lege pentru modificarea şt completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică anexele nr. /, IJ. V, VIII; 
completează anexa nr. VII]

9 modificări prin O.U.G. nr. 107/2018 ,M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind modiftcarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

aprobată prin L.nr. 91/2019

prevederile art. 26 alin. (4)-(6) intră în 
vigoare la data de l ianuarie 2021

M. Of. nr. 354/8 mai 2019

10 completat prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

introduce alin. (4_1) la art. 38

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

11 modificări prin L. nr. 61/2019 iM. Of. nr. 296/17 apr. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică an. 17 alin. (4). anexa nr. l cap. 1 
Ut. B ari. 4. anexa nr. 1 cap. J Ut. B an. 16. 
anexa nr. 1 cap. III Ut. B nr. crt. 4. anexa 
nr. 1 cap. III Ut. C nr. crt. 1 şi 3 şi anexa nr. 
Vil cap. 1! art. 10 Ut. a); 
introduce alin. (4_2) la art. 38, alin. (8) la 
art. 38. alin. (3_1) la anexa nr. 11 cap. 11 
art. 6. pct. 1_1 la nota din anexa nr. V cap. 
V.. nr. crt. 7_l la anexa nr. Vili cap. 11 Ut. 
C la tabelul de la Ut. b) şi pct. l_l la anexa 
nr. VlJl cap. 11 Ut. C la nota tabelului de la 
Ut. b);
completează nota de la anexa nr. VIU cap.
1 Ut. A pct. I Ut. c)

12 modificări prin L. nr. 91/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2016 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

aprobă O.U.G. nr. 107/2018

13 completat prin L. nr. 105/2019 M. Of. nr. 392/20 mai 2019
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7^996, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative

introduce alin. (l_l) la art. 18

1“ modificări prin :M. Of. nr. 403/23 mai 2019O.U.G. nr. 31/2019
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică anexa nr. 1 a cap. 111, Ut. E, art. 5 
alin. (3)

15 modificări prin O.U.G. nr. 58/2019
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată prin L. nr. 91/2021

iM. Of. nr. 553/5 iul. 2019 modifică anexa nr.l cap. 111 Ut. E

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021



16 modificări prin L. nr. 131/2019
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plâtit din fonduri publice

M. Of. nr. 575/15 iul. 2019 modifică ane,xa nr. 1 cap. I lit. B art. 16

17 modificări prin L. nr. 129/2019 M. Of. nr. 589/18 iul. 2019
Lege pentru prevenirea şi combaterea spâlării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică anexa nr. VIII şi anexa nr. IX

18 modificări prin M. Of. nr. 2/6 ian. 2020L. nr. 5/2020 
Legea bugetului de stat pe anul 2020

modifică anexa nr. I

Publicat şi în M. Of. nr, 2 bis/6 ian. 2020

O.U.G. nr. 1/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

19 modificări prin M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 modifică anexele nr. / şi VI; 
introduce alin. (5) la art. 33

20 modificări prin M. Of. nr. 106/12 feb. 2020O.U.G. nr. 23/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

modifică anexa nr. VIU

21 modificări prin M. Of. nr. 287/6 apr 2020
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 priwnd 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

L. nr. 42/2020 modifică ane.xele nr. I şi III

22 modificări prin L. nr. 51/2020 M. Of. nr. 340/27 apr. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadai nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică anexa nr. 11; 
introduce alin. (4_3} la art. 38

23 modificări prin IM. Of. nr. 428/21 mai 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

L. nr. 64/2020 modifică anexa nr. I: modifcă şi 
completează anexa nr. II: 
introduce alin. (4_4) la art. 38

24 modificări prin D.C.C. nr. 221/2020
Decizia nr. 221 din 2 Iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

M. Of. nr. 594/7 iul. 2020 .iicspendă pentru 45 de zile dispoziliile 
O.U.G. nr. 23/2020, in ansamblul său 
(termenul se împlineşte la 20 august 2020). 
după care operează prevederile ari. 147 
din Constituţie

25 modificări prin O.U.G. nr. 114/2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative cu Impact în domeniul achiziţiilor publice

IM. Of. nr. 614/13 iul. 2020 completează anexa nr. VIII

26 completat prin M. Of. nr. 647/22 iul. 2020L. nr. 141/2020
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2020 privind modificarea unor acte nonnative şi 
prelungirea unor termene

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 67/2020 şi introduce alin. (2_I) la art. 
25 '



27 modificări prin L nr. 156/2020 IM. Of. nr. 662/27 iul. 2020
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică anexa nr. 1 cap. 111 IU. B nr. cri. 5 
şi Ui. C nr. cri. 3

28 completat prin L. nr. 157/2020 M. Of. nr. 662/27 iul. 2020
Lege pentru completarea anexei nr. Vi la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

introduce ari. 15 1 la anexa nr. VI

29 modificări prin O.U.G. nr. 135/2020 M. Of. nr. 751/18 aug. 2020
Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2020. modificarea unor acte normative şl 
stabilirea unor măsuri bugetare

modifică ari. 38 alin. (4_1) Ut. c)

30 modificări prin L. nr. 206/2020 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020
Lege pentnj modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică şi completează anexa nr. 11 şi Vili

31 completat prin L. nr. 229/2020
Lege pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 introduce alin. (9) la ari. 38

Măsurile prevăzute la art. 38 alin. (9) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost completată prin prezenta lege, 
se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

32 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

Prevederile ari. 26 alin. (4)—(6) intră în 
vigoare la dala de 1 ianuarie 2022

33 modificări prin L. nr. 91/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobă O.U.G. nr. 58/2019

34 admisă excepţie D.C.C. nr. 413/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 687/12 iul. 2021
Decizia nr. 413 din 10 iunie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a sintagmei "alte instituţii de spectacole 
sau concerte" cuprinsă la pct. I din capitolul I din anexa nr. III 
la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice

sintagma „alte institiifii de spectacole sau 
concerte ” cuprinsă la pct. 1 din capitolul I 
din anexa nr. 111

35 modificări prin M. Of. nr. 732/26 iul. 2021 'L. nr. 220/2021
Lege pentru modificarea anexei nr. I ia Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică anexa nr. 1 Ut. C nr. crt. 1 şi 3 din 
tabel şi Ut. E art. 9 alin. (!) Ut. a) pct. (i)

36 modificări prin L. nr. 288/2021 M. Of. nr. 1171/10 dec. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică art. 22 alin. (2) şi anexa nr. 1; 
introduce alin. (3) la art. 22



37 modificări prin O.U.G. nr. 131/2021 M. Of. nr. 1201/17 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

prevederile aii. 26 alin. (4)—(6) intra în 
vigoare la data de J ianuarie 2027

38 modiftcari prin O.U.G. nr. 130/2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentai modificarea şi 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021 Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intra în 
vigoare la data de 7 ianuarie 2027

39 completai prin O.U.G. nr. 44/2022 M. Of. nr. 373/14 apr. 2022
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri în cadrul 
sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, 
modificarea şi completarea unor acte normative

completează anexa nr. JI şi anexa nr. VIII

<0 modificări prin M. Of. nr. 616/23 iun. 2022
Decizia nr. 294 din 17 mai 2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2)'din 
Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale poliţiştilor, ale art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea- 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, precum şi ale art. 14 alin. (1) şi (5) şi ale art. 
23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017

D.C.C. nr. 294/2022 suspendă pentru 45 de zile ari. ari. 14 alin. 
(5) din anexa nr. VI (tennenul se împlineşte 
la data de 7 august 2022). după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

41 admisă excepţie D.C.C. nr. 294/2022 
de neconst. prin

M. Of. nr. 616/23 iun. 2022
Decizia nr. 294 din 17 mai 2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 36/2003 privind salarizarea şi alte 
drepturi ale poliţiştilor, ale art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea- 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, precum şi ale art. 14 alin. (1) şi (5) şi ale art. 
23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr, 153/2017

an. 14 alin. (5) din anexa nr. VI


