
 

 

Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,27.02.2018    
Nr. 4c-2/76 
 
PLx.41/2018 

 
AVIZ 

 
asupra proiectului de 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 

             În conformitate cu prevederile art. 95 si 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare in procedura de urgenta asupra proiectului de 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, 
trimis cu adresa nr. PLx.41/2018 din 20 februarie 2018.  

Senatul, in calitate de prima Camera sesizata, a adoptat initiativa legislativa in 
sedinta din 19 februarie 2018. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră decizională. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 27 februarie 
2018. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive şi avizul Consiliului Legislativ. 

 
În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de 

voturi, întocmirea unui aviz favorabil, cu amendamentele admise prezentate in Anexa. 
 

PREŞEDINTE, 
Marius Constantin BUDAI 

 
Consilier parlamentar, 
Radu Ciuperceanu 

 



 

 

ANEXA  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
la Proiectul de 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 

 
Nr. 
crt. 

Legea 153/2017 Forma OUG 91/2017   Forma adoptată de Senat Amendamente Motivare 

1.  Anexa nr.VIII 
FAMILIA 
OCUPAŢIONALĂ DE 
FUNCŢII BUGETARE 
„ADMINISTRAŢIE“ 
Capitolul I, litera A, 
pct.III,lit.b)  
Nota de subsol : 
 
Salariul de bază 
individual al 
administratorului public 
se stabileşte de către 
primar, preşedintele 
consiliului judeţean sau 
primarul general al 
municipiului Bucureşti, 
în condiţiile legii, în 
funcţie de tipul unităţii 
administrativ-teritoriale 
şi de atribuţiile stabilite 
în fişa postului, între 
limite, astfel: limita 
minimă este nivelul 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
nemodificat  
 

 
 
 
 
 
 
Nota de subsol se modifica 
astfel: 
 
Salariul de bază individual al 
administratorului public se 
stabileşte de către primar, 
preşedintele consiliului judeţean 
sau primarul general al 
municipiului Bucureşti, în 
condiţiile legii, în funcţie de 
tipul unităţii administrativ-
teritoriale şi de atribuţiile 
stabilite în fişa postului, între 
limite, astfel: limita minimă este 
nivelul salariului de bază al 
secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale, iar 
limita maximă este indemnizaţia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inițiativa are drept scop 
corectarea unei omisiuni 
din textul legii. 
Respectiv, la alineatul (2) 
al articolului 16 se 
prevede că președinții și 
vicepreședinții consiliilor 
județene și primarii și 
viceprimarii unităților 
administrativ-teritoriale 
care implementează 
proiecte finanțate din  
fonduri nerambursabile 
vor beneficia de o 
majorare a 



 

 

salariului de bază al 
secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale, 
iar limita maximă este 
indemnizaţia 
viceprimarului, a 
vicepreşedintelui 
consiliului judeţean sau 
a viceprimarului 
municipiului Bucureşti, 
după caz. 
 

viceprimarului, a 
vicepreşedintelui consiliului 
judeţean sau a viceprimarului 
municipiului Bucureşti, după 
caz, majorată cu 25% în 
condițiile prevăzute la art. 16 
alin.(2) 
 
 

indemnizațiilor cu 25%. 
Conform prevederilor 
alineatului (4) al 
articolului 112 și ale 
alineatului (4) al 
articolului 113 din Legea 
nr. 215/2001 cu 
modificările și 
completările ulterioare, 
primarii și președinții de 
consilii județene pot 
delega către 
administratorul public, 
calitatea de ordonator 
principal de credite. 
Având în vedere acest 
aspect, considerăm că și 
aceștia trebuie să 
beneficieze de majorarea 
de 25% în cazul în care 
le-a fost delegate 
calitatea de ordonator 
principal de credite sau 
dacă aceștia poartă 
responsabilitatea 
implementării de proiecte 
finanțate din fonduri 
nerambursabile, fiind 
implicați în echipa de 
management. Dat fiind 
faptul că rațiunea 
majorării salariale cu 
25% pentru  preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor 



 

 

judeţene şi 
primarii/viceprimarii 
unităţilor administrativ-
teritoriale  rezidă în 
complexitatea și 
importanța  
implementării proiectelor 
cu finanțare 
nerambursabilă, 
considerăm că și 
administratorul public 
trebuie să beneficieze de 
această majorare. 

 Articolul 11 
 
 
 
 
 
 
 
(4)Nivelul veniturilor 
salariale se stabileşte, în 
condiţiile prevăzute la 
alin. (1) şi (3), fără a 
depăşi nivelul 
indemnizaţiei lunare a 
funcţiei de viceprimar 
sau, după caz, a 
indemnizaţiei lunare a 
vicepreşedintelui 
consiliului judeţean, 
sau, după caz, a 
viceprimarului 

 
 
 
 
 
 
 
 
nemodificat 

La articolul unic, după 
punctul 1 se introduce un 
nou punct, pct.11, cu 
următorul cuprins: 
  „11. La articolul 
11, alineatul (4) se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 
(4) Nivelul veniturilor 
salariale se stabilește în 
condițiile prevăzute la 
alin.(1) și (3), fără a depăși 
nivelul veniturilor lunare ale 
funcției de viceprimar sau, 
după caz, ale veniturilor 
lunare ale vicepreşedintelui 
consiliului judeţean, sau, 
după caz, ale viceprimarului 
municipiului Bucureşti, 
corespunzător nivelului de 
organizare: comună, oraş, 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Nivelul veniturilor salariale 
se stabilește, în condițiile 
prevăzute la alin. (1) și (3), 
fără a depăși nivelul 
indemnizației lunare a funcției 
de viceprimar sau, după caz, a 
indemnizației lunare a 
vicepreședintelui consiliului 
județean, sau, după caz, a 
viceprimarului municipiului 
București, corespunzător 
nivelului de organizare: comună, 
oraș, municipiu, sectoarele 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta modificare are 
ca scop eliminarea unei 
posibile contradictii cu 
amendamentul realizat 
mai sus. 



 

 

municipiului Bucureşti, 
corespunzător nivelului 
de organizare: comună, 
oraş, municipiu, 
sectoarele municipiului 
Bucureşti, primăria 
generală a municipiului 
Bucureşti, exclusiv 
majorările prevăzute la 
art. 16 alin. (2), cu 
încadrarea în 
cheltuielile de personal 
aprobate în bugetele de 
venituri şi cheltuieli. 
 

municipiu, sectoarele 
municipiului Bucureşti, 
primăria generală a 
municipiului Bucureşti, 
exclusiv majorările 
prevăzute la art.16 alin.(2), 
cu încadrarea în cheltuielile 
de personal aprobate în 
bugetele de venituri şi 
cheltuieli.” 
 

municipiului București, primăria 
generală a municipiului 
București, exclusiv majorările 
prevăzute la art. 16 alin. (2), cu 
încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate în bugetele de 
venituri și cheltuieli. Această 
prevedere nu se aplică pentru 
postul de administrator public 
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