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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare 
 

 
 
În conformitate cu prevederile art.  95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 
buget finanțe și bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. 

 
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 8 februarie  2017. 

 
La întocmirea prezentului raport comun s-a avut în vedere avizul favorabil  

al Comisiei pentru învățământ, ştiinţă, tineret şi sport, avizul favorabil al Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului, avizul favorabil al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunități şi avizul favorabil  al Consiliului Legislativ. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 
pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice în perioada 1 ianuarie - 28 
februarie 2017, stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul 2017, majorarea 
pensiilor militare de stat, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-au desfăşurat 
lucrările în şedinţa comună din 12 iunie 2017. 

La ședința comună şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi din totalul de 25 
de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, iar din partea Comisiei pentru 
muncă şi protecție socială au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai 
Comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, Ministerului 
Apărării Naţionale, precum şi reprezentanţi ai sindicatelor. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi , să supună Plenului Camerei Deputaţilor un raport de 
adoptare a proiectului de lege cu amendamente, admise şi respinse, prezentate în 
Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport 
comun. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Adrian SOLOMON 
 

PREŞEDINTE, 
 

Leonardo BADEA 

 
 
 

SECRETAR, 
 

Violeta RĂDUŢ 

 
 
 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu      Şef serviciu Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar Vasilica Popa 
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Anexa nr. 1 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
Titlul legii 
 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 99/2016 
privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă nr.99/2016 
privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1035 din 22 decembrie 
2016. 
 

 
Art.I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-
bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1035 din 22 decembrie 2016. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

3.  
CAPITOLUL I 
Unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice 
 
 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

4.  
Art. 1. - (1) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, 
cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de 
bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de 
încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din 
fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se 
acordă pentru luna decembrie 2016 în măsura în care 
personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi 
nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de 
ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi 
în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, cuantumul 
sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte 
elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 
potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul 
lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la 
acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din 
fonduri publice pentru luna decembrie 2016, în măsura în 
care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii. 
(3) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară 
activitatea, personalul beneficiază de drepturile 
corespunzătoare noilor condiţii, la nivelul acordat pentru 
funcţiile similare în plată din instituţia/autoritatea publică 
în care acesta este încadrat. 
(4) Valoarea de referinţă se menţine şi în perioada 1 
ianuarie-28 februarie 2017 la 600 lei. 
(5) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, pentru 
personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se 
aplică prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului 

 
Nemodificat 

 
 
 
 



6 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu 
modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte 
metodologia de stabilire a drepturilor de natură salarială. 
 

5.  
Art. 2. - Prin excepţie de la prevederile art. 1, în perioada 
1 ianuarie-28 februarie 2017, pentru personalul din 
autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din 
venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în 
coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi 
locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-
ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, 
salariile se stabilesc potrivit prevederilor art. 371 din 
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
Nemodificat 

 

6.  
Art. 3. - (1) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, 
pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru 
personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate 
publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru 
personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, 
salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru 
funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care 
acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate 
acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în 
plată. 
(2) Prin excepţie de la alin. (1), în perioada 1 ianuarie-28 
februarie 2017, pentru personalul salarizat potrivit 
anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cazul în care nu există o funcţie similară în 
plată, salariile de bază pentru personalul nou-încadrat pe 
funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi 
instituţie/autoritate publică salariile de bază se stabilesc 
potrivit anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 33, 34 şi 36din 
aceeaşi ordonanţă de urgenţă. 
(3) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile 
similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază 
cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost 
incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente 
salariului de încadrare, precum şi sumele aferente 
sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, 
dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte 
aceleaşi condiţii de studii, de vechime şi îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă 
la data angajării sau promovării. 
(4) Pentru funcţionarii publici care se transferă, sunt 
redistribuiţi din corpul funcţionarilor publici sau sunt 
reintegraţi în funcţie, potrivit legii, în cursul perioadei 1 
ianuarie-28 februarie 2017, salarizarea se face la nivelul 
de salarizare în plată pentru funcţiile similare din 
instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat 
sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care 
nu există o funcţie similară în plată. 
(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol, la 
stabilirea nivelului de salarizare în plată pentru funcţiile 
similare, se iau în calcul majorările salariilor de bază ale 
personalului care beneficiază de prevederile Legii 
nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului 
care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

completările ulterioare, precum şi drepturile băneşti 
incluse în salariul de bază potrivit prevederilor art. 14 din 
Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice, numai pentru 
personalul care intră sub incidenţa celor două acte 
normative. 
(6) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, ordonatorii 
principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba 
demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, 
grade sau trepte profesionale a personalului numai cu 
condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate în 
buget. 
 

7.  
Art. 4. - (1) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, 
avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în 
gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se 
face prin încadrarea în clasele de salarizare 
corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute 
la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr.284/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, iar salarizarea se 
stabileşte la nivelul similar în plată pentru aceeaşi funcţie, 
grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ pentru 
personalul didactic din învăţământ, respectiv grad/treaptă 
profesională şi, după caz, vechime în funcţie în cazul 
celorlalte categorii de personal, din instituţia sau 
autoritatea publică respectivă. 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), când la nivelul 
instituţiei sau autorităţii publice nu se identifică nivelul 
similar în plată, personalul beneficiază de o majorare a 
salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase 
de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru 
nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, prevederile 
alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător personalului 
de conducere, precum şi la trecerea într-o altă tranşă de 
vechime în funcţie personalului care ocupă funcţii din 
cadrul familiei ocupaţionale "Justiţie". 
(4) Prin excepţie de la alin. (1)-(3), în perioada 1 ianuarie-
28 februarie 2017, pentru personalul salarizat potrivit 
anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei 
de vechime în muncă se face prin stabilirea salariilor de 
bază la nivelul prevăzut de aceste anexe, cu respectarea 
prevederilor art. 33, 34 şi 36 din aceeaşi ordonanţă de 
urgenţă. 
(5) Personalul care, în perioada 1 ianuarie-28 februarie 
2017, desfăşoară activităţi noi care presupun, potrivit 
Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive 
celei deţinute pentru funcţia respectivă beneficiază de o 
majorare a salariului de bază, soldei/salariului de funcţie, 
respectiv a indemnizaţiei de încadrare corespunzător 
numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat 
cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-
menţionată. 
(6) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, 
indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările 
salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare 
suplimentare şi alte drepturi acordate potrivit actelor 
normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul 
drepturile incluse în salariul de bază potrivit prevederilor 
art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi art. 10 al art. II din 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru 
completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru 
instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 283/2011, cu modificările ulterioare. 
 

8.  
Art. 5. - (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru 
nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se 
aplică începând cu data de 1 martie 2017. 
(2) Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de 
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, se acordă şi personalului nou-încadrat şi 
personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au 
fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-a reluat 
activitatea în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, numai 
în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii de muncă cu ale personalului care 
beneficiază de aceste sporuri din instituţia/autoritatea 
publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit 
pentru funcţiile similare în plată. 
(3) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, prevederile 
art. 12 din cap. I lit. B din anexa nr. II la Legea-cadru 
nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu 
se aplică. 
(4) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, personalul 
care obţine titlul ştiinţific de doctor, îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul în care a obţinut acest titlu, 
beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului 
ştiinţific de doctor stabilită la nivelul similar în plată 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în 
învăţământ pentru personalul didactic din învăţământ, 
respectiv grad/treaptă profesională şi, după caz, vechime 
în funcţie în cazul celorlalte categorii de personal, din 
instituţia sau autoritatea publică respectivă sau, după caz, 
într-o instituţie sau autoritate publică similară. 
 

9.  
Art. 6. - În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, 
prevederile art. 20 alin. (6) şi (7) din Legea-cadru 
nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nu 
se aplică. 
 

 
Nemodificat 

 

10.  
Art. 7. - (1) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, 
pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici 
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, 
indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile 
compensatoare, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru 
chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în 
vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul 
lunar brut, se menţin la nivelul lunii iulie 2016. 
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1, în perioada 1 
ianuarie-28 februarie 2017, cuantumul drepturilor acordate 
personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu 
statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi 
personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională, care execută lucrări de 
excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de 
conducătorii acestora, se stabileşte în condiţiile prevăzute 
la art. 15 din cap. II secţiunea a 2-a din anexa nr. VII - 
Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, ordine 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

publică şi siguranţă naţională" la Legea-cadru 
nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pe 
baza normelor metodologice aprobate prin ordin al 
ordonatorului principal de credite. 
(3) Baza de calcul al drepturilor prevăzute la alin.(2) o 
reprezintă solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut 
de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, 
majorată cu 10%. 
(4) Prevederile art. 13 alin. (5)-(8) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 
aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi 
prevederile art. 12 alin. (6)-(11) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod 
corespunzător şi în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017. 
(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică cu încadrarea în 
cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul Agenţiei 
Naţionale pentru Administrare Fiscală şi, după caz, prin 
bugetele instituţiilor publice din sectorul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională. 
(6) Prevederile art. 32 alin. (6), (61) şi (62) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi 
în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017. 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

11.  
Art. 8. - În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, munca 
suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de 
lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în 
funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca 
prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale 
şi în celelalte zile în care, în conformitate cu 
reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul 
schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu 
timp liber corespunzător acestora. 
 

 
Nemodificat 

 

12.  
Art. 9. - (1) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, 
instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite 
la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, indiferent de 
sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv 
activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate 
pe lângă instituţiile publice, nu acordă premii personalului 
din cadrul acestora. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în perioada 1 
ianuarie-28 februarie 2017 se pot acorda premii pentru 
sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe 
deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale 
oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi profesorii 
care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi 
concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi 
pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia, cu 
încadrarea în alocarea bugetară. 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

(3) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, instituţiile şi 
autorităţile publice prevăzute la alin. (1), cu excepţia 
instituţiilor finanţate integral din venituri proprii şi 
unităţilor prevăzute la art. 100 alin. (2) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu 
acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora. 
(4)În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 instituţiile şi 
autorităţile publice prevăzute la alin. (1) nu acordă tichete 
cadou, prime de vacanţă şi vouchere de vacanţă 
personalului din cadrul acestora. 
 

13.  
Art. 10. - (1) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, 
dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după 
caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, 
încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă 
nu se aplică. 
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia încetării 
raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului 
angajatului. 
 

 
Nemodificat 

 

14.  
Art. 11. - (1) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 se 
menţin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna 
decembrie 2016 următoarele drepturi: 
a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul-Lege 
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
Nemodificat 
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crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor 
şi văduvelor de război, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 
din această lege; 
c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepţia cuantumului 
despăgubirilor ce reprezintă contravaloarea terenului la 
care erau îndreptăţiţi veteranii de război şi nu au putut fi 
împroprietăriţi conform legii; 
d) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului 
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 
din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
e) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care 
au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 
Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
f) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-
profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din 
România, republicată; 
g) cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea 
nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată; 
h) indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din 
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crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
i) cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor 
Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe 
Medicale din România şi membrilor Academiei de Ştiinţe 
Tehnice din România; 
j) cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor 
membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; 
k) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în 
temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor 
lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările 
ulterioare; 
l) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru 
instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, 
indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru 
victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru 
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească 
anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se 
acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna 
decembrie 2016. 
(3) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, pentru 
consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni, 
indemnizaţiile de şedinţă prevăzute la art.34 alin. (2) din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
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crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

modificările şi completările ulterioare, se stabilesc prin 
aplicare la indemnizaţiile corespunzătoare primarilor, 
primarului general, respectiv preşedinţilor consiliilor 
judeţene stabilite pentru luna decembrie 2013. 
 

15.  
CAPITOLUL II 
Măsuri bugetare şi fiscale 
 

 
Nemodificat 

 

16.  
Art. 12. - (1) În anul 2017 valoarea punctului de pensie se 
majorează cu 5,25% şi este de 917,5 lei, potrivit 
prevederilor art. 102 alin. (2) din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2) În anul 2017, pensiile reglementate de Legea 
nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 
5,25%, potrivit art. 59 alin. (1) din actul normativ 
menţionat. 
 

 
Nemodificat 

 

17.  
Art. 13. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de 
natură salarială stabilite în favoarea personalului din 
instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în 
perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, se va realiza 
astfel: 
a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească 
devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului 
executoriu; 
b) în al doilea an de la data la care hotărârea 

 
Nemodificat 
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judecătorească devine executorie se plăteşte 10% din 
valoarea titlului executoriu; 
c) în al treilea an de la data la care hotărârea 
judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din 
valoarea titlului executoriu; 
d) în al patrulea an de la data la care hotărârea 
judecătorească devine executorie se plăteşte 25% din 
valoarea titlului executoriu; 
e) în al cincilea an de la data la care hotărârea 
judecătorească devine executorie se plăteşte 35% din 
valoarea titlului executoriu. 
(2) Procedura de plată eşalonată prevăzută la alin.(1) se 
aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin 
hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 
ianuarie-31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de 
daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru 
plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii 
având ca obiect acordarea unor drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar. 
(3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice 
procedură de executare silită se suspendă de drept. 
(4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul 
prezentei ordonanţe de urgenţă, se actualizează cu indicele 
preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică. 
(5) La sumele actualizate în condiţiile alin. (4) se acordă 
dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care 
hotărârea judecătorească a rămas executorie. 
(6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi 
stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor 
executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1). 
 



19 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

18.  
Art. 14. - Prin derogare de la prevederile art. III alin. (8) şi 
(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.13/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, numărul maxim de 
posturi stabilit potrivit punctului 1 din procedura de 
stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate 
la nivelul unităţilor/subunităţilor administrativ-teritoriale, 
cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare 
"învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate 
din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar 
"Sănătate", indiferent de sursa de finanţare, prevăzută în 
anexa la ordonanţa de urgenţă, stabilit pentru anul 2014, 
se menţine şi pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 
2017. 
 

 
Nemodificat 

 

19.  
Art. 15. - Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri 
speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de 
monopol natural din sectorul energiei electrice şi al 
gazului natural, cu modificările ulterioare, se prorogă până 
la data de 31 decembrie 2017 inclusiv. 
 

 
Nemodificat 

 

20.  
Art. 16. - Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri 
speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, 
altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi 

 
Nemodificat 
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completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările 
ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2017 
inclusiv. 
 

21.  
Art. 17. - Termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului 
asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu 
modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la 
data de 31 decembrie 2017 inclusiv. 
 

 
Nemodificat 

 

22.  
Art. 18. - (1) Termenele prevăzute la art. 361 alin.(3) lit. e) 
şi g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la 
data de 1 martie 2017. 
(2) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 nu se acordă 
cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin.(6) din Legea 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
Nemodificat 

 

23.  
Art. 19. - Prevederile art. 19 lit. b) şi c) ale art. II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.283/2011, cu 
modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi 
în perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017. 
 

 
Nemodificat 

 

24.  
Art. 20. - Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea 
nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe 

 
Nemodificat 
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Administrative al României, cu modificările ulterioare, se 
prorogă până la data de 1 martie 2017. 
 

25.  
Art. 21. - În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017 se 
suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind 
acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru 
preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de 
stat şi confesional, cu modificările ulterioare. 
 

 
Nemodificat 

 

26.  
Art. 22. - Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) 
din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie-28 februarie 
2017 cota de contribuţie la fondul de pensii se menţine la 
nivelul prevăzut pentru anul 2016. 
 

 
Nemodificat 

 

27.  
Art. 23. - (1) În anul 2016 sumele rămase neutilizate, 
determinate ca diferenţă între creditele bugetare aprobate 
şi plăţile efectuate, prevăzute în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la 
capitolul 88.01 "Cheltuieli din sume rămase neutilizate în 
anul anterior", titlul 80 "împrumuturi", articolul 80.10 
"Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior", 
destinate pentru finanţarea unor cheltuieli aferente 
obligaţiilor ce derivă din acorduri internaţionale, ratificate 
prin legi, în vederea finanţării proiectelor bilaterale de 
colaborare şi de investiţii se virează de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice într-un 
cont de disponibil deschis pe numele acestuia la 

 
Nemodificat 
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Trezoreria Statului. 
(2) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (1) se 
transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de 
către ordonatorul principal de credite într-un cont de 
venituri ale bugetului de stat. 
(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, după 
intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2017, 
la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, să majoreze veniturile bugetului 
de stat la o poziţie distinctă, precum şi cheltuielile 
bugetului de stat şi cheltuielile prevăzute în bugetul 
aprobat al ordonatorului principal de credite la o poziţie 
distinctă cu sumele virate potrivit prevederilor alin.(2). 
(4) Sumele suplimentate în bugetul ordonatorului 
principal de credite potrivit alin. (3) se utilizează cu 
aceeaşi destinaţie. 
 

28.  
Art. 24. - (1) Suma rămasă neutilizată la sfârşitul anului 
bugetar, destinată închiderii a două mine de huilă 
necompetitive din cadrul Complexului Energetic 
Hunedoara, prevăzută în bugetul Ministerului Energiei, se 
virează într-un cont de disponibil deschis pe numele 
ministerului şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi 
destinaţie. 
(2) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (1) se 
transferă în primele 5 zile lucrătoare de la aprobarea legii 
bugetare de către Ministerul Energiei într-un cont de 
venituri ale bugetului de stat. 
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se 
autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea 
ordonatorului principal de credite, să introducă modificări 

 
Nemodificat 
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în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului 
de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului 
Ministerului Energiei. 
 

29.  
Art. 25. - Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) 
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, sumele alocate în 
anul 2016 bugetelor locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale din Fondul de intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, rămase neutilizate la finele exerciţiului 
bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al 
unităţilor administrativ-teritoriale şi se utilizează cu 
aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost 
alocate până la finalizarea lucrărilor. Eventualele sumele 
rămase neutilizate după finalizarea obiectivelor de 
investiţii se restituie la bugetul de stat. 
 

 
Nemodificat 

 

30.  
Art. 26. - După alineatul (2) al articolului IV din Legea 
nr. 225/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
942 din 23 noiembrie 2016, se introduce un nou alineat, 
alineatul (3), cu următorul cuprins: 
"(3) Sumele încasate şi reţinute de către A.N.R.S.C. 
potrivit alin. (2) se virează la finele anului 2016 într-un 
cont de disponibil deschis pe numele A.N.R.S.C. şi se 
transferă de către aceasta ca venit al bugetului A.N.R.S.C. 
pe anul 2017." 
 
 

 
Nemodificat 
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31.  
__ 

 
Art.II. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se 
majorează cu 30% cuantumul brut al salariilor de bază 
pentru personalul care nu a beneficiat de majorări salariale 
potrivit Ordonanței de urgență a  Guvernului nr.2/2017 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare, din: 
a) bibliotecile naţionale sau de importanță naţională, 
stabilite potrivit legii, precum și din cadrul Bibliotecii 
Academiei Române; 
b) muzeele de importanţă naţională, stabilite potrivit legii.  
(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se 
majorează cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază 
pentru următoarele categorii de personal: 
a) personalul din instituţiile şi autorităţile subordonate 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, inclusiv 
Oficiile de Studii Pedologice și Agrochimice, cu excepția 
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a 
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și a 
direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului 
București;  
b) personalul din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi din unitățile de 
cercetare-dezvoltare din subordinea acesteia; 
c) personalul din unităţile care funcţionează în subordinea 
Ministerului Tineretului şi Sportului; 
d) personalul medical din cabinetele medicale din 
structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare a 
capacităţii de muncă din subordinea Casei Naţionale de 
Pensii Publice;  
e) personalul care nu a beneficiat de majorări salariale 
potrivit Ordonanței de urgență a  Guvernului nr.2/2017 

 
Pentru completarea 
măsurilor de eliminare a 
discrepanţelor salariale până 
la intrarea în vigoare a noii 
legi de salarizare. 



25 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare, din cadrul 
instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în 
subordinea Ministerului Culturii, precum și personalul din 
direcțiile județene de cultură, respectiv a municipiului 
București; 
f) personalul de specialitate din cadrul secretariatului 
tehnic din structura Consiliului Economic și Social. 
(3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se 
majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de 
bază/soldelor de funcţie ale următoarelor categorii de 
personal: 
a) personalul din cadrul bibliotecilor centrale universitare;  
b) cadrele militare în activitate, precum şi soldaţii şi 
gradaţii voluntari, inclusiv personalul civil din Ministerul 
Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa, cu 
excepția celor care au beneficiat de majorări potrivit Legii 
nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative; 
c) personalul din cadrul Secretariatului de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. 
(4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
cuantumul brut al salariilor de bază pentru personalul din 
cadrul Autorităţii pentru Reformă Feroviară se stabileşte 
la nivelul aflat în plată pentru personalul din cadrul 
Ministerului Transporturilor. 
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Autori: membrii comisiilor și domnul deputat Liviu 
Dragnea 
 

32.  
__ 

 
Art.III. - Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri 
bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017, de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi indemnizația de 
merit acordată în temeiul Legii nr.118/2002 pentru 
instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabileşte în cuantumul 
prevăzut la art.5 alin.(1) din Legea nr.118/2002. 
 
Autori: membrii comisiilor şi domnul senator Ioan 
Vulpescu 
 

 
Având în vedere numărul 
mic de beneficiari, 
necesitatea recunoaşterii 
meritelor muncii acestora, 
dar şi faptul că aceste 
indemnizaţii nu au fost 
actualizate. 

33.  
__ 

 
Art.IV. – De la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în 
secţii/compartimente de oncologie medicală, oncologie 
pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică şi în 
secţii/ compartimente pentru arşi, sporurile şi alte drepturi 
salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare 
la salariul de bază aflat în plată. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru completarea 
măsurilor de eliminare a 
discrepanţelor salariale până 
la intrarea în vigoare a noii 
legi de salarizare. 
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Anexa nr. 2 

 
Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterii, Comisiile au respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Text 
ini ţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE AMENDAMENT 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
__ 

 
Art.V. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, 
cuantumul brut al salariilor de bază pentru 
personalul din toate instituţiile subordonate 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, cu excepţia Agenției de Plăți şi 
Intervenție pentru Agriculturã și a Agenției 
pentru Finanțarea Investiţiilor Rurale, se 
majorează cu 25 % față de nivelul acordat 
pentru luna martie 2017. 
(2) Începând cu data de 1 iulie 2017, 
salarizarea funcţionarilor publici din cadrul 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură se stabileşte la nivelul de 
salarizare aferent funcţiilor din cadrul 
Ministerului Fondurilor Europene. 
(3) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din 
cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură se  face prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
(4) De majorarea salarialã prevãzutã la alin. 
(1) beneficiazã și personalul din cadrul 

 
1. În prezent, aparatul central al MADR și o 
parte din instituțiile subordonate beneficiază 
de majorarea cu 25 de clase a salariului de 
bază creîndu-se discrepanțe, dar și un 
tratament discriminatoriu pentru personalul 
instituțiilor subordonate MADR, care au 
aceleleași atribuții, îndeplinind același scop și 
aceleași funcții. 
Funcționarii publici din cadrul APIA 
beneficiază în prezent de asimilarea salariilor 
și funcțiilor cu cele din cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene, numai în proporție de 
85%, creîndu-se un cadru juridic 
discrriminatoriu în prezent, în comparație cu 
personalul din cadrul aparatului central al 
MADR, al autorităților de management din 
cadrul MADR, precum și din cadrul  AFIR. 
Îndeplinirea obiectivelor asumate prin 
Programul de Guvernare 2017-2020, aprobat 
prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017, 
respectiv îndeplinirea obiectivelor Etapei a 
XVIII-a 2017 a Programului de realizare a 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
ini ţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE AMENDAMENT 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Academiei de Științe Agricole și Silvice 
”Gheorghe Ionescu Șișești” și al instituțiilor 
subordonate acesteia. 
(5) Pentru activitatea desfăşurată peste durata 
normală a timpului de lucru, în zilele de 
repaus saptamanal, de sarbatori legale și in 
celelalte zile în care, în conformitate cu 
reglementările în vigoare nu se lucrează, 
personalului angajat pe functii comune din 
cadrul aparatului propriu al Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și 
Academiei de Științe Agricole și Silvice 
”Gheorghe Ionescu-Șișești”, precum și din 
cadrul instituțiilor subordonate acestora, i se 
acordă o majorare de 75% din salariul de 
bază. 
(6) Dreptul prevăzut la alin. (5) se stabileşte 
proporţional cu timpul efectiv lucrat peste 
durata normală a timpului de lucru si se 
determina pe baza raportului dintre salariul de 
baza si durata normala a timpului de lucru. 
 
Autori: deputat ALDE Mihai Niţă şi deputat 
PSD Dănuţ Păle 
 

Sistemului național antigrindină și de creștere 
a precipitațiilor (S.N.A.C.P.)  pe perioada 
2010-2024, aprobate prin H.G. nr. 70 din 23 
februarie 2017 presupune un volum foarte 
mare de activități necesar a fi realizat într-un 
interval scurt de timp, în condițiile în care 
personalul Autorității pentru Administrarea 
Sistemului Național Antigrindină și de 
Creștere a Precipitațiilor este insuficient și 
având  nivelul cel mai mic de salarizare 
comparativ cu nivelul salarial existent la 
nivelul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale ; 
Proiecțiile actuale stabilite cu ocazia 
participării factorilor decidenți la activitățile 
de începere a sezonului 2017 de combatere a 
grindinei, prin care se intenționează 
suplimentarea încă din anul 2017 a numărului 
de Puncte de Lansare, fapt ce va conduce atât 
la extinderea S.N.A.C.P. și implicit, la 
creșterea suprafețelor agricole care vor fi 
protejate de fenomenele meteo periculoase. 
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului 
National Antigrindina si de Crestere a 
Precipitatiilor are un numar total de 52 posturi 
la nivel central si teritorial. 
 
2. A fost preluat în reformularea art.II. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ini ţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE AMENDAMENT 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

2.  
__ 

 
Art.VI. - (1) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei legi, salarizarea 
personalului  Secretariatului de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989, se stabileşte la nivelul de 
salarizare aferent funcţiilor din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului. 
(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor 
personalului din cadrul Secretariatului de Stat 
pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în 
România în perioada 1945-1989, cu funcţiile 
şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului, precum 
şi stabilirea nivelului concret al drepturilor 
salariale se fac prin ordin comun al 
Secretarului General al Secretariatului 
General al Guvernului şi al Secretarului de 
stat al Secretariatului de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989.” 
 
Autori: Comisia juridică şi domnul deputat 
Eugen Nicolicea 
 
 
 
 

 
1. Având în vedere salarizarea precară a 
acestor categorii de personal. 
 
2. A fost preluat în reformularea art.II. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
ini ţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE AMENDAMENT 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

3.  
__ 

 
Art.VII. - Începând cu data de 1 iulie 2017, 
cuantumul brut al salariilor de bază pentru 
personalul din cadrul Gărzii Naționale de 
Mediu și din cadrul comisariatelor județene 
ale acesteia, Agenției Naționale pentru 
Protecția Mediului și din cadrul agențiilor 
județene pentru protecția mediului, 
Administrației Rezervației Biosferei “Delta 
Dunării” și Agenției Naționale pentru Arii 
Naturale Protejate, se majorează cu 20%. 
 
Autori: deputaţi Csép Éva Andrea şi Erdei D. 
István – UDMR şi deputat Mihăiță Găină - 
PSD 
 

 
1. Apreciem necesară acordarea de creșteri 
salariale cu 20%, având în vedere importanța 
activității lor, responsabilitatea asumată, 
volumul mare de muncă și lipsa de personal 
din cauza salariului necorespunzător.  
 
2. Respins la vot.  
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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