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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
Bucureşti, 10 octombrie 2017 

Nr. 4c-7/999 

 
  

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din 

Legea nr.152/2017 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, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 297/2017 din 25 

septembrie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 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. 

 

 

Bucureşti, 10 octombrie 2017 
Nr. 4c-2/875 
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere 

avizele favorabile primite de la:  

• Consiliul Legislativ (nr.639/04.08.2017) 

• Consiliul Economic şi Social (nr.3771/01.08.2017) 

• Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale (nr.4c-5/374/04.10.2017) 

• Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

(nr.4c-12/1016/04.10.2017) 

• Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

(nr.4c-6/298/04.10.2017). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.152/2017 în scopul instituirii unor reglementări privind eliminarea 

discrepanţelor salariale şi în ceea ce priveşte stabilirea salariilor lunare ale 

poliţiştilor şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne şi 

unităţile/instituţiile/structurile aflate în subordinea sa, precum şi ale 

personalului civil din instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională, care nu au beneficiat de aplicarea 

majorărilor prevăzute de legea menţionată. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţa comună din 10 

octombrie 2017.  

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi din totalul de 22 

membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 22 deputaţi din 

totalul de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

- d-l Răzvan Grecu – director general adjunct, Ministerul Afacerilor 

Interne 

- d-na Elena Ispas – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 

- d-l Cătălin Ionescu – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 

septembrie 2017. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 

redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Viorel Ştefan 
 
 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
Violeta Răduţ     Marilen-Gabriel Pirtea 
   

             
 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu    Consilier parlamentar Florentina Rădoi 
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ANEXA  

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

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

 
Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.56/2017 
privind completarea art.II din 
Legea nr.152/2017 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 
 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

2.  
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.56 din 4 august 
2017 privind completarea 
art.II din Legea nr.152/2017 
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, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.647 
din 7 august 2017. 
 

 
Art.I. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.56 din 4 august 2017 
privind completarea art.II din 
Legea nr.152/2017 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, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.647 
din 7 august 2017, cu 
următoarea modificare: 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
vedere introducerea 
unor noi articole. 

3.  
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă privind 
completarea art.II din Legea 
nr.152/2017 pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

nr.99/2016 privind unele 
măsuri pentru salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, prorogarea unor 
termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare 
 

4.  
Articol unic. - La articolul II 
din Legea nr. 152/2017 
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, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 487 
din 27 iunie 2017, după 
alineatul (4) se introduc trei 
noi alineate, alineatele (5)-
(7), cu următorul cuprins: 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

5.  
"(5) Începând cu data de 1 
octombrie 2017 se majorează 
cu 10% cuantumul brut al 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

salariilor de funcţie ale 
poliţiştilor din Ministerul 
Afacerilor Interne şi 
unităţile/instituţiile/structurile 
aflate în subordinea sa, cu 
excepţia celui care a 
beneficiat de majorări potrivit 
Legii nr. 250/2016. 
 

6.  
(6) Începând cu data de 1 
octombrie 2017 se majorează 
cu 15% cuantumul brut al 
salariilor de bază ale 
personalului civil din 
instituţiile publice de apărare, 
ordine publică şi securitate 
naţională, cu excepţia 
personalului civil din 
Ministerul Apărării Naţionale 
şi instituţiile aflate în 
subordinea sa, precum şi a 
celui care a beneficiat de 
majorări potrivit Legii 
nr. 250/2016. 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

7.  
(7) Majorările acordate 
personalului din cadrul 
instituţiilor publice din 
sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate 
naţională, potrivit alin. (3) lit. 
b), alin. (5) şi (6), se aplică la 
salariul de bază/solda de 
bază/salariul de funcţie 
cuvenit/cuvenită, al 
cărui/cărei cuantum nu poate 
fi mai mic decât salariul de 
bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, şi se 
adaugă la acesta/aceasta." 
 

  
- La articolul unic, 
alineatul (7) al articolului 
II se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(7) Majorările acordate 
personalului din cadrul 
instituţiilor publice din 
sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate 
naţională, potrivit alin. (3) lit. 
b), alin. (5) şi (6), se aplică la 
salariul de bază/solda de 
funcție/salariul de funcţie 
cuvenit/cuvenită, al 
cărui/cărei cuantum nu poate 
fi mai mic decât salariul de 
bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, şi se 
adaugă la acesta/aceasta." 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

8.  
__ 

 
__ 

 
Art.II. - Începând cu  data de 
1 noiembrie 2017, se 
majorează cu 50% cuantumul 
brut al salariilor de bază ale 
personalului Agenţiei Române 

 
Majorare necesară, 
ţinând cont de 
atribuţiile şi 
responsabilităţile 
acestei categorii de 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

de Salvare a Vieţii Omeneşti 
pe Mare. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

personal. 

9.  
__ 

 
__ 

 
Art.III. – (1) Începând cu 
data de 1 noiembrie 2017, 
salariile de bază ale 
personalului din cadrul 
direcțiilor generale regionale 
ale finanțelor publice ale 
Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală se 
stabilesc, prin asimilare, la 
nivelul salariilor de bază 
aferente funcțiilor publice și 
contractuale din cadrul 
aparatului central al Agenției 
Naționale de Administrare 
Fiscală. 
(2) Asimilarea funcțiilor și 
salariilor prevăzută la alin.(1), 
precum și stabilirea noului 
nivel al drepturilor salariale se 
realizează prin ordin al 
ministrului finanţelor publice. 
(3) Pentru funcțiile din cadrul 
direcțiilor generale regionale 

 
Majorare necesară, 
ţinând cont de 
atribuţiile,  
responsabilităţile şi 
volumul activităţii 
personalului din 
cadrul direcțiilor 
generale regionale 
ale finanțelor publice 
ale Agenției Naționale 
de Administrare 
Fiscală. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

ale finanțelor publice care nu 
au corespondent în statul de 
funcții al aparatului central al 
Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală și pentru 
care asimilarea nu se poate 
realiza conform alin.(1), 
stabilirea salariilor de bază se 
face prin asimilarea acestora 
cu alte funcții existente la 
nivelul direcțiilor generale 
regionale ale finanțelor 
publice pentru care s-a 
realizat asimilarea conform 
alin.(1), pe baza unor criterii 
aprobate prin ordinul 
prevăzut la alin.(2). 
(4) Persoanele care ocupă 
funcțiile prevăzute la alin.(3) 
beneficiază de creșterea 
salarială procentuală rezultată 
ca urmare a aplicării 
dispozițiilor alin.(1) pentru 
funcția cu care se asimilează. 
În situația în care din 
aplicarea dispozițiilor alin. (1) 
pentru aceeași funcție rezultă 
creșteri salariale procentuale 
diferite, pentru funcțiile 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

prevăzute la alin.(3) se va 
calcula și acorda o creștere 
procentuală medie. 
(5) Salariul de bază stabilit 
conform alin. (4) nu poate 
depăși salariul aferent funcției 
prin raportare la care s-a 
realizat asimilarea conform 
alin.(1). 
(6) Criteriile obligatorii care 
urmează a fi avute în vedere 
la asimilarea prevăzută la 
alin. (1), respectiv la 
acordarea creșterii salariale 
prevăzute la alin.(3) și (4) 
sunt, pentru funcțiile de 
conducere, următoarele: 
studiile, gradul profesional, 
atribuțiile specifice, 
complexitatea activității, 
nivelul de coordonare, iar 
pentru funcțiile de execuție 
acestea sunt următoarele: 
gradul sau treapta 
profesională, gradația, nivelul 
de studii, atribuțiile specifice. 
(7) Criteriile de asimilare 
prevăzute la alin.(6) sunt 
obligatorii, dar nu limitative, 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

prin ordinul ministrului 
finanţelor publice putându-se 
aproba și alte criterii de 
asimilare, precum și 
metodologia concretă de 
acordare a creșterii salariale 
procentuale prevăzute la 
alin.(3) și (4). 
(8) În situația în care salariile 
de bază determinate în 
conformitate cu prevederile 
alin.(1), respectiv alin.(3), 
sunt mai mici decât cele 
aferente lunii octombrie 
2017, se menține în plată 
cuatumul salariilor aferente 
lunii octombrie 2017. 
(9) Pentru personalul nou-
încadrat, pentru personalul 
numit/încadrat în direcțiile 
generale regionale ale 
finanțelor publice pe funcții de 
același fel, salarizat potrivit 
alin.(1) sau, după caz, 
alin.(3), inclusiv pentru 
personalul promovat în funcții 
sau în grade/trepte 
profesionale, salarizarea se 
face la nivelul de salarizare 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

pentru funcții similare, stabilit 
în condițiile prezentei legi, în 
măsura în care personalul își 
desfășoară activitatea în 
aceleași condiții. 
 
Autori: membrii comisiilor 
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