CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei 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
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.
Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, şi
se completează după cum urmează:
- După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7¹,
cu următorul cuprins:
„Art. 7¹. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, începând
cu data de 1 iulie 2014, pentru funcţiile de demnitate publică alese
de la nivelul administraţiei publice locale, indemnizaţiile se
stabilesc potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru
nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
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fonduri publice, cu modificările ulterioare, respectiv prin
înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. I,
capitolul IV, litera C - Funcţii de demnitate publică alese din
cadrul organelor autorităţii publice locale la Legea-cadru nr.
284/2010, cu modificările ulterioare, cu valoarea de referinţă de
600 lei.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), ale căror
indemnizaţii stabilite pentru luna iunie 2014 sunt mai mari decât
cele stabilite potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se menţine în plată
cuantumul indemnizaţiilor avute.
(3) 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 modificările şi
completările ulterioare, se stabilesc prin aplicare la indemnizaţiile
corespunzătoare primarilor, primarului general, respectiv
preşedinţilor consiliilor judeţene stabilite, conform prevederilor
legale în vigoare, pentru luna decembrie 2013.”

3

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în
şedinţa din 25 februarie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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