
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32 
din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu 
modificările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări: 

 

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(4) Activitatea Gărzilor este subordonată autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură, prin Garda Forestieră Naţională, 
organizată ca direcţie generală cu atribuţii de reglementare, 
implementare şi control al regimului silvic şi cinegetic, denumită în 
continuare Direcţie.” 

 

2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc două noi 
alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: 

„(5) Structura organizatorică, numărul de personal, atribuţiile şi 
competenţele Direcţiei, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă 
de urgenţă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de  
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30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

(6) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură 
verifică activitatea Gărzilor, prin direcţia generală prevăzută la alin. (4), 
anual sau ori de câte ori este nevoie, în baza criteriilor de performanţă 
care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.” 

 

3. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, 
litera d), cu următorul cuprins: 

„d) raportarea operativă către autoritatea publică centrală care 
răspunde de silvicultură şi întocmirea raportului anual de activitate.” 

 

4. La articolul 4,  alineatele (1) – (17) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  

„Art. 4. – (1) Salariile de bază ale personalului din cadrul 
Gărzilor, precum şi ale personalului din cadrul Direcţiei se stabilesc la 
nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală. 

(2) Salariul de bază al funcţiei de inspector-şef din cadrul 
Gărzilor şi salariul de bază al funcţiei de director general/director 
general adjunct din cadrul Direcţiei se stabilesc prin asimilare cu salariul 
de bază al funcţiei de inspector general adjunct din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 

(3) Salariul de bază al funcţiei de director/director adjunct din 
cadrul Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu 
salariul de bază al funcţiei de director din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 

(4) Salariul de bază al funcţiei de şef de serviciu din cadrul 
Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de şef serviciu din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 

(5) Salariul de bază al funcţiei de şef birou din cadrul Gărzilor şi 
din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al 
funcţiei de şef birou din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 

(6) Salariul de bază al funcţiei de consilier superior din cadrul 
Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de consilier superior din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 
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(7) Salariul de bază al funcţiei de consilier principal din cadrul 
Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de consilier principal din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 

(8) Salariul de bază al funcţiei de consilier asistent din cadrul 
Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de consilier asistent din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.  

(9) Salariul de bază al funcţiei de consilier debutant din cadrul 
Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de consilier debutant din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 

(10) Salariul de bază al funcţiei de referent de specialitate, grad 
superior, din cadrul Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin 
asimilare cu salariul de bază al funcţiei de referent de specialitate, grad 
superior, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
corespunzător vechimii în muncă. 

(11) Salariul de bază al funcţiei de auditor superior din cadrul 
Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de auditor superior din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 

 (12) Salariul de bază al funcţiei de auditor principal din cadrul 
Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu salariul de 
bază al funcţiei de auditor principal din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.  

(13) Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic superior din 
cadrul Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu 
salariul de bază al funcţiei de consilier juridic superior din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 

(14) Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic principal din 
cadrul Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu 
salariul de bază al funcţiei de consilier juridic principal din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 

(15) Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic asistent din 
cadrul Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu 
salariul de bază al funcţiei de consilier juridic asistent din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 

(16) Salariul de bază al funcţiei de consilier juridic debutant din 
cadrul Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu 
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salariul de bază al funcţiei de consilier juridic debutant din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă. 

(17) Salariul de bază al funcţiei de referent, grad superior, din 
cadrul Gărzilor şi din cadrul Direcţiei se stabileşte prin asimilare cu 
salariul de bază al funcţiei de referent, grad superior, din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, corespunzător vechimii în muncă.” 

 
5. La articolul 4, alineatul (18) se abrogă. 
 
6. La articolul 4, după alineatul (18) se introduce un nou 

alineat, alineatul (19), cu următorul cuprins:  
„(19) Personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale 

care răspunde de silvicultură şi din cadrul structurilor teritoriale de 
specialitate ale acesteia beneficiază de indemnizaţii de grad profesional, 
prevăzute în anexa nr. 3.” 

 
7. La articolul 6, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
„(5) Personalul preluat de la fostele CRSC, în condiţiile 

prevăzute la alin. (4), precum şi cel din cadrul Direcţiei, este supus unei 
evaluări de integritate, care constituie cerinţă specifică ocupării 
posturilor din cadrul Gărzilor şi al Direcţiei, sub sancţiunea eliberării din 
funcţia publică sau încetării raportului de muncă, după caz. 

(6) Personalul din cadrul Gărzilor şi al Direcţiei este supus anual 
evaluării de integritate prevăzute la alin. (5), cu aprobarea conducătorului 
autorităţii  publice centrale care răspunde de silvicultură.” 

 
8. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc trei noi 

alineate, alineatele (7) – (9), cu următorul cuprins: 
„(7) Dobândirea calităţii de personal al Gărzilor şi al Direcţiei 

presupune acordul implicit al acestuia pentru evaluarea de integritate. 
(8) Formarea profesională continuă este obligatorie pentru 

întreg personalul angajat în cadrul Gărzilor şi al Direcţiei. 
(9) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va 

elabora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, sistemul naţional de formare 
profesională continuă pentru pregătirea, formarea, perfecţionarea şi 
evaluarea personalului din silvicultură, care se aprobă prin ordin al 
conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.” 
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9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. – (1) Ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor şi al 

Direcţiei se face numai cu promovarea evaluării de integritate prevăzute 
la art. 6 alin. (5) şi (6). 

(2) Procedura de organizare şi desfăşurare a evaluării de 
integritate pentru ocuparea posturilor din cadrul Gărzilor şi al Direcţiei, 
precum şi pentru personalul angajat din cadrul acestora, se stabileşte 
prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (2).” 

 
10. La articolul 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), 

cu următorul cuprins:  
„(2) Numărul minim al mijloacelor de transport necesar 

realizării atribuţiilor Gărzilor şi a Direcţiei este de 250.” 
 
11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:   
„Art. 11. – Anexele nr. 1 şi 3 fac parte integrantă din prezenta 

ordonanţă de urgenţă.” 
 
12. Anexa nr. 2 se abrogă. 
 
13. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă,  

anexa nr. 3, cu următorul cuprins: 
„ANEXA nr. 3 

 
Indemnizaţiile aferente gradelor profesionale  

pentru personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale  
care răspunde de silvicultură şi din cadrul structurilor teritoriale  

de specialitate ale acesteia 
 

 
Nr. 
crt. 

Gradul profesional Gradaţia 
Coeficient 

K*) 

Personal silvic cu pregătire superioară 

1. Consilier silvic  1.00 
2. Inginer inspector general silvic I 0,88 
3. Inginer inspector general silvic II 0,80 
4. Inginer inspector general silvic III 0,70 

5. Inginer inspector silvic I 0,62 
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6. Inginer inspector silvic II 0,56 
7. Inginer inspector silvic III 0,50 
8. Inginer şef silvic I 0,46 

9. Inginer şef silvic II 0,42 

10. Inginer şef silvic III 0,38 
11. Inginer silvic  0,34 
12. Inginer silvic debutant  0,30 
13. Subinginer silvic principal I 0,34 
14. Subinginer silvic principal II 0,33 
15. Subinginer silvic principal III 0,32 
16. Subinginer silvic I 0,31 
17. Subinginer silvic II 0,30 
18. Subinginer silvic III 0,29 
19. Subinginer silvic debutant  0,28 

Personal silvic cu pregătire medie 

20. Tehnician silvic principal I 0,26 
21. Tehnician silvic principal II 0,25 
22. Tehnician silvic principal III 0,24 
23. Tehnician silvic I 0,23 
24. Tehnician silvic II 0,22 
25. Tehnician silvic III 0,21 
26. Tehnician silvic debutant  0,20 

 
*) Notă:  
1. Indemnizaţiile pentru gradul profesional şi gradaţia acordate, 

se calculează prin înmulţirea coeficientului K cu salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului. 
Valoarea indemnizaţiei pentru gradul profesional se modifică ori de câte 
ori se modifică şi salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

2. Personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură şi din cadrul structurilor teritoriale de 
specialitate ale acesteia, va fi încadrat în grade şi gradaţii profesionale, 
prin corelare cu gradul aferent funcţiei publice deţinute, în baza unei 
metodologii aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură. 
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3. Dispoziţiile prevăzute la pct. 1 şi 2 se aplică în mod 
corespunzător şi personalului asimilat potrivit legii, personalului din 
cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, respectiv 
celui din cadrul Gărzii, după caz. 
 

Art. II. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salarizarea 
personalului Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor 
judeţene pentru protecţia mediului, Gărzii Naţionale de Mediu şi 
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” se stabileşte prin 
asimilare cu salarizarea personalului din cadrul autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură, respectiv a personalului din cadrul 
Gărzilor Forestiere, după caz. 

(2) Echivalarea funcţiilor şi asimilarea salariilor de bază cu 
funcţiile şi salariile de bază din cadrul autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură, respectiv a personalului din cadrul Gărzilor 
Forestiere, după caz, prevăzută la alin. (1), se face în condiţiile legii, 
prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, cu avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 18 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
FLORIN  IORDACHE 


