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AVIZ
referitor Ia propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare (b223/26.05.2021), transmisă de Secretarul 
General al Senatului cu adresa nr.XXXV/2983/3.06.2021 şi înregistrată 
la Consiliul Legislativ cu nr.D465/3.06.2021,

în temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 
republicat,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect completarea prevederilor 
art.16 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
un nou alineat, alin.(21), urmărindu-se stabilirea nivelului veniturilor 
salariale ale personalului din administraţia publică locală nominalizat 
în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice, potrivit art.73 alin.(3) lit.p) din Constituţia 
României, republicată, iar în aplicarea art.75 alin.(l) din Legea 
fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Precizăm că prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
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3. Semnalăm faptul că Secretarul General al Senatului a transmis 
spre avizare Consiliului Legislativ, cu adresele nr.XXXV/766 din 16.02.2021,
nr.XXXV/1727 din 29.03.2021, nr.XXXV/1942 din 16.02.2021 si
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nr.XXXV/2812 din 25.05.2021, propunerile legislative nr.b27 din 
12.02.2021, nr.bl06 din 24.03.2021, nr.bllO din 29.03.2021, şi, 
respectiv, nr.b207 din 18.05.2021, care vizează intervenţii asupra 
aceluiaşi act normativ de bază, respectiv Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru care 
au fost emise avizele favorabile cu observaţii şi propuneri nr.l 12 din
11.03.2021 şi nr.251 din 27.04.2021, respectiv avizele negative 
nr.273/05.05.2021 si nr.459/23.06.2021.»

Precizăm că, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Senatului, 
dintre propunerile menţionate anterior, primele trei sunt transmise la 
Camera Deputaţilor, spre dezbatere, iar ultima se află, în lucru, la 
Comisiile permanente ale Senatului.

De asemenea, Secretarul General al Senatului a transmis spre avizare 
Consiliului Legislativ, cu adresele nr.XXXV/2983 din 03.06.2021 şi 
nr.XXXV/3064 din 07.06.2021, propunerile legislative nr.b229 din
26.06.2021 şi nr.b242 din 03.06.2021, care se află în curs de avizare.

Prin urmare, pentru sistematizarea legislaţiei şi promovarea unor
soluţii unitare, sugerăm dezbaterea concomitentă a acestor propuneri 
legislative, în vederea adoptării unui singur act normativ.

A

4. întrucât propunerea legislativă implică modificarea prevederilor 
bugetului de stat, sunt aplicabile dispoziţiile art.l 11 alin.(l) teza a doua 
din Constituţia României, republicată, fiind necesar a se solicita şi o 
informare din partea Guvernului.

Totodată, sunt incidente prevederile art.l5 alin.(l) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fişe financiare, 
cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată.

5. Menţionăm că Expunerea de motive nu respectă structura 
instrumentului de prezentare şi motivare, prevăzută la art.31 din Legea 
nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
nefiind cuprinse referiri cu privire la impactul financiar asupra 
bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 
cât şi pe termen lung (pe 5 ani), precum şi la consultările derulate în 
vederea elaborării prezentei prepuneri.
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6. întrucât prezentul demers legislativ vizează exclusiv 
modificarea art.16 din actul de bază, pentru respectarea uzanţelor 
normative titlu, se va reda sub forma:

„Lege pentru completarea art.16 din Legea-cadru 
nr.l 53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

7. La articolul unic, pentru respectarea uzanţelor normative şi o 
corectă reflectare a naturii intervenţiei legislative, partea dispozitivă 
se va reformula astfel:

„Articol unic. - La articolul 16 din Legea-cadru 
nr.l53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 
2017, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2), se 
introduce un nou alineat, alin.^1), cu următorul cu cuprins:”

In continuare, se va reda între ghilimele norma propusă, pentru 
alin.^1).

8. Referitor la norma preconizat pentru alin.^1) al art.16, pentru 
corelare cu dispoziţiile art.16 alin.(2), propunem înlocuirea sintagmei 
„a indemnizaţiei vicepreşedintelui consiliului judeţean” cu sintagma „a 
indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean” şi a 
sintagmei „majorată cu 25%” cu sintagma „majorată cu până la 25%”.

9. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative aduse 
actului normativ de bază după intrarea acestuia în vigoare, în 
conformitate cu prevederile at.70 alin.(l) din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 
„actul normativ modificat sau completat în mod substanţial se 
republică având la bază dispoziţia cuprinsă în actul de modificare, 
respectiv de completare ”, sugerăm completarea prezentei legi cu un 
articol care să prevadă republicarea Legii-cadru nr. 153/2017, numerotat 
ca art.II si va avea următoarea formulare:*

„Art.II.- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin 
prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”.

/V

In consecinţă, articolul unic va deveni art.I.
A .

PREŞîaXliyfK i  
Floijin P R D A C H E /

Bucureşti
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EVENIMENTE SUFERITE de ac tu l... ¡ J

L. nr. 153/2017 M. Of. nr. 492/28 iun. 2017

Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

promulgată prin D. nr. 580/2017 M. Of. nr. 492/28 iun. 2017
Decret pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

2 modificări prin O.U.G. nr. 91/2017 M. Of. nr. 978/8 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 79/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 
completări prin

modifică şi completează anexele nr. II şi 
IX;

modifică art. 16 alin. (I), (2) şi (10), art.
- 17, ari. 18 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26 

alin. (3), art. 29 alin. (2), art. 38 alin. (3) 
lit. c), art. 39, art. 40, art. 44 alin. (1) pct. 
30, anexele nr. I, V şi VIII;

introduce alin. (7) la art. 10, alin. (10_1)~ 
(10_5) la art. 16, alin. (5) şi (6) la art. 18, 
alin. (5) la art. 25 şi lit. h) şi i) la art. 38 
alin. (3)

3 modificări prin L. nr. 79/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018
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

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 91/2017 şi modifică art. 22, art. 29, art. 
38 alin. (3) lit. b) şi lit. d), anexa nr. I, 
anexa nr. II, anexa nr. III, anexa nr. V, 
anexa nr. VI, anexa nr. VIII, anexa nr. IX;

introduce alin. (10_1) - (10_6) la art. 16, 
alin. (1_1) şi (1_2) la art. 33, lit. d_l) la 
art. 38 alin. (3), lit.j) la art. 38 alin. (3), 
completează anexa nr. II, anexa nr. V, 
anexa nr. VIII, anexa nr. IX

4 modificări prin L. nr. 80/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
Şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene

modifică art. 11 alin. (I), art. 38 alin. (3) 
lit. d), anexa nr. II; 
completează anexa nr. VIII

RECTIFICARE

M.Of. nr. 328/13 apr. 2018 rectifică anexa nr. VIII

6 modificări prin O.U.G. nr. 41/2018 M. Of. nr. 433/22 mai 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii- 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 61/2019 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019 
completări prin

modifică art. 25 alin. (3), art. 38 alin. (3) 
lit. g), anexa nr. I, anexa nr. II; 
introduce alin. (7) şi (8) la art. 18, alin. (6) 

la art. 25, lit. d_2) la art. 38 alin. (3), alin. 
(6_1) la art. 38

? modificări prin L. nr. 234/2018 M. Of. nr. 850/Sfctí. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Leqjimn 317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii

modifică anexa nr. V capitolul VIII art. 12 
alin. (2) şi (5)
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Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. completează anexa nr. VIII
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

b modificări prin L. nr. 287/2018 M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018 modifică anexele nr. I, II, V. VIII;

9 modificări prin O.U.G. nr. 107/2018 M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018 prevederile ari. 26 alin. (4)-(6) intră în
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor vigoare la dala de I ianuarie 2021 
acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

aprobată prin L. nr. 91/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019

10 completat prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 introduce alin. (4 I) la art. 38
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

ii modificări prin L. nr. 61/2019 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică art. 17 alin. (4), anexa nr. I cap. I 
lit. B art. 4, anexa nr. I cap. I Ut. B art. 16, 
anexa nr. I  cap. IU lit. B nr. crt. 4, anexa 
nr. I cap. III lit. C nr. crt. I şi 3 şi anexa nr. 
VII cap. II art. 10 lit. a); 
introduce alin. (4_2) la art. 38, alin. (8) la 
art. 38, alin. (3_I) la anexa nr. II cap. II 
art. 6, joct. /_ /  la nota din anexa nr. V cap. 
V„ nr. crt. 7_I la anexa nr. VIII cap. II lit. 
C la tabelul de la lit. b) şi pct. I I la anexa 
nr. VIII cap. II lit. C la nota tabelului de la 
lit. b);
completează nota de la anexa nr. VIII cap.
I lit. A pct. I lit. c)

12 modificări prin L. nr. 91/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019 aprobă O.U.G. nr. 107/2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2018 privind modificarea şl completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

13 completat prin L. nr. 105/2019 M. Of, nr. 392/20 mai 2019 introduce alin. (l_ l) la art. 18
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative

™ modificări prin O.U.G. nr. 31/2019 M. Of. nr. 403/23 mai 2019 modifică anexa nr. I  a cap. III, lit. E, art. 5
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscala alin. (3)
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

îs modificări prin O.U.G. nr. 58/2019 M. Of. nr. 553/5 iul. 2019 modifică anexa nr.I cap. III lit. E
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată prin L. nr. 91/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
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ie modificări prin

17 modificări prin

îs modificări prin

îs modificări prin

20 modificări prin

21 modificări prin

22 modificări prin

23 modificări prin

24 modificări prin

25 modificări prin

26 completat prin

Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

L. nr. 131/2019 M. Of. nr. 575/15 iul. 2019 modifică anexa nr. I  cap. I  Ut. B art. 16

L. nr. 129/2019 M. Of. nr. 589/18 iul. 2019 modifică anexa nr. VIII şi anexa nr. IX
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

L. nr. 5/2020 M. Of. nr. 2/6 ian. 2020 modifică anexa nr. I
Legea bugetului de stat pe anul 2020

Publicat şi In M. Of. nr. 2 bis/6 ian. 2020 

O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 modifică anexele nr. I  şi VI;
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi introduce alin. (5) la art. 33 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

O.U.G. nr. 23/2020 M. Of. nr. 106/12 feb. 2020 modifică anexa nr. VIII
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

L. nr. 42/2020 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 modifică anexele nr. I  şi III
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

L. nr. 51/2020 M. Of. nr. 340/27 apr. 2020 modifică anexa nr. II;
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. introduce alin. (4_3) la art. 38
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

L. nr. 64/2020 M. Of. nr. 428/21 mai 2020 modifică anexa nr. I; modifică şi
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. completează anexa nr. II;
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri introduce alin. (4 4) la art. 38 
publice ~

D.C.C. nr. 221/2020 M. Of. nr. 594/7 iul. 2020
Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său 
(termenul se împlineşte la 20 august 2020), 
după care operează prevederile art. 147 
din Constituţie

O.U.G. nr. 114/2020 M. Of. nr. 614/13 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

completează anexa nr. VIII

L. nr. 141/2020 M. Of. nr. 647/22 iul. 2020 aprobă cu modificări şi completări O.U.G.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2020 şi introduce alin. (2_1) la art.
nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi 25 
prelungirea unor termene
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Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind şi lit. C nr. crt. 3
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

27 modificări prin L. nr. 156/2020 M. Of. nr. 662/27 iul. 2020 modifică anexa nr. ¡cap. HI Ut. B nr. crt. 5

28 completat prin L. nr. 157/2020 M. Of. nr. 662/27 iul. 2020 introduce art. 15 I la anexa nr. VI
Lege pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

29 modificări prin O.U.G. nr. 135/2020 M. Of. nr. 751/18 aug. 2020 modifică art. 38 alin. (4_I) lit. c)
Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri bugetare

modificări prin L. nr. 206/2020 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020 modifică şi completează anexa nr. II şi VIII
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

31 completat prin L. nr. 229/2020 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 introduce alin. (9) la art. 38
Lege pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Măsurile prevăzute la art. 38 alin. (9) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost completată prin prezenta lege, 
se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

32 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 Prevederile art. 26 alin. (4)-— (6) intră în
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi vigoare la data de I ianuarie 2022 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

33 modificări prin L. nr. 91/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 aprobă O.U.G. nr. 58/2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative
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