
Doamnă preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 
temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii- 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de domnul 
deputat PSD Marius - Constantin Budăi împreună cu un grup de 
parlamentari PSD (Bp.223/2021, L292/2021).

I. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
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), potrivit căruia nivelul veniturilor salariale ale 
personalului din administraţia publică locală implicat în proiecte finanţate 
din fonduri europene să nu poată depăşi nivelul indemnizaţiei de 
viceprimar/vicepreşedinte de consiliu judeţean, majorată cu 25%.
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In prezent, veniturile acestor angajaţi nu pot depăşi nivelul 
indemnizaţiei de viceprimar/preşşedinte de consiliu judeţean.



II. Observaţii
*

1. începând cu luna iulie 2017, salarizarea personalului bugetar se 
face potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, în care se precizează, la art. 1 
alin. (3) că, drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice 
sunt şi rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute de acest act normativ.

Legea-cadru a fost adoptată de către Parlamentul României, în urma 
consultării ordonatorilor principali de credite pe fiecare familie 
ocupaţională, a partenerilor sociali (confederaţiile sindicale şi patronale) şi 
a urmărit eliminarea disfuncţionalităţilor salariale existente în sistemul 
public de salarizare.

Unul dintre principiile care au stat la baza elaborării Legii-cadru este 
cel al sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare 
pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor 
cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în 
condiţiile legii.

Potrivit prevederilor Legii-cadru nr, 153/2017, începând cu luna iulie 
2017, salarizarea personalului din administraţia publică locală se face 
potrivit art. 11 din acest act normativ, care, la alin. (4) precizează că 
nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) 
şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar 
sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului 
judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, 
corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele 
municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, 
exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli iar 
art1. 7 lit. m) din Legea-cadru nr. 153/2011 defineşte venitul salarial.

Având în vedere aspectele menţionate, salariile de bază ale 
personalului din cadrul administraţiei publice locale se stabilesc de către 
ordonatorul de credite în baza hotărârii consiliului local, respectiv

m) venitul salariat al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de 
funcţie, soldele de grad/salariile gradului profesional deţinut, gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, 
indemnizaţiile de încadrare, indemnizaţiile lunare şi, după caz, compensaţiile, indemnizaţiile, sporurile, majorările, 
adaosurile, primele şi premiile, precum şi alte drepturi în bani şi/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de 
personal din sectorul bugetar.



consiliului judeţean între o limită minimă şi o limită maximă, astfel încât, 
acestea, împreună cu celelalte elemente salariale prevăzute de lege, să nu 
depăşească indemnizaţia lunară corespunzătoare funcţiei de 
viceprimar/vicepreşedinte al consiliului judeţean/viceprimar al 
Municipiului Bucureşti, ca nivel maxim, exclusiv majorările prevăzute la 
art. 16 alin. (2)2.

De asemenea, menţionăm că printre obiectivele din Programul de 
Guvernare 2020-2024 se numără şi demararea unei ample evaluări 
obiective asupra criteriilor care stau la baza salarizării în sistemul public, 
ca o condiţie esenţială a îmbunătăţirii cadrului legislativ (Legea 
nr. 153/2017)”.

La elaborarea noului cadru normativ se are în vedere eliminarea 
discrepanţelor salariale existente în prezent, unele apărute în urma aplicării 
legislaţiei anterioare privind salarizarea personalului bugetar, altele 
identificate după data apariţiei Legii-cadru nr. 153/2017, în acest sens, 
fiind initiat de către Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

9 9 9

Memorandumul cu tema „Stabilirea principiilor care vor sta la baza 
reanalizării şi elaborării cadrului legal privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice

Printre principiile menţionate în acest Memorandum se regăseşte şi 
„introducerea unor grile de salarizare pentru administraţia publică 
locală, corespunzător funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale“, ca o 
necesitate pentru corectarea dezechilibrelor salariale apărute, în condiţiile 
în care nivelul de salarizare al personalului se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în cadrul acestui proces, a avut loc o primă rundă de 
consultări care s-au desfăşurat cu participarea ordonatorilor principali de 
credite, corespunzător familiilor ocupaţionale de funcţii bugetare, dar şi cu 
participarea celorlalţi actori implicaţi, respectiv confederaţiile sindicale 
reprezentative şi structurile asociative.

(2) indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor 
unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se 
majorează cu până la 25%.



2. Precizăm că din Expunerea de motive a iniţiativei legislative nu au 
fost identificate informaţii cu privire la cheltuielile de personal 
suplimentare generate de adoptarea propunerii legislative şi nici măsurile 
dispuse în vederea compensării acestora.

Având în vedere că aplicarea prevederilor iniţiativei legislative 
determină o creştere a cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale, 
precizăm că, potrivit prevederilor alin. (5) al art. 14 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele locale, cu modificările şi completările ulterioare, „după 
aprobarea bugetelor locale pot f i  aprobate acte normative cu implicaţii 
asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a 
diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente 
exerciţiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective”.

Având în vedere aspectele menţionate, apreciem că aplicarea 
prevederilor iniţiativei legislative conduce la un impact negativ asupra 
bugetului consolidat.

A

In acest context, menţionăm că Guvernul are obligaţia de a conduce 
politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele, 
obligaţiile bugetare şi riscurile fiscale, iar adoptarea iniţiativei legislative 
ar influenţa negativ ţinta de deficit bugetar asumată în anul 2021 de 7% 
din PIB, stabilitatea macroeconomică şi ratingul de ţară în relaţia cu 
organismele financiare internaţionale.

3. în ceea ce priveşte modul de redactare al normei propuse, 
considerăm că formularea acesteia ar fi trebuit să fie ca o excepţie de la 
regula stabilită la art. 11 alin. (4) la Legea - cadru nr. 153/2017.



>

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate, Guvernul nu 
adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

i

i

Doamnei senator Anca Dana 1KKAGU 
Preşedintele Senatului
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