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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă  
și protecție socială 

Comisia pentru constituţionalitate 

Nr.4c-9/1143 Nr. 4c-23/296 
  

 
Bucureşti, 19 decembrie 2022 

PLx 60/2022 

 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, trimisă 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru 

constituţionalitate, cu adresa nr. PLx 60/2022 din 19 decembrie 2022, în 

vederea reexaminării ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.407 din 

21 septembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.1202 din 14 decembrie 2022. 

Curtea Constituţională, prin decizia menţionată, a constatat că 

dispoziţiile Legii sunt parţial neconstituţionale. 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian SOLOMON 
PREŞEDINTE, 

Ringo DĂMUREANU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă  
și protecție socială

Comisia pentru constituţionalitate 

Nr.4c-9/1143 Nr. 4c-23/296 
  

 
Bucureşti, 19 decembrie 2022 

PLx 60/2022 

 
RAPORT COMUN 

asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru constituţionalitate au 
fost sesizate, prin adresa nr. PLx 60/2022 din 19 decembrie 2022, cu 
reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.407 din 21 septembrie 2022, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1202 din 14 decembrie 2022. 

 
Legea, adoptată de Parlamentul României la data de 31 mai 2022, cu 

respectarea prevederilor art.75 și ale art.76 alin.(2) din Constituția 
României, republicată, are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.153/2017, respectiv a Legii nr.7/2006.  
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Principalele reglementări se referă la: 
- personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în 

echipele de proiecte finanţate din fonduri externe rambursabile să 
beneficieze de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor 
de funcţii, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de 
numărul de proiecte în care este implicat, majorarea aplicându-se 
proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect, 
respectiv reglementarea salarizarea funcţiei de coordonator în 
compartimentele unde nu există alte funcţii de conducere;  

- extinderea aplicării dispoziţiilor privind acordarea unor majorări a 
salariilor de bază cu până la 25% şi cu 15% asupra unor 
instituţii/autorităţi publice care nu erau cuprinse în reglementările iniţiale; 

- stabilirea echivalării funcţiilor publice parlamentare cu funcţiile 
publice generale, stabilirea fiind impusă de  Codul administrativ. 

 
În data de 9 iunie 2022 a fost depusă la Curtea Constituţională o 

sesizare de neconstituționalitate. 
Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate, Curtea Constituțională 

a pronunțat Decizia nr.407 din 21 septembrie 2022, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1202 din 14 decembrie 2022, prin care 
admite parţial obiecțiile de neconstituționalitate formulate și constată că 
dispoziţiile art.I pct.2 - 4 şi 6 – 9 din lege sunt neconstituţionale. 

 
În urma reexaminării de către Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, Legea a fost adoptată cu amendamente în şedinţa din 19 
decembrie 2022. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au 
reexaminat Legea şi documentele conexe în şedinţa comună din data de 
20 decembrie 2022.  

La lucrări au participat deputaţii celor două comisii conform listelor 
de prezenţă. 

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi  (o abţinere). 
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În urma reexaminării Legii şi a documentelor conexe, membrii celor 
două comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii, în 
vederea punerii în acord a textului Legii cu Decizia Curţii Constituţionale 
nr.407/2022, cu amendamente admise redate în anexa la raport. 

 
 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din 
categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Adrian SOLOMON 
PREŞEDINTE, 

Ringo DĂMUREANU 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 

 

SECRETAR, 
Michael GUDU 

 
 
 

 
Întocmit, 

Şef birou Lidia Vlădescu 
 

 
Consilieri parlamentari 

Silvia Olaru 
Roxana David 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

1.  
Titlul legii 

 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 7/2006 
privind statutul funcţionarului 

public parlamentar  
 

 
Nemodificat  

 
 
 

Lege pentru modificarea Anexei 
nr.VIII la Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 7/2006 
privind statutul funcţionarului 

public parlamentar  
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă şi corelare cu 
modificările propuse. 
 
Pentru punerea în acord a 
textului cu Decizia CCR 
nr.407/2022 

2.  
Art.I. - Legea-cadru nr. 
153/2017 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, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

 
Nemodificat  

 
Art.I. - La Capitolul I, litera 
A, punctul I din Anexa 
nr.VIII la Legea-cadru nr. 
153/2017 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, Nota de la litera c) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă şi corelare cu 
modificările propuse. 
 
Pentru punerea în acord a 
textului cu Decizia CCR 
nr.407/2022 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

 
Autori: membrii comisiilor 
  

3.  
1. După articolul 16 se 
introduce un nou articol, 
art.161, cu următorul 
cuprins: 
„Art.161. - Drepturi salariale 
pentru activitatea prestată în 
proiecte finanţate din fonduri 
externe rambursabile 
 
Personalul din instituţiile şi/sau 
autorităţile publice nominalizat 
în echipele de proiecte finanţate 
din fonduri externe 
rambursabile, în baza legilor 
pentru ratificarea sau aprobarea 
acordurilor de împrumut 
adoptate de Parlamentul 
României, beneficiază de 
majorarea salariilor de bază, 
soldelor de funcţie/salariilor de 
funcţie, indemnizaţiilor de 
încadrare cu până la 50%, 
indiferent de numărul de 
proiecte în care este implicat. 
Această majorare se aplică 
proporţional cu timpul efectiv 
alocat activităţilor pentru fiecare 

 
Nemodificat  

 
Pct.1 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Deşi nu a fost declarat 
neconstituţional prin 
Decizia CCR nr.407/2022, 
textul trebuie eliminat 
pentru evitarea dublei 
reglementări, având în 
vedere intrarea în vigoare 
a OUG nr.152/2022, prin 
care se modifică art.16 
alin.(1) din Legea 
nr.153/2017 în sensul 
precizat în textul propus a 
fi eliminat. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

proiect.” 
 
 

4.  
2. La articolul 17, alineatul 
(4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
”(4) Personalul din cadrul 
aparatului propriu al Ministerului 
Finanţelor, Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii Sociale și 
Ministerului Sănătății, cu 
excepţia personalului prevăzut 
la alin. (1), beneficiază de 
majorarea salariilor de bază cu 
până la 25%, în baza criteriilor 
stabilite prin ordin al ministrului 
finanţelor, prin ordin al 
ministrului muncii şi 
solidarităţii sociale şi, 
respectiv, prin ordin al 
ministrului sănătății.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pct.2 eliminat 
 

 
__ 

 
Textul a fost declarat 
neconstituţional prin 
Decizia CCR nr.407/2022 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

5.  
3. La Anexa nr. I, capitolul I, 
litera A, punctul 2, numărul 
curent 4 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

4. Inspector 
şcolar de 
specialitate, 
inspector 
şcolar, 
auditor 
intern*) 

S 7250 7871 2,90 3,15 

 
 

 
Pct.3 eliminat 
 

 
__ 

 
Textul a fost declarat 
neconstituţional prin 
Decizia CCR nr.407/2022 

6.  
4. La Anexa nr. I, Capitolul I, 
litera A, punctul 5, după 
asteriscul din finalul 
tabelului se introduce un 
nou text, ca NOTĂ, 
cu următorul cuprins:  
 
“NOTĂ 
Salariile de bază de la nr. crt. 1-
8 și 17-21 se aplică și funcției 
didactice de educator-
puericultor, conform studiilor 
absolvite. Diferențierea salariilor 
de bază în funcție de studiile 
absolvite se stabileşte prin ordin 
al ministrului educaţiei, cu 
consultarea federațiilor sindicale 

 
Pct.4 eliminat 
 

 
__ 

 
Textul a fost declarat 
neconstituţional prin 
Decizia CCR nr.407/2022 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

reprezentative la nivelul 
sectorului de activitate - 
învățământ preuniversitar.” 
 

7.  
5. La Anexa nr.VIII, 
Capitolul I, litera A, punctul 
I, Nota de la litera c) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„NOTĂ: 
1. Salariile de bază prevăzute la 
gradul I şi gradul II cuprind 
sporul de vechime în muncă la 
nivel maxim. 
2. Salariul de bază de la nr.crt.6 
se aplică şi funcţiei de şef birou 
- personal contractual din cadrul 
aparatului de lucru al 
Parlamentului, precum şi 
funcţiei de consilier care 
exercită atribuţii de 
coordonator pe perioadă 
determinată, stabilită prin 
hotărâre a Biroului permanent 
al Senatului sau al Camerei 
Deputaţilor, după caz.” 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Partea introductivă se elimină 
 
 
 
 
 
Nota - nemodificată  
 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

8.  
6. La Anexa nr. VIII, 
capitolul I, litera A, punctul 
I, punctul 3 de la Notă se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„3. Funcționarii publici din 
cadrul aparatului Ministerului 
Finanțelor, Ministerului Muncii și 
Solidarităţii Sociale, Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și 
Administrației, Ministerului 
Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene, Ministerului Sănătății, 
Ministerului Educației, 
Ministerului Culturii, Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii, 
Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate și din instituțiile aflate 
în subordinea, coordonarea sau 
sub autoritatea acestora, 
funcționarii publici din cadrul 
aparatului Administrației 
Prezidențiale, Secretariatului 
General al Guvernului,  
Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii, 
Ministerului Justiției, precum și 
funcționarii publici parlamentari 

 
Nemodificat  

 
Pct.6 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

 
Textul a fost declarat 
neconstituţional prin 
Decizia CCR nr.407/2022 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

din serviciile Parlamentului, cu 
excepția celor prevăzuți la pct.1 
şi 2, beneficiază, pentru 
complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază de 
15%.” 
 

9.  
7. La anexa nr. VIII, 
capitolul I, litera A, punctul 
II, punctul 2 de la Notă se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„2. Funcționarii publici din 
serviciile publice deconcentrate 
ale instituțiilor din subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea 
Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, Ministerului Sănătății, 
Ministerului Educației, 
Ministerului Culturii, Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii 
și Ministerului Muncii și 
Solidarităţii Sociale beneficiază, 
pentru complexitatea muncii, de 
o majorare a salariului de bază 
de 15%.” 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Pct.7 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

 
Textul a fost declarat 
neconstituţional prin 
Decizia CCR nr.407/2022 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

10.  
8. La Anexa nr. VIII, 
capitolul II, litera A, punctul 
I, punctul 3 de la Notă se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„3. Personalul contractual din 
cadrul aparatului Ministerului 
Finanțelor, Ministerului Muncii și 
Solidarităţii Sociale, Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și 
Administrației, Ministerului 
Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene, Ministerului Sănătății, 
Ministerul Educației, Ministerului 
Culturii, Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii, 
Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate și din instituțiile aflate 
în subordinea, coordonarea sau 
sub autoritatea acestora, din 
cadrul aparatului Administrației 
Prezidențiale, Secretariatului 
General al Guvernului, 
Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii, 
Ministerului Justiției, din 
serviciile Parlamentului, cu 
excepția celui prevăzut la pct. 1 

 
Nemodificat  

 
Pct.8 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Textul a fost declarat 
neconstituţional prin 
Decizia CCR nr.407/2022 



 
13

Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

şi 2, precum și cu excepția 
personalului prevăzut la cap. II 
lit. A pct. I subpct. 2.4 din 
prezenta anexă, beneficiază, 
pentru complexitatea muncii, de 
o majorare a salariului de bază 
de 15%.” 
 

11.  
9. La anexa nr. VIII, 
capitolul II, litera A, punctul 
III, punctul 2 de la Notă se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„2. Personalul contractual din 
serviciile publice deconcentrate 
ale instituțiilor din subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea 
Ministerului Mediului, Apelor şi 
Pădurilor, Ministerului Muncii și 
Solidarităţii Sociale, Ministerului 
Sănătății, Ministerului Culturii, 
Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii și Ministerului 
Educației beneficiază, pentru 
complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază de 
15%.” 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Pct.9 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

 
Textul a fost declarat 
neconstituţional prin 
Decizia CCR nr.407/2022 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

12.  
Art.II. - Legea nr.7/2006 privind 
statutul funcționarului public 
parlamentar, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.345 din 25 mai 
2009, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 
cum urmează: 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

13.  
1. La articolul 12, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Condiţiile de vechime în 
specialitate necesară pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
parlamentare de conducere din 
structurile de specialitate ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 
se stabilesc de către birourile 
permanente reunite ale celor 
două Camere, iar vechimea 
minimă în specialitate necesară 
pentru ocuparea funcţiilor 
publice parlamentare de 
execuţie se stabileşte de către 
birourile permanente reunite ale 
celor două Camere, la 
propunerea secretarilor generali 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

ai Camerei Deputaţilor şi 
Senatului.” 
 

14.  
2. După articolul 58 se 
introduce un nou articol, 
art.581, cu următorul 
cuprins: 
“Art.581. - (1) Detașarea sau 
transferul funcționarului public 
parlamentar se dispune doar în 
cadrul autorităților publice sau 
al instituțiilor publice cărora li se 
aplică prezenta lege. 
(2) Prin excepție de la 
prevederile alin.(1), detaşarea 
sau transferul se poate dispune 
de pe funcția publică 
parlamentară şi pe o funcție 
publică generală, cu respectarea 
condițiilor prevăzute de 
prezenta lege. 
(3) Vechimea minimă în 
specialitate necesară funcțiilor 
publice parlamentare de 
execuție în vederea detaşării 
sau transferului în condiţiile 
alin.(2) se stabileşte de către 
birourile permanente reunite ale 
celor două Camere, la 
propunerea secretarilor generali 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

ai Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, iar echivalarea 
acestora cu funcțiile publice 
generale este prevăzută în 
anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta lege.” 
 

15.  
3. La articolul 62, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin. (11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) Raportul de serviciu se 
poate suspenda la cererea 
motivată a funcţionarului public 
parlamentar, în situaţia 
prevăzută la alin. (1)  lit.f), pe o 
durată cumulată de cel mult 7 
ani în perioada exercitării 
funcţiei publice parlamentare. 
Durata suspendării se stabileşte 
prin acordul părţilor.” 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

16.  
4. Articolul 94 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
“Art.94. - (1) Prevederile art.44, 
73 şi 731 din prezenta lege se 
aplică în mod corespunzător şi 
personalului Curţii 
Constituţionale asimilat, potrivit 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

legii, celui cu funcţii similare din 
structurile Parlamentului. 
(2) Prevederile prezentei legi se 
aplică în mod corespunzător şi 
personalului Consiliului 
Legislativ - organ consultativ de 
specialitate al Parlamentului - şi 
membrilor acestuia. 
(3) Perioada în care personalul 
prevăzute la alin.(2) desfăşoară 
activitate în cadrul Consiliului 
Legislativ constituie vechime în 
structurile Parlamentului.” 
 

17.  
5. După anexă se introduce o 
nouă anexă, anexa nr.2, 
având cuprinsul prevăzut în 
anexa la prezenta lege. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

18.  
Art.III. – Începând cu luna 
următoare celei în care intră în 
vigoare prezenta lege, salariile 
de bază ale personalului din 
serviciile Parlamentului se 
stabilesc la nivelul maxim de 
salarizare aflat în plată în cadrul 
Camerei Deputaţilor sau 
Senatului, după caz, 
corespunzător fiecărei funcţii şi 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Parlament Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

gradaţii de vechime în muncă. 
 

19.  
Anexa 
 
Echivalarea funcţiilor publice 
parlamentare cu funcţii publice 
generale 
 
(se regăseşte la pag.19) 
 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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ANEXĂ 

 
Echivalarea funcţiilor publice parlamentare cu funcţii publice generale 

 
(Anexa nr.2 la Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar) 

 
Funcţia publică specifică din cadrul 

Parlamentului României care se 
echivalează 

Nivelul funcţiei 
publice 

Nivelul studiilor necesare 
Funcţia publică generală cu care se echivalează funcţia publică 

specifică 

Consilier parlamentar / expert 
parlamentar / consultant parlamentar

execuţie 
Clasa I, studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă

Cu funcţiile publice de execuţie de clasa I şi clasa a II-a, 
conform art. 392 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Referent execuţie  
Cu funcţiile publice de execuţie de clasa a II-a şi clasa a III-a, 

conform art. 392 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
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