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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 25 mai 2022 

Nr. 4c-9/135 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice şi pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar, trimis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială cu adresa nr. PLx 60/2022 din 21 februarie 2022, 
pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 25 mai 2022 

Nr. 4c-9/135 
  

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

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

funcţionarului public parlamentar 

 

 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 60/2022 din 21 

februarie 2022, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru 

completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice şi pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul 

funcţionarului public parlamentar. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

Legii-cadru nr.153/2017 cu un nou articol, în sensul ca 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.  
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Totodată, proiectul vizează completarea Legii nr.7/2006, în sensul 

că detaşarea sau transferul funcţionarului public se dispune, de regulă, 

doar în cadrul autorităţilor publice sau al instituţiilor publice prevăzute de 

lege. 

 

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.975/9.12.2021) 

 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.7894/23.11.2021) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/106/1.03.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/58/5.04.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/92/2.03.2022) 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţele comisiei din 17 şi 24 mai 

2022 au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei de 

prezenţă. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri). 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 14 februarie 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. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 

Camerei Deputaţilor prezentul raport, de adoptare a proiectului de 

lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din 

prezentul raport. 

 

 
 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Şef birou Lidia Vlădescu 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru completarea Legii-

cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice şi pentru 
completarea Legii nr. 7/2006 
privind statutul funcţionarului 

public parlamentar 
 

 
 
 

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  
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
 

2.  
__ 

 
Art.I. - Legea-cadru nr. 153 din 
28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice – publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I, nr 
492 din data de 28 iunie 2017, 

 
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 

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

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

cu modificările şi completările 
ulterioare, se completează după 
cum urmează: 
 

modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autori: membrii comisiei  
 

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 
funcţii, indemnizaţiilor de 
încadrare cu până la 50%, 
indiferent de numărul de 

 
2. 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 

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

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

proiecte în care este implicat. 
Această majorare se aplică 
proporţional cu timpul efectiv 
alocat activităţilor pentru fiecare 
proiect.” 
 
 

proiecte în care este implicat. 
Această majorare se aplică 
proporţional cu timpul efectiv 
alocat activităţilor pentru fiecare 
proiect.” 
 
Autori: membrii comisiei  
 

4.  
 
 
 
(4) Personalul din cadrul 
aparatului propriu al Ministerului 
Finanţelor Publice şi Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, 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 publice şi, respectiv, 
prin ordin al ministrului muncii 
şi justiţiei sociale. 

 
__ 

 
3. 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.” 
 
Autor: deputaţi Adrian Solomon 
şi Corneliu Buicu  
 

 
 
 
 
 
 
 
Corelarea cu denumirea 
actualizată a ministerelor. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

5.  
2. Funcţiile de conducere, de 
îndrumare şi control din 
învăţământul preuniversitar 
 
4. Inspector 
şcolar de 
specialitate, 
inspector 
şcolar *) 

S 7250 7871 2,90 3,15

 
*) Salariile de bază cuprind şi 
salariul de bază aferent unei 
norme didactice. 
 

  
4. 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

 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
 

6.  
__ 

 
__ 

 
5. 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 

 
Având în vedere preluarea 
creșelor  în sistemul 
național de învățământ 
este imperios necesară 
reglementarea salarizării 
acestei categorii de 
personal didactic. Trebuie 
avut în vedere faptul că 
art. 247 din Legea nr. 
1/2011, stabilește că 
funcția de educator-
puericultor este funcție 
didactică, însă aceasta nu 
se regăsește în anexa nr. I 
la Legea-cadru 
nr.153/2017.  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

consultarea federațiilor sindicale 
reprezentative la nivelul 
sectorului de activitate - 
învățământ preuniversitar.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 

Prin acest amendament se 
asigură salarizarea unitară, 
pe baza Anexei nr. I la 
Legea- cadru nr. 153/2017 
a tuturor funcțiilor 
didactice reglementate de 
Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 

7.  
c) Funcţii de conducere 
(…) 
 
NOTĂ: 
Salariile de bază prevăzute la 
gradul I şi gradul II cuprind 
sporul de vechime în muncă la 
nivel maxim. 
Salariul de bază de la nr. crt. 6 
se aplică şi funcţiei de şef birou 
- personal contractual din cadrul 
aparatului de lucru al 
Parlamentului. 
 

 
2. La Anexa nr.VIII - 
FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE 
FUNCŢII BUGETARE 
„ADMINISTRAŢIE”, 
CAPITOLUL I, litera A 
Salarizarea funcţionarilor 
publici, pct.I Salarii pentru 
administraţia publică centrală, 
lit.e) Funcţii publice specifice 
de execuţie, după punctul 2 al 
Notei, se introduce un nou 
punct, pct.3, cu următorul 
cuprins: 
„3. Pentru funcţia prevăzută la 
nr.crt.1, care exercită atribuţii 
de coordonator, stabilită prin 
Hotărârea Biroului permanent, 
se asimilează din punct de 
vedere al salarizării cu funcţia 
prevăzută la Anexa nr.VIII - 

 
6. 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 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
Consolidarea textului Notei 
şi reglementarea salarizării 
coordonatorului, funcţie 
existentă la nivelul unor 
structuri din cele două 
Camere ale Parlamentului 
care nu au funcţie de 
conducere în schema de 
personal. 
Prevederea este necesară, 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE 
FUNCŢII BUGETARE 
„ADMINISTRAŢIE”, CAPITOLUL I, 
litera A Salarizarea funcţionarilor 
publici, pct.I Salarii pentru 
administraţia publică centrală, 
lit.c), nr.crt.6, din prezenta 
anexă.” 
 

al Senatului sau al Camerei 
Deputaţilor, după caz.” 
  
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

pentru a se stabili nivelul 
de salarizare. 
 
 

8.  
3. Funcţionarii publici din cadrul 
aparatului Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, 
Ministerului Mediului, 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Ministerului Fondurilor 
Europene, Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Educaţiei Naţionale, 
Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate şi din instituţiile aflate 
în subordinea, coordonarea sau 
sub autoritatea acestora, 
funcţionarii publici din cadrul 
aparatului Administraţiei 
Prezidenţiale, Secretariatului 
General al Guvernului, 
Ministerului Apelor şi Pădurilor 
şi Ministerului Justiţiei, precum 
şi funcţionarii publici 

 
__ 

 
7. 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 

Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
Prin comparație cu nivelul de 
salarizare practicat în cadrul 
celorlalte autorități ale 
administrației publice 
centrale, cât și al serviciilor 
deconcentrate ale acestora, 
nivelul de salarizare existent 
în cadrul aparatului propriu al 
Ministerului Culturii, precum 
și al serviciilor deconcentrate 
ale acestuia se situează la 
limita inferioară existentă la 
nivelul tuturor instituțiilor 
publice de la nivel central, 
rezumându-se la salariul de 
bază stabilit conform legii de 
salarizare, etapizat, în 
prezent acesta fiind plafonat 
la nivelul anului 2020. 



 
11

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

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

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 
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%.” 
 
Autori: membrii comisiei  

În contextul anterior 
menţionat, precizăm că atât 
Ministerul Culturii, cât si 
serviciile publice 
deconcentrate ale acestuia 
întâmpină greutăţi în 
atragerea de specialişti care 
să înlocuiască persoanele cu 
experienţă şi vechime care 
părăsesc instituţia prin 
pensionare, transfer si prin 
renunţare la funcţia publică  
insuficient remunerată. 
De asemenea, nivelul scăzut 
al salariilor împiedică 
recrutarea tinerilor specialişti 
în domenii cheie (arhitecti, 
istorici, filologi, teatrologi, 
muzicologi, arheologi, 
arhitecţi, etnologi, 
muzeografi, manageri, 
economişti, ingineri, jurişti), 
care au oferte mai bune pe 
piata muncii. Astfel, 
concursurile organizate în 
ultima perioadă, 
demonstrează că posturile de 
nivel superior, respectiv 
gradele profesionale de 
principal şi superior ale 
funcţiei publice, sunt 
considerate neatractive, 
potenţialii candidaţi fiind 
descurajaţi, „ex ante", de 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

informaţia privind nivelul de 
salarizare al postului vizat, 
sesizând discrepanţa între 
cerinţele postului şi oferta 
salarială.  
Mai mult decât atât, cresc 
sarcinile realizate de acelaşi 
număr redus de angajaţi, 
care au deja atribuţii şi 
responsabilităţi complexe 
raportat la un nivel salarial 
complet disproporţionat în 
sens negativ. 
Consecinţele lipsei de 
personal de specialitate de la 
nivelul Ministerul Culturii, 
precum şi din cadrul 
serviciilor deconcentrate ale 
acestuia sunt extrem de 
grave, începând de la 
exercitarea defectuoasă a 
funcţiilor specifice 
ministerului (blocarea 
activităţii de strategie, de 
apărare şi protejare a 
patrimoniului, de 
reglementare, de avizare, de 
apărare a intereselor statului, 
de finanţare a proiectelor 
culturale, de achiziţii publice 
etc.), până la sancţionarea 
instituţiei de către instanţe şi 
de către alte organe abilitate 
pentru neadoptarea unor acte 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

administative  individuale sau 
pentru îndeplinirea cu 
întârziere a atribuțiilor.  
Reiterăm faptul că 
patrimoniul național este 
considerat domeniu de 
importanță strategică 
națională, iar lipsa de 
specialiști constituie o gravă 
problemă cu consecințe 
serioase pe termen mediu și 
lung.   
 

9.  
 
 
 
 
 
2. Funcţionarii publici din 
serviciile publice deconcentrate 
ale instituţiilor din subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea 
Ministerului Mediului, 
Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
şi Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale beneficiază, pentru 
complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază de 
15%. 

 
__ 

 
10. 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 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem motivarea de la pct.8 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

o majorare a salariului de bază 
de 15%.” 
 
Autori: membrii comisiei  
 

10.  
 
 
 
 
 
3. Personalul contractual din 
cadrul aparatului Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, 
Ministerului Mediului, 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Ministerului Fondurilor 
Europene, Ministerului Sănătăţii, 
Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate şi din instituţiile aflate 
în subordinea, coordonarea sau 
sub autoritatea acestora, din 
cadrul aparatului Administraţiei 
Prezidenţiale, Secretariatului 
General al Guvernului, 
Ministerului Apelor şi Pădurilor 
şi Ministerului Justiţiei, precum 
şi din serviciile Parlamentului, 

  
11. 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 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem motivarea de la pct.8 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

cu excepţia celui prevăzut la 
pct. 1 şi 2, precum şi cu 
excepţia 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%. 

General al Guvernului, 
Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii, 
Ministerului Justiției, din 
serviciile Parlamentului, cu 
excepția celui prevăzut la pct. 1 
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%.” 
 
Autori: membrii comisiei  
 

11.  
 
 
 
 
 
2. Personalul contractual din 
serviciile publice deconcentrate 
ale instituţiilor din subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea 
Ministerului Mediului, 
Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale, Ministerului Sănătăţii şi 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
beneficiază, pentru 

  
12. 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 

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

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază de 
15%. 

Transporturilor și 
Infrastructurii și Ministerului 
Educației beneficiază, pentru 
complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază de 
15%.” 
 
Autori: membrii comisiei  
 

Idem motivarea de la pct.8 

12.  
__ 

 
Art.II. - După articolul 58 din 
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 
introduce un nou articol, 
art.581, cu următorul 
cuprins: 
 

 
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: 
 
Autori: membrii comisiei 
  

 
 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă şi corelare cu 
modificările propuse. 

13.  
Art.12, alin.(3) 
 
(3) Condiţiile de vechime în 
specialitate necesară pentru 
ocuparea funcţiilor publice 
parlamentare de conducere din 
structurile de specialitate ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
__ 

 
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 

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

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

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 
comun acord, de către 
secretarii generali ai celor 
două Camere ale Parlamentului. 

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 ai Camerei 
Deputaţilor şi Senatului.” 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru unitate de 
reglementare. 
 
 
 

14.  
__ 

 
 
 
 
“Art.581. - (1) Detașarea sau 
transferul funcționarului public 
parlamentar se dispune de 
regulă doar în cadrul 
autorităților publice sau al 
instituțiilor publice prevăzute de 
prezenta lege. 
 
(2) Prin excepție de la 
prevederile alin.(1) detașarea 
sau transferul se poate dispune 

 
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 

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

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

și de pe funcția publică 
parlamentară pe o funcție 
publică generală cu respectarea 
condițiilor prevăzute de 
prevederile art.57 alin.(2), 
respectiv art.58 alin.(2). 
 
(3) Vechimea minimă în 
specialitate necesară funcțiilor 
publice parlamentare de 
execuție și echivalarea acestora 
cu funcțiile publice generale se 
stabilesc, de către birourile 
permanente reunite ale celor 
două Camere ale Parlamentului, 
la propunerea secretarilor 
generali ai Senatului și Camerei 
Deputaților.” 
 

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 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.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
reglementării. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

15.  
Art. 62. - (1) Raportul de 
serviciu se suspendă la iniţiativa 
funcţionarului public 
parlamentar în următoarele 
situaţii: 
(…) 
f) concedii fără plată pentru 
studii sau pentru alte interese 
personale. 
 
 

 
__ 

 
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 pe 
care o deţine. Durata 
suspendării se stabileşte prin 
acordul părţilor.” 
 
Autori: deputaţi Csép Éva-
Andrea şi Adrian Solomon 
 

 
În forma sa aflată în 
vigoare, art.62 nu prevede 
o limită maximală a 
suspendării pentru concedii 
fără plată pentru studii sau 
pentru alte interese 
personale.  
Considerăm că este 
necesară introducerea unei 
astfel de limitări pentru 
prevenirea oricărui posibil 
abuz. Limita propusă, 
cumulată, este rezonabilă 
pentru o carieră care se 
poate întinde pe o perioadă 
de cel puţin 30 de ani. 
 

16.  
 
 
 
Art. 94. - (1) Prevederile art.44, 
73 şi 731 din prezenta lege se 
aplică în mod corespunzător şi 
funcţionarilor publici din cadrul 
Consiliului Legislativ - organ 
consultativ de specialitate al 
Parlamentului - şi membrilor 

 
__ 

 
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 
legii, celui cu funcţii similare din 
structurile Parlamentului. 
 

 
Potrivit Legii nr.73/1993, 
salarizarea şi celelalte 
drepturi de natură salarială 
ale personalului Consiliului 
Legislativ sunt 
corespunzătoare celor 
stabilite pentru personalul 
cu funcţii similare din 
aparatul celor două 
Camere ale Parlamentului. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

acestuia, precum şi personalului 
Curţii Constituţionale asimilat, 
potrivit legii, celui cu funcţii 
similare din structurile 
Parlamentului. 
 
 
(2) Perioada în care persoanele 
prevăzute la alin.(1) 
desfăşoară activitate în cadrul 
Consiliului Legislativ constituie 
vechime în 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.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Potrivit Codului 
administrativ, este 
necesară stabilirea 
asimilării funcţiilor publice 
specifice cu funcţiile 
publice generale. 

 
 

17.  
__ 

 
__ 

 
5. După anexă se introduce o 
nouă anexă, anexa nr.2, 
având cuprinsul prevăzut în 
anexa la prezenta lege. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Anexa nr.2 se regăsește la 
ultima pagină a prezentului 
raport. 
 

18.  
__ 

 
__ 

 
Art.III. – Începând cu luna 
următoare celei în care intră în 
vigoare prezenta lege, salariile 
de bază ale personalului din 
serviciile Parlamentului se 

Preevderea este necesară în 
vederea: 
- preîntâmpinării altor litigii 
ce ar presupune pentru cele 
două Camere ale 
Parlamentului, atât plata 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

stabilesc la nivelul maxim de 
salarizare aflat în plată în cadrul 
Camerei Deputaţilor sau 
Senatului, după caz, 
corespunzător fiecărei funcţii şi 
gradaţii de vechime în muncă. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon 
şi Corneliu Buicu 

diferenţelor salariale rezultate 
între nivelul salariului efectiv 
încasat şi nivelul salariului ce 
va fi corect determinat, în 
raport de prevederilor Legii 
nr.153/2017, cât şi plata 
cheltuielilor de judecată 
aferente fiecărui proces în 
parte; 
- respectării principiului 
egalităţii de tratament faţă de 
toţi angajaţii şi care 
presupune plata egală pentru 
munca de valoare egală; 
- respectării jurisprudenţei 
constante a instanţei de 
contencios constituţional, 
precum şi a celei a Curţii 
Europene a Drepturilor 
Omului (CEDO) potrivit 
căreia, principiul egalităţii în 
faţa legii presupune 
instituirea unui tratament 
egal pentru situaţii care, în 
funcţie de scopul urmărit, nu 
sunt diferite, iar un tratament 
diferit nu poate fi doar 
expresia aprecierii exclusive a 
legiuitorului, ci trebuie să se 
justifice în mod raţional şi 
obiectiv. 
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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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