
 

 

Modificări legislative propuse la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

Art. 11 alin. (4) 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. 

Art. 11 alin. (4) Nivelul 

veniturilor salariale inclusiv 

sporurile, compensaţiile, 

adaosurile, primele, premiile şi 

indemnizaţiile, respectiv cele 

pentru hrană se stabilesc, 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, inclusiv 

sau cumulat cu majorările 

prevăzute la art. 16 alin. (2), cu 

încadrarea în cheltuielile de 

Luând în considerare aspectele 

formulate de Dvs. în expunerea de 

motive , referitoare la modificarea 

Legii-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,  

solicităm ca propunerea, și având în 

vedere faptul că drepturilor salariale 

ale personalului din sectorul bugetar 

nu au fost majorate în ultimii doi ani 

ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare 

adoptate în contextul economic 

actual, cu excepția personalului care 

ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. 

II "Familia ocupaţională de funcţii 

bugetare «Sănătate şi asistenţă 

socială»" la Legea-cadru nr. 153/2017, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și a personalului 

didactic de predare, personalul 



 

 

  personal aprobate în bugetele 

de venituri şi cheltuieli. 

 

didactic auxiliar, personalul didactic 

de conducere şi personalul de 

îndrumare şi control din învăţământ 

care au beneficiat de la începutul 

anului 2022 de o pătrime din 

diferența dintre salariul de bază 

prevăzut de Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru anul 

2022 şi cel din luna decembrie 2021 

legislativă, ținând cont de necesitatea 

corelării prevederilor legale care 

reglementează cadrul instituţional şi 

financiar general aplicabil fondurilor 

europene în cadrul Mecanismului de 

redresare şi rezilienţă, situație care, în 

prezent, generează întârzieri în 

implementarea acestuia, cu impact 

asupra gradului de absorbţie a 

fondurilor alocate României, 

propunem introducerea sintagmei 

inclusiv sau cumulat pe considerentul 

că limitarea salariului de bază la 

nivelul indemnizației lunare a funcției 

de viceprimar, respectiv 

vicepreședintelui consiliului județean, 

excluzând majorarea prevăzută la art. 



 

 

16 alin. (2), în nenumărate cazuri nu 

permite acordarea majorării 

indemnizațiilor de încadrare cu până 

la 50% pentru personalul nominalizat 

în echipele de implementare a 

proiectelor din fonduri europene 

nerambrusabile.  

 

 


