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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea 

unor măsuri bugetare 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 655/2015 din 
13 octombrie 2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi 
pentru stabilirea unor măsuri bugetare. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ 
(nr.693/29.06.2015) şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  
(nr.4c-4/492/20.10.2015), precum şi opiniile prezentate în cadrul comisiei de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Finanţelor Publice. 
 



 

2

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.71/2015, stabilindu-se o creştere salarială de până la 
12% pentru personalul angajat în unităţile publice locale, cu încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului 
aprobat şi în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform legii. De asemenea, se majorează cu 12%  
cuantumul brut al salariilor de bază şi cuantumul sporurilor de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar, instituţiile de învăţământ superior 
de stat şi din bibliotecile centrale universitare. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate, în data de 20 octombrie 2015.  
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi-au înregistrat prezenţa 20 deputaţi din totalul de 24 

membri. Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi pentru şi 2 împotrivă), adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
- d-l Liviu Stancu – Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei 
- d-l Ion Gibescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice   
- d-na Ileana Petre – consilier, Ministerul Justiţiei  
- d-l Cătălin Ionescu – consilier, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
 
La şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 32 deputaţi din totalul de 33 membri. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerului Justiţiei. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 octombrie 2015. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două Comisii, acestea propun Plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente, admise şi respinse, redate în anexele care fac parte din prezentul 
raport. 

 

 
VICEPREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Mihai BALTĂ      Viorel ŞTEFAN 

 
 
 
 
 

SECRETAR,       SECRETAR,   
Mihăiţă GĂINĂ      Mihai Aurel Donţu     

             
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu         Şef serviciu Giorgiana Ene 
             Consilier parlamentar Luminiţa Ghiorghiu 
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Anexa nr.1 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 
nr.27/2015 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice şi pentru 

stabilirea unor măsuri bugetare 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Articol unic. -  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27 din 30 iunie 2015 
pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 
2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice şi 
pentru stabilirea unor măsuri 

 
Articol unic. -  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27 din 30 iunie 2015 
pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 
2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice şi 
pentru stabilirea unor măsuri 
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

bugetare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.474 din 30 iunie 2015,  
următoarele modificări şi 
completări: 
 

bugetare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.474 din 30 iunie 2015, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 
Autor: deputat Irinel Stativă 
 

 
Pentru corectarea 
unei erori materiale. 

3.  
Titlul ordonanţei 
 

Ordonanţă de urgenţă pentru 
completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 
2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice şi 
pentru stabilirea unor măsuri 

bugetare 
 

 
Nemodificat 
 

 
1. Titlul ordonanţei se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

„Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice şi pentru 

stabilirea unor măsuri bugetare” 
 
Autor: deputat Irinel Stativă 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 

4.  
Art.I. – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.925 din 18 decembrie 
2014, aprobată cu modificări şi 

 
__ 

 
2. Partea introductivă a 
articolului I se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“Art.I. – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice şi pentru 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
Redarea corectă a 
titlului ordonanţei. 
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

completări prin Legea nr.71/2015, 
se completează după cum 
urmează: 
 

stabilirea unor măsuri 
bugetare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.925 din 18 decembrie 2014, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.71/2015, 
se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
Autor: deputat Irinel Stativă 
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
vedere modificările 
şi completările 
propuse în prezentul 
raport. 

5.  
__ 

 
__ 

 
3. La articolul I, înaintea 
punctului 1 se introduce un 
nou punct, cu următorul 
cuprins: 
« - La articolul 1, alineatul 
(51) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(51) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1) şi (2), 
personalul din aparatul de lucru al 
Parlamentului şi din celelalte 
instituţii şi autorităţi publice 
salarizat la acelaşi nivel, personalul 
din cadrul Consiliului Concurenţei, 
Curţii de Conturi, Curţii 
Constituţionale,  Avocatului 
Poporului, inclusiv personalul 
prevăzut la art.5 din aceste 
instituţii, precum şi personalul 
prevăzut în Anexa nr.VI – 
Familia ocupaţională de funcţii 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a asigura o 
reglementare 
unitară ţinând cont 
de specificul 
atribuţiilor 
personalului din 
aceste instituţii. 



 

7

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

bugetare ”Justiţie” la Legea – 
cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri 
publice, care beneficiază de un 
cuantum al salariilor de bază/ 
indemnizaţiilor de încadrare şi 
al sporurilor mai mici decât cele 
stabilite la nivel maxim în cadrul 
aceleiaşi instituţii sau autorităţi 
publice pentru fiecare 
funcţie/grad/treaptă, gradaţie şi 
tranşă de vechime în funcţie, 
va fi salarizat la nivelul maxim, 
dacă îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii.”» 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

6.  
1. La articolul 1, după alineatul 
(51) se introduc două noi 
alineate, alineatele (52) şi (53), 
cu următorul cuprins: 
"(52) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1) şi (2), 
autorităţile administraţiei publice 
locale pot stabili o creştere 
salarială pentru personalul angajat 
în instituţiile publice locale de până 
la 12%, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 
a) încadrarea cheltuielilor de 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

personal în limita bugetului 
aprobat; 
b) încadrarea cheltuielilor de 
personal în limita plafonului de 
cheltuieli de personal repartizat 
conform prevederilor legale. 
(53) În aplicarea prevederilor 
alin.(52), autorităţile administraţiei 
publice locale pot stabili creşteri 
salariale diferenţiate pe categorii 
de personal, în funcţie de condiţiile 
specifice." 
 

7.  
__ 

 
__ 

 
4. La articolul I, după punctul 1 
se introduce un nou punct, 
punctul 11, cu următorul 
cuprins: 
«11. După articolul 1 se 
introduce un nou articol, 
articolul 11, cu următorul 
cuprins: 
“Art.11. - Personalul plătit din 
fonduri publice care deţine 
titlul ştiinţific de doctor 
beneficiază de drepturile 
salariale stabilite pentru 
personalul care îndeplineşte 
aceleaşi condiţii de studii 
doctorale din cadrul aceleiaşi 
autorităţi sau instituţii publice, 
indiferent de momentul 
dobândirii acestui titlu.”» 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
Pentru eliminarea 
situaţiilor de 
discriminare apărute 
între persoanele 
care au acest titlu 
obţinut anterior 
anului 2010 şi 
beneficiază de sporul 
corespunzător şi cele 
care au obţinut acest 
titlu după anul 2010. 
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

 
Autori: membrii comisiilor 
 

8.  
__ 

 
1. La articolul I, după punctul 1 
se introduc două noi puncte, 
pct.11 şi 12, cu următorul 
cuprins: 
„11. La articolul 1, după alineatul 
(71) se introduce un nou alineat, 
alin.(72), cu următorul cuprins: 
(72) Prin derogare de la alin.(1), 
începând cu luna octombrie 2015 
de drepturile prevăzute la alin.(6) 
şi (7) beneficiază şi personalul 
Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, institutelor centrale şi 
structurilor subordonate judeţene, 
în mod corespunzător acestor 
structuri.” 
 
„12. La articolul 1, după alineatul 
(81) se introduce un nou alineat, 
alin.(82), cu următorul cuprins: 
„(82) Asimilarea funcţiilor şi 
salariilor personalului prevăzut la 
alin.(72) cu funcţiile şi nivelul de 
salarizare din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
după caz, din cadrul Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţii pentru 
Agricultură, precum şi stabilirea 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Aplicarea acestor 
prevederi generează 
impact financiar 
asupra cheltuielilor 
de personal ale 
bugetului de stat şi 
bugetului general 
consolidat, care nu 
este cuantificat de 
iniţiatori şi pentru 
care nu este 
prevăzută sursa de 
finanţare. 



 

10

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

nivelului concret al drepturilor 
salariale se fac prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, în baza 
prevederilor ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale 
emise în conformitate cu alin.(81).” 
 

9.  
2. La articolul 2, după alineatul 
(5) se introduc trei noi 
alineate, alineatele (6)-(8), cu 
următorul cuprins: 
"(6) Prin excepţie de la prevederile 
art.1 alin.(1), începând cu data de 
1 august 2015, cuantumul brut al 
salariilor de bază de care 
beneficiază personalul nedidactic 
din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, unităţile 
conexe ale învăţământului 
preuniversitar, instituţiile de 
învăţământ superior de stat şi din 
bibliotecile centrale universitare se 
majorează cu 12% faţă de nivelul 
acordat pentru luna iulie 2015. 
 
 
 
 
 
(7) Prin excepţie de la prevederile 

 
2. La articolul I punctul 2,  
alineatul (6) al articolului 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(6) Prin excepţie de la prevederile 
art.1 alin.(1), începând cu data de 
1 august 2015, cuantumul brut al 
salariilor de bază de care 
beneficiază personalul nedidactic 
din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, 
inspectoratele şcolare, unităţile 
conexe ale învăţământului 
preuniversitar, instituţiile de 
învăţământ superior de stat şi din 
bibliotecile centrale universitare şi 
personalul prevăzut în anexa 
nr.1 la Hotărârea Guvernului 
nr.26/2015 se majorează cu 
12% faţă de nivelul acordat pentru 
luna iulie 2015.” 
 
Alin.(7)-(8) nemodificate 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Aplicarea acestor 
prevederi generează 
impact financiar 
asupra cheltuielilor 
de personal ale 
bugetului de stat şi 
bugetului general 
consolidat, care nu 
este cuantificat de 
iniţiatori şi pentru 
care nu este 
prevăzută sursa de 
finanţare. 
De asemenea, 
aplicarea acestei 
majorări numai 
pentru inspectorale 
şcolare ar crea 
discriminare faţă de 
personalul din cadrul 
celorlalte servicii 
deconcentrate. 
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

art.1 alin.(2), cuantumul 
sporurilor, indemnizaţiilor şi al 
celorlalte elemente ale sistemului 
de salarizare care nu fac parte, 
potrivit legii, din salariul de bază 
de care beneficiază personalul 
nedidactic de la alin.(6) se 
majorează cu acelaşi procent de 
12%, în măsura în care personalul 
îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii. 
(8) De prevederile alin.(2)-(4) 
beneficiază numai personalul 
didactic şi didactic auxiliar încadrat 
şi salarizat potrivit prevederilor 
Legii nr.63/2011, cu modificările 
ulterioare." 

 
10.  

Art.II. - Personalul încadrat în 
structurile, organele de specialitate 
ale administraţiei publice centrale, 
instituţiile publice coordonate de 
secretarul general al Guvernului, 
precum şi în instituţiile publice 
finanţate prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, cu excepţia celor din 
cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului, care este salarizat, 
potrivit normelor legale în vigoare, 
la nivelul prevăzut pentru aparatul 
de lucru al Guvernului sau la 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

nivelul de salarizare aferent 
funcţiilor din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului, îşi menţine 
salarizarea la nivelul existent în 
plată în luna iunie 2015, până la 
aplicarea legii privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din 
fonduri publice. 
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Anexa nr.2 
 

Amendamente respinse 
 

În cadrul dezbaterilor, Comisiile au respins următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă 
Text propus 

(autor amendament) 
Motivare 

Camera 
decizională 

1.   
1. La articolul I, după punctul 1 
se introduc două noi puncte, 
pct.11 şi 12, cu următorul 
cuprins: 
„11. La articolul 1, după alineatul 
(71) se introduce un nou alineat, 
alin.(72), cu următorul cuprins: 
(72) Prin derogare de la alin.(1), 
începând cu luna octombrie 2015 de 
drepturile prevăzute la alin.(6) şi 
(7) beneficiază şi personalul 
Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, institutelor centrale şi 
structurilor subordonate judeţene, 
în mod corespunzător acestor 
structuri.” 
 
„12. La articolul 1, după alineatul 
(81) se introduce un nou alineat, 
alineatul (82), cu următorul cuprins: 
„(82) Asimilarea funcţiilor şi 
salariilor personalului prevăzut la 
alin.(72) cu funcţiile şi nivelul de 

 
1. La articolul I, după punctul 1 
se introduc două noi puncte, 
pct.11 şi 12, cu următorul 
cuprins: 
„11. La articolul 1, după alineatul 
(71) se introduce un nou alineat, 
alin.(72), cu următorul cuprins: 
(72) Prin derogare de la alin.(1), 
începând cu luna noiembrie 2015 
de drepturile prevăzute la alin.(6) şi 
(7) beneficiază şi personalul 
Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, institutelor centrale şi 
structurilor subordonate judeţene, 
în mod corespunzător acestor 
structuri.” 
 
„12. La articolul 1, după alineatul 
(81) se introduce un nou alineat, 
alineatul (82), cu următorul cuprins: 
„(82) Asimilarea funcţiilor şi 
salariilor personalului prevăzut la 
alin.(72) cu funcţiile şi nivelul de 

 
Argumente susţinere 

amendament: 
Pentru a respecta dispoziţiile legale 
privind aplicarea legii. 
 
Pentru o mai bună înţelegere a 
textului şi clarificarea dispoziţiilor 
legale. 

 
Argumente respingere 

amendament: 
Aplicarea acestor prevederi 
generează impact financiar asupra 
cheltuielilor de personal ale 
bugetului de stat şi bugetului 
general consolidat, care nu este 
cuantificat de iniţiatori şi pentru 
care nu este prevăzută sursa de 
finanţare. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă 
Text propus 

(autor amendament) 
Motivare 

Camera 
decizională 

salarizare din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
după caz, din cadrul Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţii pentru 
Agricultură, precum şi stabilirea 
nivelului concret al drepturilor 
salariale se fac prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, în baza 
prevederilor ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale 
emise în conformitate cu alin.(81).” 
 

salarizare din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
după caz, din cadrul Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţii pentru 
Agricultură, în cazul unităţilor 
subordonate, precum şi stabilirea 
nivelului concret al drepturilor 
salariale se fac prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, 
corespunzător specificului 
funcţiilor Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, având ca 
referinţă dispoziţiile ordinelor 
ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale de aplicare a prevederilor 
alin.(8) şi (81), cu respectarea 
normelor legale în vigoare.” 
 
Autor: Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice 
 

2.   
__ 

 
La articolul 12, după alineatul 
11 se introduc patru noi 
alineate, alin.(12), (13), (14) şi 
(15), cu următorul cuprins: 
“(12) Prevederile alin.(9), (10) şi 
(11) se aplică şi personalului 
propriu al Ministerului Mediului, 

 
Argumente susţinere 

amendament: 
Eliminarea discriminării şi a 
diferenţelor de tratament între 
personalul bugetar, având în vedere 
că au fost acordate creşteri salariale 
succesive personalului bugetar din 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă 
Text propus 

(autor amendament) 
Motivare 

Camera 
decizională 

Apelor şi Pădurilor, Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului, 
Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia 
Mediului, Gărzii Naţionale de Mediu 
şi Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării". 
(13) Personalul prevăzut la alin.(12) 
beneficiază de un spor de fidelitate 
calculat la salariul de bază, în 
funcţie de vechimea cumulată în 
cadrul acestor instituţii, astfel: 
- vechime de la 5 ani până la 10 ani 
inclusiv - 5%                           
- vechime de peste 10 ani și până la 
15 ani inclusiv - 10%                    
- vechime de peste 15 ani și până la 
20 de ani inclusiv - 15%             
- vechime de peste 20 de ani - 
20%. 
(14) Personalul prevăzut la alin.(12) 
beneficiază de un spor de 
confidenţialitate de 10% calculat la 
salariul de bază. 
(15) Personalul prevăzut la alin.(12) 
beneficiază de un spor de 
diversitate şi complexitate a muncii 
din domeniul protecţiei mediului de 
20% calculat la salariul de bază.” 
 
Autor: deputat Ninel Peia 
 

alte domenii, la care au fost 
adăugate sporuri salariale şi 
indemnizaţii. 
Modificarea grilei de salarizare a 
personalului propriu al Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului, Agenţiilor Judeţene pentru 
Protecţia Mediului, Gărzii Naţionale 
de Mediu şi Administraţiei 
Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării", prin acordarea nivelului de 
salarizare aferent funcţiilor din 
cadrul Gărzii Forestiere.  
Diversitatea şi complexitatea muncii 
din domeniul protecţiei mediului 
având în vedere responsabilitatea 
necesară implementării Directivelor, 
Convenţiilor, Regulamentelor şi 
Deciziilor Europene și diversitatea 
domeniilor de activitate cum ar fi 
planurile/programele/proiectele/acti
vităţile pentru care se solicită acte 
de reglementare în vederea obţinerii 
finanţărilor europene. 
Prin stimularea financiară a 
personalului din domeniul protecţiei 
mediului se preconizează o întărire 
a capacităţii administrative prin 
reducerea fluctuaţiei de personal 
evitându-se în acest fel situaţii 
privind posibile întârzieri în 
accesarea fondurilor europene 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă 
Text propus 

(autor amendament) 
Motivare 

Camera 
decizională 

datorită lipsei de personal din 
sistem. 
 

Argumente respingere 
amendament: 

Aplicarea acestor prevederi 
generează impact financiar asupra 
cheltuielilor de personal ale 
bugetului de stat şi bugetului 
general consolidat, care nu este 
cuantificat de iniţiatori şi pentru 
care nu este prevăzută sursa de 
finanţare. 
Având în vedere aplicabilitatea OUG 
nr.83/2014, care se încheie la data 
de 31 decembrie 2015, observaţiile 
formulate pot fi avute în vedere la 
dezbaterile asupra legii privind 
salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, care se 
află în faza finală a procedurii pre-
parlamentare. 
 

3.   
__ 

 
După articolul 321 se introduce 
un nou articol, art.322, cu 
următorul cuprins: 
   
„Art.322. - Salarizarea personalului 
propriu al Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor, Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului, 
Agenţiilor Judeţene pentru Protecţia 

 
Argumente susţinere 

amendament: 
Eliminarea discriminării şi a 
diferenţelor de tratament între 
personalul bugetar, având în vedere 
că au fost acordate creşteri salariale 
succesive personalului bugetar din 
alte domenii, la care au fost 
adăugate sporuri salariale şi 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă 
Text propus 

(autor amendament) 
Motivare 

Camera 
decizională 

Mediului, Gărzii Naţionale de Mediu 
şi Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării" se 
stabileşte la nivelul de salarizare 
aferent funcţiilor din cadrul Gărzii 
Forestiere.” 
 
Autor: deputat Ninel Peia 
 

indemnizaţii. 
Modificarea grilei de salarizare a 
personalului propriu al Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului, Agenţiilor Judeţene pentru 
Protecţia Mediului, Gărzii Naţionale 
de Mediu şi Administraţiei 
Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării", prin acordarea nivelului de 
salarizare aferent funcţiilor din 
cadrul Gărzii Forestiere.  
Diversitatea şi complexitatea muncii 
din domeniul protecţiei mediului 
având în vedere responsabilitatea 
necesară implementării Directivelor, 
Convenţiilor, Regulamentelor şi 
Deciziilor Europene și diversitatea 
domeniilor de activitate cum ar fi 
planurile/programele/proiectele/acti
vităţile pentru care se solicită acte 
de reglementare în vederea obţinerii 
finanţărilor europene. 
Prin stimularea financiară a 
personalului din domeniul protecţiei 
mediului se preconizează o întărire 
a capacităţii administrative prin 
reducerea fluctuaţiei de personal 
evitându-se în acest fel situaţii 
privind posibile întârzieri în 
accesarea fondurilor europene 
datorită lipsei de personal din 
sistem. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă 
Text propus 

(autor amendament) 
Motivare 

Camera 
decizională 

 
Argumente respingere 

amendament: 
Aplicarea acestor prevederi 
generează impact financiar asupra 
cheltuielilor de personal ale 
bugetului de stat şi bugetului 
general consolidat, care nu este 
cuantificat de iniţiatori şi pentru 
care nu este prevăzută sursa de 
finanţare. 
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