
   
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                  

 

                       București, 31 mai 2022                                
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    Către, 

 

 

 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

Doamnei preşedinte Simona BUCURA-OPRESCU 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

Domnului președinte Adrian SOLOMON 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi 

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

publice, transmisă spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială cu adresa nr. PLx. 285 din 18 mai 2022. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ 

ŞI IMUNITĂŢI 

                           București, 31 mai 2022                                 

                           PL-x 285/2022 

   

            
 RAPORT PRELIMINAR 

 asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii-

cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, transmis 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. PL-x 285/2022 din 18 mai 2022, 

înregistrat cu nr. 4c-13/432/19.05.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 

data de 16 mai 2022, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a 

III-a din Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituția 

României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Economic și Social a avizat negativ inițiativa legislativă in avizul cu  nr. 

1237/01.03.2022. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ (nr.271/18.03.2022) proiectul de Lege, cu observații 

și propuneri.  

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil inițiativa 

legislativă.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat 

negativ proiectul de Lege.  

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.385 alin.(1) şi (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, şi a anexei nr.VIII la Legea nr.153/2017, 

urmărindu-se ca funcţiile publice din cadrul instituţiei prefectului, în prezent calificate ca funcţii 

publice teritoriale, să devină funcţii publice de stat şi să fie salarizate în mod corespunzător. 

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

examinat inițiativa legislativă în ședința desfășurată în ziua de 31 mai 2022. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform 

listei de prezentă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să transmită comisiilor sesizate în fond, un raport preliminar de 

adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu amendamente admise prezentate în 

Anexa nr.1. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice.           

 

                        

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ László-Zsolt LADÁNYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  

Andreea Sârbu 
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PL-x nr.285/2022 

 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea 

Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 
Nr. 

Crt. 
Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ 

Text forma Senat Amendament 

               

 

Observatii 

1.  LEGE pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ şi pentru modificarea 

Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice 

Nemodificat  

2.  Art.I - Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 

5 iulie 2019, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

Nemodificat  

3. Art. 385 

 

(1)Funcţiile publice de stat sunt 

funcţiile publice stabilite, potrivit 

legii, în cadrul ministerelor, organelor 

de specialitate ale administraţiei 

publice centrale, structurilor de 

specialitate ale Administraţiei 

Prezidenţiale, structurilor de 

specialitate ale Parlamentului 

României, autorităţilor publice 

autonome prevăzute în Constituţia 

României şi altor autorităţi 

administrative autonome, precum şi în 

cadrul structurilor autorităţii 

judecătoreşti. 

La art.385 alineatele (1) şi (2) se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 

(1) Funcţiile publice de stat sunt 

funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în 

cadrul ministerelor, organelor de 

specialitate ale administraţiei publice 

centrale, instituţiei prefectului, 

structurilor de specialitate ale 

Administraţiei Prezidenţiale, structurilor de 

specialitate ale Parlamentului României, 

autorităţilor publice autonome prevăzute în 

Constituţia României şi altor autorităţi 

administrative autonome, precum şi în 

cadrul structurilor autorităţii judecătoreşti. 

(2) Funcţiile publice teritoriale sunt 

funcţiile publice stabilite, potrivit legii, în 

Nemodificat  
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(2)Funcţiile publice teritoriale sunt 

funcţiile publice stabilite, potrivit 

legii, în cadrul instituţiei prefectului, 

serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe 

ale administraţiei publice centrale din 

unităţile administrativ-teritoriale, 

precum şi instituţiilor publice din 

teritoriu, aflate în 

subordinea/coordonarea/sub 

autoritatea Guvernului, a ministerelor 

şi a celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale. 

cadrul serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, precum şi 

instituţiilor publice din teritoriu, aflate în 

subordinea/coordonarea/sub autoritatea 

Guvernului, a ministerelor şi a celorlalte 

organe ale administraţiei publice centrale. 

4. Lege-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice 

Art.II- 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 după cum urmează: 

Nemodificat  

5. ANEXA nr. VIII: FAMILIA 

OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII 

BUGETARE "ADMINISTRAŢIE" 

CAPITOLUL I: 

SUBCAPITOLUL 1: A. Salarizarea 

funcţionarilor publici 

SECŢIUNEA I: Salarii pentru 

administraţia publică centrală 

 

*) Funcţii publice de stat, stabilite şi 

avizate potrivit legii în cadrul 

aparatului Administraţiei 

Prezidenţiale, al Parlamentului, al 

Guvernului, al ministerelor, al 

Academiei Române, al Avocatului 

Poporului, al Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie, al Consiliului Concurenţei, 

al Curţii de Conturi, al Consiliului 

Naţional pentru Studierea Arhivelor 

1. La anexa nr. VIII capitolul I 

subcapitolul 1 secţiunea I asteriscul se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

*) Funcţii publice de stat, stabilite şi 

avizate potrivit legii în cadrul aparatului 

Administraţiei Prezidenţiale, al 

Parlamentului, al Guvernului, al 

ministerelor, al Academiei Române, al 

Avocatului Poporului, al Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, al Consiliului 

Concurenţei, al Curţii de Conturi, al 

Consiliului Naţional pentru Studierea 

Nemodificat  
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Securităţii, al Consiliului Naţional al 

Audiovizualului, al Consiliului 

Legislativ, al Casei Naţionale de 

Pensii Publice, al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, al Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă, al Inspecţiei Muncii, al 

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială, al Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor şi 

structurilor subordonate, al Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorului şi structurilor 

subordonate, al Autorităţii pentru 

Reformă Feroviară, al Agenţiei 

Naţionale pentru Administrare Fiscală 

şi unităţilor subordonate, al celorlalte 

organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, 

organismele intermediare pentru 

programe operaţionale, precum şi 

pentru funcţiile publice 

corespunzătoare înalţilor 

funcţionari publici din cadrul 

instituţiei prefectului. 

Arhivelor Securităţii, al Consiliului 

Naţional al Audiovizualului, al Consiliului 

Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii 

Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, al Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei 

Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi 

şi Inspecţie Socială, al Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor şi structurilor 

subordonate, al Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorului şi structurilor 

subordonate, al Autorităţii pentru Reformă 

Feroviară, al Agenţiei Naţionale pentru 

Administrare Fiscală şi unităţilor 

subordonate, al celorlalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice 

centrale, organismele intermediare pentru 

programe operaţionale, precum şi pentru 

funcţiile publice din cadrul instituţiei 

prefectului. 

6. NOTĂ: 
 
 
 

 2.Pentru personalul de specialitate 

implicat în procesul legislativ din 

cadrul Secretariatului General al 

Guvernului, serviciilor Parlamentului, 

Consiliului Legislativ şi 

Administraţiei Prezidenţiale, se 

acordă o majorare de 15% a salariului 

de bază. Stabilirea personalului de 

 1. La anexa VIII, capitolul I, 

subcapitolul I sectiunea I, 

punctul 2 al Notei se modifica 

si va avea urmatorul cuprins: 
2. Personalul de specialitate 

implicat în procesul legislativ 

din cadrul Secretariatului 

General al Guvernului, 

serviciilor Parlamentului, 

Consiliului Legislativ şi 

Administraţiei Prezidenţiale 

beneficiază pe durata 

Initierea acestui 

amendament s-a facut ca 

urmare a nenumaratelor 

modificari ale legii nr. 

153/2017 privind 

salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice,  

prin care altor categorii 

profesionale, prevazute de 

aceasta lege, li s-a  

majorat salariul de baza, 

creîndu-se astfel 

discrepante salariale între 

categoriile profesionale.  
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specialitate implicat în procesul 

legislativ se face prin decizie a 

ordonatorului principal de credite, 

respectiv prin hotărâre a Biroului 

permanent al fiecărei Camere, în 

cazul Parlamentului. Majorarea nu se 

acordă personalului asimilat din punct 

de vedere al salarizării cu aceste 

categorii de personal. 

desfășurării acestei activități 

de majorarea salariului de 

baza aflat în plată cu 

cuantumul prevăzut la art. 17 

alin. (4), prin derogare de la 

prevederile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 

130/2021 privind unele măsuri 

fiscal- bugetare, prorogarea unor 

termene, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte normative, cu modificările 

ulterioare. 

Stabilirea personalului de 

specialitate implicat în procesul 

legislativ se face prin decizie a 

ordonatorului principal de 

credite, respectiv prin hotărâre a 

Biroului permanent al fiecărei 

Camere, în cazul Parlamentului. 

Majorarea nu se acordă 

personalului asimilat din punct 

de vedere al salarizării cu aceste 

categorii de personal. 
 
 

Autor amendament: deputat PSD 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

 

De asemenea, având în 

vedere importanta 

institutiilor la care face 

referire amendamentul si 

numarul mic de persoane 

din cadrul acestor 

institutii care vor 

beneficia de majorare( 

adica exclusiv persoanele 

care lucreaza cu 

procedura legislativa), 

consider oportun 

sustinerea acestui 

amendament.  

 

 

 

7. **)Funcţii publice teritoriale stabilite 

şi avizate potrivit legii din cadrul 

instituţiei prefectului, serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor 

şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din 

unităţile administrativ-teritoriale, 

precum şi din structurile teritoriale ale 

Academiei Române. 

2. La anexa nr. VIII capitolul I 

subcapitolul 1 secţiunea II asteriscul se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

**) Funcţii publice teritoriale stabilite şi 

avizate potrivit legii din cadrul serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor şi 

ale celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale din unităţile administrativ-

teritoriale, precum şi din structurile 

Nemodificat  
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teritoriale ale Academiei Române. 
8. SECŢIUNEA III: Salarii pentru personalul 

din unităţile teritoriale 

Salarii de bază pentru funcţii de specialitate 

a)Funcţii de conducere 

«Nr. 

crt. 
Funcţia 

Nivelul 

studiilor 

Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe 

centrale de specialitate, prefecturi*) 

Salariul de bază - lei 
Coeficient 

Anul 2022 

Grad I Grad II Grad I Grad II 

1. Director general S 8375 9283 3,35 3,71 

2. Director general 

adjunct 

S 7871 8678 3,15 3,47 

3. Director, inspector-şef, 

şef sector, şef 

compartiment 

S 7871 8678 3,15 3,47 

4. Director adjunct, 

inspector-şef adjunct, 

contabil-şef, inginer-
şef 

S 7568 8072 3,02 3,23 

5. Şef serviciu, şef secţie S 6861 7568 2,74 3,03 

6. Şef birou, şef atelier, 
şef laborator, şef oficiu 

S 6300 6660 2,52 2,66 

______ 
*)Instituţia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 

centrale din unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile cu 

atribuţii în domeniul administrării, gestionării, expertizării şi 

restaurării monumentelor istorice din subordinea Ministerului 

Culturii şi Identităţii Naţionale, structurile teritoriale ale 

Academiei Române. 

NOTĂ: 

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul 

de vechime în muncă la nivel maxim. 

b)Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale 

Nr. crt. Funcţia 
Nivelul 

studiilor 

Servicii deconcentrate ale ministerelor şi 
ale altor organe centrale de specialitate, 

prefecturi, consilii judeţene, municipii*) 

Salariul de bază - lei 
Gradaţia 0 Coeficient 

Anul 2022 

1 Auditor 
gradul IA 

  
S 

  
4819 

  
1,93 

gradul I S 4561 1,82 

gradul II S 4216 1,69 

3. La anexa nr.VIII capitolul II subcapitolul 1 

secţiunea III literele a) şi b) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

a) Funcţii de conducere 

«Nr. 

crt. 

Funcția Nivelul 

studiilor 
Servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale 

de specialitate, consilii iudeţene, municipii *) 

Salariul de bază - lei Coeficient 

Anul 2022 

Grad I Grad II Grad I Grad II 

1. Director general S 8375 9283 3,35 3,71 

2. Director general 

adjunct 
S 7871 8678 3,15 3,47 

3. Director, 
inspector-șef, șef 

sector, șef 

compartiment 

S 7871 8678 3,15 3,47 

4. Director adjunct, 

inspector-şef 

adjunct, contabil-
şef, inginer-şef 

S 7568 8072 3,02 3,23 

5. Şef serviciu, şef 

secţie 
S 6861 7568 2,74 3,03 

6. Şef birou, şef 

atelier, şef 

laborator, şef 

oficiu 

S 6300 6660 2,52 2,66 

 
*) Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, instituţiile cu atribuţii în domeniul 

administrării, gestionării, expertizării şi restaurării monumentelor 
istorice din subordinea Ministerului Culturii si Identităţii 

Naţionale, structurile teritoriale ale Academiei Române. 

 
NOTĂ: 

Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul 

de vechime în muncă la nivel maxim. 
 

b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale 

«Nr. 

crt. 

Funcția Nivelul 

studiilor 
Servicii deconcentrate ale ministerelor şi 

ale altor organe centrale de specialitate*) 

Salariul de bază - lei 

Gradația 0 

Coeficient 

Anul 2022 

1. Auditor 

gradul IA 

S 4819 1,93 

gradul I S 4561 1,82 
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2 Consilier, expert, 
inspector de 

specialitate, revizor 
contabil, arhitect, 

referent de 

specialitate 
gradul IA 

 

S 

 

4733 

 

1,89 

gradul I S 4475 1,79 

gradul II S 4173 1,67 

debutant S 3950 1,58 

3 Consilier juridic 

gradul IA 

  

S 

  

4733 

  

1,89 

gradul I S 4475 1,79 

gradul II S 4173 1,67 

debutant S 3950 1,58 

4 Tehnician-economist, 

secretar superior, 

interpret relaţii, 
interpret profesional, 

conductor arhitect, 

inspector, referent, 
subinginer, arhivist 

gradul IA 

 

 

 

SSD 

 

 

 

4130 

 

 

 

1,65 

gradul I SSD 4087 1,63 

gradul II SSD 3900 1,56 

debutant SSD 3850 1,54 

5 Referent, inspector 

IA 

  

M 

  

3950 

  

1,58 

I M 3850 1,54 

II M 3750 1,50 

debutant M 3610 1,44 

_____ 
 

*)Instituţia prefectului, serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe ale administraţiei publice centrale din 

unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile 

cu atribuţii în domeniul administrării, 

gestionării, expertizării şi restaurării 

monumentelor istorice din subordinea 

Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, 

structurile teritoriale ale Academiei Române. 

NOTĂ: 

1.Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt 

pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru 

gradul II S 4216 1,69 

2. Consilier, expert, 

inspector de 

specialitate, revizor 

contabil, arhitect, 

referent de 

specialitate 

gradul IA 

S 4733 1,89 

gradul I S 4475 1,79 

gradul II S 4173 1,67 

 debutant S 3950 1,58 

3. 
Consilier juridic 

gradul IA 
S 4733 1,89 

 gradul I S 4475 1,79 

gradul II S 4173 1,67 

debutant S 3950 1,58 

4. Tehnician-

economist, secretar 

superior, interpret 

relații, interpret 

profesional, 

conductor arhitect, 

inspector, referent, 

subinginer, arhivist 

gradul IA 

SSD 4130 1,65 

gradul I SSD 4087 1,63 

gradul II SSD 3900 1,56 

debutant SSD 3850 1,54 

5. Referent, inspector 

IA 

M 3950 1,58 

I M 3850 1,54 

II M 3750 1,50 

debutant M 3610 1,44 

 

*)Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor 

şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 

centrale din unităţile administrativ-teritoriale, 

instituţiile cu atribuţii în domeniul administrării, 

gestionării, expertizării şi restaurării monumentelor 

istorice din subordinea Ministerului Culturii şi 

Identităţii Naţionale, structurile teritoriale ale 

Academiei Române. 

NOTĂ: 

1. Salariile de bază prevăzute Ia lit. b) sunt 

pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 

1 - 5 se determină prin majorarea salariilor de bază 

pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din 

prezenta lege. 

2. Personalul contractual din serviciile 

publice deconcentrate ale instituţiilor din 
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gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea 

salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit 

prevederilor art. 10 din prezenta lege 

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 

complexitatea muncii, de o majorare a 

salariului de bază de 15%. 

subordinea, coordonarea sau sub autoritatea 

Ministerului Mediului, Ministerului Muncii şi 

Justiţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi 

Ministerului Educaţiei Naţionale beneficiază, pentru 

complexitatea muncii, de o majorare a salariului de 

bază de 15%. 

 

 

 


