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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 20 martie 2019 

Nr. 4c-9/685 
 
 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru 

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

personalului plătit din fonduri publice, trimis Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 422/2018 

din 3 septembrie 2018, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 

PREŞEDINTE, 
 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 20 martie 2019 

Nr. 4c-9/685 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice  
 
 

În temeiul art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 422/2018 din 3.09.2018, 
cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 iulie 2018. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017, în 

sensul introducerii unor reglementări referitoare, în principal, la: introducerea unui nou alineat la art.18 care să 

prevadă acordarea, începând cu luna mai 2018, a indemnizaţiei de hrană pentru personalul din universităţile de 

stat; modificarea alin.(3) al art.25, în sensul scoaterii gărzilor din limitarea sporurilor la 30% pentru personalul din 

unităţile sanitare, precum şi introducerea unui nou alineat la art.25, care să prevadă posibilitatea, pentru unităţile 

sanitare de monospecialitate şi serviciile de ambulanţă judeţene şi serviciul de ambulanţă al Municipiului Bucureşti-

Ilfov, să poată beneficia de majorarea procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea 

acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unităţi sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a 

sporurilor prevăzute în Regulamentul elaborat potrivit art.23; introducerea unei noi litere, litera d2), la art.38 

alin.(3), prin care personalul încadrat pe funcţiile de inspector şcolar general adjunct, inspector şcolar de 

specialitate şi inspector şcolar să poată beneficia de majorarea salarială cu 20% acordată personalului didactic. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.481/17.05.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2438/15.05.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/598/27.11.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (nr.4c-11/264/18.09.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-13/712/19.02.2019) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-10/321/19.09.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/412/19.09.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-20/411/24.09.2018). 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)  din 
Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 19 martie 2019  au participat, în conformitate cu 
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

- d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; 
- d-na Elena Ispas – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; 
- d-l Ion Gibescu – consilier al ministrului, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; 
- d-l Iulian Pope – prim-vicepreşedinte, Federaţia SANITAS; 
- d-l Mircea Ciocan – vicepreşedinte, Federaţia SANITAS. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din totalul de 22 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi o abţinere). 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege  

cu amendamente, redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.  
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
Consultant Cristina Rusu 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

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

 

Nr. 
crt. Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

 
Lege 

privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 

nr.41/2018 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.41 din 16 mai 
2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.433 din 
22 mai 2018, cu următoarea 
completare: 
 

 
Art.I. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.41 din 
16 mai 2018 pentru modificarea 
şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.433 din 22 mai 2018, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgentă pentru 
modificarea şi completarea 
Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

4.  
Articol unic. - 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, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

5.  
__ 

 
__ 

 
1. La articolul unic, înaintea 
punctului 1 se introduce un 
nou punct, cu următorul 
cuprins:  
«- La articolul 17, alineatul (4) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Personalul din cadrul 
aparatului propriu al Ministerului 
Finanţelor Publice şi 
Ministerului Muncii şi 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
Având în vedere gradul 
de încărcare al 
ministerului, 
multitudinea de atribuţii 
şi sfera de activitate 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

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.”» 
 
Autori: membrii comisiei 
 

este dificil de păstrat 
personalul calificat, cu 
experienţă. 

6.  
1. La articolul 18, după 
alineatul (6) se introduc 
două noi alineate, 
alineatele (7) şi (8), cu 
următorul cuprins: 
"(7) Începând cu luna mai 
2018 şi până la data de 30 
noiembrie 2018, personalul 
din învăţământul superior de 
stat poate beneficia de 
indemnizaţia de hrană, în 
cuantumul lunar stabilit la 
alin. (1), care se acordă în 
exclusivitate din venituri 
proprii ale universităţilor de 
stat. 
(8) Indemnizaţia de hrană 
acordată potrivit alin. (7) nu 
va fi inclusă în anul 2018 la 
stabilirea limitei de sporuri 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

prevăzute la art.25 alin.(1)." 
 

7.  
2. La articolul 25, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(3) Începând cu luna mai 
2018, la stabilirea limitei de 
sporuri prevăzute la alin. (2) 
se includ drepturile prevăzute 
la anexa nr. II cap. II art. 2 
alin. (1)." 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

8.  
3. La articolul 25, după 
alineatul (5) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(6), cu următorul cuprins: 
"(6) Pentru ordonatorii 
principali de credite prevăzuţi 
la alin. (2) se depăşeşte, după 
caz, plafonul prevăzut la 
respectivul alineat, astfel 
încât, pentru unităţile sanitare 
de monospecialitate, serviciile 
judeţene de ambulanţă şi 
Serviciul de Ambulanţă al 
Municipiului Bucureşti-Ilfov, să 
se asigure limita minimă a 
sporurilor stabilită conform 
prevederilor art.23. Unităţile 
sanitare de monospecialitate 
includ unităţi sanitare cu şi 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

fără paturi care acordă servicii 
medicale într-o specialitate, în 
conexiune, după caz, cu alte 
specialităţi complementare." 
 

9.  
4. La articolul 38 alineatul 
(3), după litera d1) se 
introduce o nouă literă, 
litera d2), cu următorul 
cuprins: 
"d2) de prevederile lit.d) 
beneficiază începând cu luna 
mai 2018 şi personalul 
încadrat pe funcţiile de 
inspector şcolar general, 
inspector şcolar general 
adjunct, inspector şcolar de 
specialitate şi inspector 
şcolar;" 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

10.  
5. La articolul 38 alineatul 
(3), litera g) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"g) pentru personalul încadrat 
în unităţi sanitare publice 
aflate în relaţie contractuală 
cu casele de asigurări de 
sănătate, influenţele 
financiare determinate de 
creşterile salariale prevăzute 
la lit. a)-c), inclusiv suma 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

compensatorie prevăzută la 
alin. (61), precum şi sumele 
determinate de aplicarea 
art.25 alin. (6), se asigură 
prin transferuri din bugetul 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 
de la o poziţie distinctă;" 
 

11.  
__ 

 
__ 

 
2. La articolul unic, după 
punctul 5 se introduce un 
nou punct, punctul 51, cu 
următorul cuprins: 
«51. La articolul 38, după 
alineatul (41) se introduce un 
nou alineat, alineatul (42), cu 
următorul cuprins: 
 “(42) Prevederile alin.(41) nu se 
aplică personalului asimilat din 
punct de vedere al salarizării cu 
personalul didactic încadrat în 
unitățile/ instituțiile de 
învățământ preuniversitar și 
universitar de stat.”» 
 
Autori: membrii comisiei 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
Prevederea este 
necesară întrucât, în 
lipsa ei,  impactul 
financiar nu ar putea fi 
susţinut în acest 
moment. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

12.  
6. La articolul 38, după 
alineatul (6) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(61), cu următorul cuprins: 
"(61) Începând cu luna mai 
2018, în situaţia în care 
veniturile salariale nete 
acordate potrivit prevederilor 
prezentei legi sunt mai mici 
decât cele aferente lunii 
februarie 2018, se acordă o 
sumă compensatorie cu 
caracter tranzitoriu care să 
acopere diferenţa, în măsura 
în care persoana îşi 
desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii. Suma 
compensatorie este cuprinsă 
în salariul lunar şi nu se ia în 
calcul la determinarea limitei 
prevăzute la art.25. Suma 
compensatorie se determină 
lunar pe perioada în care se 
îndeplinesc condiţiile pentru 
acordarea acesteia." 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

13.  
__ 

 
__ 

 
3. La articolul unic, după 
punctul 6 se introduce un 
nou punct, punctul 61, cu 
următorul cuprins: 
«61. La articolul 38, după 
alineatul (7) se introduce un nou 
alineat, alin.(8), cu următorul 
cuprins: 
 ”(8) În situația în care, în urma 
promovării în funcție, grad sau 
treaptă profesională ori a 
avansării în gradație, potrivit 
legii, rezultă un salariu de bază 
mai mic decât cel avut la data 
promovării sau avansării în 
gradaţie, se păstrează salariul 
de bază avut anterior promovării 
sau avansării în gradație.”» 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
Prevederea este 
necesară, pentru 
evitarea situaţiilor în 
care, în urma 
promovării sau 
avansării, salariile de 
bază ar putea fi 
diminuate. 

14.  
7. La anexa nr. I capitolul I 
litera A punctul 2, nr. crt. 3 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“3. Director 

casa 
corpului 
didactic*) 

S 7250 7871 2,90 3,15” 

 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

15.  
8. La anexa nr. I capitolul I 
litera A punctul 3, la 
secţiunea Învăţământ 
preuniversitar**), nr. crt. 1 
şi 2 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
"1. Contabil-

şef*) - nivel 
maxim 

S 5528 6229 2,21 2,49 

2 Secretar-
şef unitate 
de 
învăţământ
*) - nivel 
maxim 

S 5528 6229 2,21 2,49 

 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

16.  
9. La anexa nr. II capitolul 
I punctul 1 subpunctul 1.1, 
nr. crt. 9 se abrogă. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

17.  
__ 

 
__ 

 
4. La articolul unic, după 
punctul 9 se introduc cinci 
noi puncte, punctele 91 – 95, 
cu următorul cuprins: 
«91. La anexa nr.I, capitolul I, 
litera B, articolul 4 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.4. - Personalul didactic din 
învăţământul special şi special 
integrat, precum şi din 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
Prevederea este 
necesară pentru 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

centrele judeţene de resurse 
şi de asistenţă educaţională, 
respectiv Centrul 
Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională şi din 
structurile coordonate, 
monitorizate şi evaluate de 
către acestea, beneficiază de o 
majorare cu 15% a salariului de 
bază.” 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

reglementarea acordării 
majorării de 15% 
categoriilor de personal 
din centrele judeţene de 
resurse şi de asistenţă 
educaţională.  

18.  
__ 

 
__ 

 
«92. La anexa nr.I, capitolul I, 
litera B, articolul 16 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art.16. - Pentru personalul 
didactic de predare din 
învăţământ, precum şi pentru 
personalul didactic de 
conducere prevăzut la 
punctul 1 nr.crt.1, 2, 4-6 şi 
punctul 2 din anexa nr.I, 
capitolul I, litera A, se acordă 
un spor de suprasolicitare 
neuropsihică, de 10% din 
salariul de bază.”» 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 

 
 
 
 
 
Prevederea este 
necesară pentru unitate 
de reglementare, ţinând 
cont de faptul că o 
parte a personalului 
didactic de conducere 
din învăţământ are şi 
normă didactică. 



 

15/70

Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

19.  
__ 

 
__ 

 
«93. La anexa nr.I, capitolul III, 
litera B, nr.crt.4 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

“4 

Episcop, 
episcop-
vicar 
patriarhal 

35 

Vicepreşedinţii 
comisiilor 

permanente ale 
Senatului şi 

Camerei 
Deputaţilor”» 

 
Autori: deputaţi Silviu Vexler şi 
Andrian Ampleev 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Prevederea este 
necesară, având în 
vedere reorganizarea 
Bisericii ortodoxe de rit 
vechi. 

20.  
__ 

 
__ 

 
«94. La anexa nr.I, capitolul III, 
litera C, nr.crt. 1 şi 3 se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„1 Vicepreşedinte 

uniune, vicar 
administrativ 
patriarhal, vicar 
general, 
secretar 
general, 
consilier 
patriarhal, 
prim-rabin 

53 Profesor cu 
studii 

superioare, 
cu grad 

didactic I şi 
vechime în 
învăţământ 
peste 25 ani 

…………... 

3 Secretar 
Cancelaria 
patriarhală, 
consilier 

736 Profesor cu 
studii 

superioare, 
cu grad 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
Pentru sprijinirea 
activităţii desfăşurate 
de Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti 
din România. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

eparhial, 
secretar 
eparhial, 
inspector 
eparhial, exarh, 
protopop 

didactic II şi 
vechime în 
învăţământ 
între 10 şi 

15 ani” 

 
Autori: deputaţi Silviu Vexler şi 
Ibram Iusein 
 

21.  
10. La anexa nr. II 
capitolul I punctul 1, 
tabelul de la subpunctul 
1.4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

"Nr. 
crt. Funcţia 

Majorare 
salariu de 

bază 
% 

1 Director program 
de rezidenţiat 
medicină de 
urgenţă 

7,5 

2 Director medical 7,5 
3 Director de 

îngrijiri1) 
25 

4 Asistent şef 
serviciu de 
ambulanţă2) 

20 

5 Medic şef 
ambulatoriu de 
specialitate şi 
altele similare 

5 

6 Medic şef secţie, 5 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

şef laborator, 
coordonator şi 
altele similare 

7 Farmacist (biolog, 
biochimist, 
chimist, psiholog) 
şef secţie, şef 
laborator şi altele 
similare 

7,5 

8 Responsabil de 
formare în 
rezidenţiat 
medicină de 
urgenţă 

7,5 

9 Farmacist şef 
serviciu, farmacist 
şef punct de lucru 
(oficină) 

7,5 

10 Asistent medical 
(tehnician sanitar, 
soră medicală, 
oficiant medical, 
moaşă, laborant şi 
altele similare) 
şef/asistent 
coordonator3) 

15 

11 Chimist, biolog, 
farmacist, 
biochimist, 
asistent medical, 
cu gestiune 

5 

12 Spălătoreasă cu 
gestiune 

2,5 

13 Şef echipă 2,5 
14 Personal care 

desfăşoară control 
în sănătate 
publică - direcţia 
de sănătate 

7,5 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

publică 
15 Medic coordonator 

substaţie sector 
municipiul 
Bucureşti/substaţi
e serviciul de 
ambulanţă 

7,5 

16 Asistent medical 
coordonator 
substaţie sector 
municipiul 
Bucureşti/substaţi
e serviciul de 
ambulanţă 

10 

17 Ambulanţier cu 
atribuţii de 
avizare tehnică 
substaţie sector 
municipiul 
Bucureşti/substaţi
e serviciul de 
ambulanţă 

10 

18 Asistent medical 
responsabil pe 
tură cu stocul 3 
de medicamente 

10 

_____ 
1) Procentul de 25% se aplică 
asupra salariului de bază 
aferent funcţiei de asistent 
medical şef/asistent 
coordonator 
2) Procentul de 20% se aplică 
asupra salariului de bază 
aferent funcţiei de asistent 
medical principal cu studii 
superioare care cuprinde 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

sporul de vechime în muncă la 
nivel maxim. 
3) Procentul de 15% se aplică 
asupra salariului de bază 
aferent funcţiei de asistent 
medical principal cu studii 
superioare care cuprinde 
sporul de vechime în muncă la 
nivel maxim." 
 

22.  
__ 

 
__ 

 
5. La articolul unic, după 
punctul 10 se introduc patru 
noi puncte, punctele 101 – 
104 cu următorul cuprins: 
«101. La anexa nr.II, capitolul 
II, la articolul 6, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (31), cu următorul 
cuprins: 
“(31) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(3), cadrele 
didactice care ocupă funcţiile de 
şef secţie, şef laborator sau şef 
serviciu medical desfăşoară 
activitate integrată, prin cumul 
de funcţii, în baza unui contract 
de administrare cu o durată de 7 
ore zilnic şi beneficiază de 
drepturile salariale aferente 
contractului de administrare.”» 
 
Autorit: deputaţi Liviu Dragnea, 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
Prevederea este 
necesară pentru buna 
desfăşurare a activităţii 
din proiectele cu 
finanţare din fonduri 
europene. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Iulian Iancu, Florin Buicu şi 
membrii comisiei 
 

23.  
__ 

 
__ 

 
«102. La anexa nr.V, capitolul V, 
după punctul 1 al Notei se 
introduce un nou punct, punctul 
11, cu următorul cuprins: 
“11. Pentru complexitatea 
muncii, pe perioada în care 
desfăşoară activitate de 
expertiză criminalistică, 
persoanele care ocupă funcţii de 
conducere beneficiază de 
majorarea salariului de bază cu 
10%, iar persoanele care ocupă 
funcţii de execuţie beneficiază 
de majorarea salariului de bază 
cu 5%. Majorarea salarială se 
suportă din venituri proprii.” 
 
Autori: deputat Georgian Pop şi 
membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Prevederea este 
necesară având în 
vedere importanța 
socială a activității 
depuse de personalul 
de specialitate 
criminalistică din cadrul 
INEC, implicarea sa 
directă în înfăptuirea 
actului de justiție atât 
în cauze penale cât și 
civile, complexitatea 
activității pe care o 
desfășoară, dificultatea 
formării experților 
criminaliști, interdicțiile 
la care sunt supuși prin 
lege și răspunderea 
asumată pentru 
activitatea desfășurată 
în funcțiile de 
conducere. 
În practică, din cauza 
diferenţelor mici de 
salarizare, s-a constatat 
că dispare motivarea 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

experților criminaliști cu 
vechime în funcție de a 
se implica în actul de 
conducere, aspect ce 
afectează în mod grav 
funcționalitatea 
instituției. 

24.  
__ 

 
__ 

 
«103. La anexa nr.VII, capitolul 
II, la articolul 10 litera a) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
“a) pentru condiţii periculoase 
sau vătămătoare, un spor de 
până la 15% din salariul de 
bază, corespunzător timpului 
lucrat la locurile de muncă 
respective;” 
 
Autori: deputat Liviu Dragnea şi 
membrii comisiei 
 

 
 
 
 
Pentru unitate de 
reglementare. Sporul 
pentru condiţii 
vătămătoare, în toate 
anexele la lege, este de 
până la 15%. 

25.  
__ 

 
- La articolul unic, după 
punctul 10 se introduce un 
nou punct, pct.11, cu 
următorul cuprins: 
”11. La anexa nr.VIII, 
capitolul I, subcapitolul 1: A. 
Salarizarea funcţionarilor 
publici, Secţiunea I: Salarii 
pentru administraţia publică 
centrală, litera c). Funcţii 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Formularea nu 
corespunde exigenţelor 
de tehnică legislativă. 
Pe fond, salarizarea 
unei funcţii contractuale 
nu poate fi asimilată cu 
cea a unei funcţii 
publice.  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

publice de conducere, după 
primul punct al notei, se 
introduce un nou punct, cu 
următorul cuprins: 
Salariul de bază de la nr.crt.6 
se aplică şi funcţiei de şef 
birou - personal contractual 
din cadrul aparatului de lucru 
al Parlamentului.” 
 

26.  
__ 

 
__ 

 
«104. La anexa nr.VIII, capitolul 
II, litera C, tabelul de la lit.b) se 
completează după cum 
urmează: 
“1. După nr. crt.7 se 
introduce nr.crt.71, cu 
următorul cuprins: 
 
71 Bucătar 

calificat 
M;G 3850 1,54

” 
 
“2. La Notă, după punctul 1 
se introduce un nou punct, 
pct.11, cu următorul cuprins: 
“11. Nivelul de salarizare 
prevăzut la nr.crt.71 se aplică 
numai personalului care ocupă 
această funcţie şi este absolvent 
al unei şcoli profesionale de 
bucătari, al unui liceu de profil 
sau al unor cursuri de calificare 
specifice.”» 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Prevederea este 
necesară pentru 
evitarea diminuărilor 
salariale. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Autori: membrii comisiei 
 

27.  
__ 

 
__ 

 
Art.II. - Începând cu drepturile 
salariale aferente lunii 
următoare intrării în vigoare a 
prezentei legi, personalul de 
cercetare cu studii superioare 
din unităţile clinice, din 
institutele şi centrele medicale, 
care este confirmat în gradele 
profesionale corespunzătoare 
funcţiilor de la nr. crt. 1-13 ale 
lit.a.1, pct.2, capitolul I, anexa 
nr.II la Legea nr.153/2017, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, beneficiază de 
salariul de bază prevăzut pentru 
unităţi clinice stabilit de lege 
pentru anul 2022. 
 
Autori: deputaţi Liviu Dragnea, 
Iulian Iancu, Florin Buicu şi 
membrii comisiei 
 

 
Prevederea este 
necesară pentru a 
recompensa munca de 
cercetare medicală şi 
atragerea personalului 
specializat în scopul 
dezvoltării cercetării 
ştiinţifice în domeniul 
medical. 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
Art.25 alin.(2) 
 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1), pentru instituţiile din sistemul 
sanitar şi de asistenţă socială şi cele din 
sistemul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională, suma sporurilor, 
compensaţiilor, adaosurilor, primelor, 
premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele 
pentru hrană şi vacanţă, acordate 
cumulat pe total buget pentru fiecare 
ordonator principal de credite nu poate 
depăşi 30% din suma salariilor de bază, 
a soldelor de funcţie/salariilor de 
funcţie, soldelor de grad/salariilor 
gradului profesional deţinut, gradaţiilor 
şi a soldelor de comandă/salariilor de 
comandă şi a indemnizaţiilor lunare, 
după caz. 
 

 
La art.25, alin.(2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
“(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(1), pentru instituţiile din sistemul 
sanitar şi de asistenţă socială şi cele din 
sistemul de apărare, ordine publică şi 
securitate naţională, precum şi pentru 
cele din sistemul de probaţiune, 
suma sporurilor, compensaţiilor, 
adaosurilor, primelor, premiilor şi 
indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru 
hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe 
total buget pentru fiecare ordonator 
principal de credite nu poate depăşi 
30% din suma salariilor de bază, a 
soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, 
soldelor de grad/salariilor gradului 
profesional deţinut, gradaţiilor şi a 
soldelor de comandă/salariilor de 
comandă şi a indemnizaţiilor lunare, 
după caz.” 
 
Autori: deputaţi Oana Florea, Alina Teiş, 

 
1. Prevedere necesară, 
având în vedere cuantumul 
sporurilor reglementate de 
lege pentru personalul de 
probaţiune şi faptul că 
acestea sunt limitate la 30% 
pe ordonator de credite. 
Raportul dintre personalul 
din cadrul sistemului de 
probaţiune care beneficiază 
de aceste sporuri specifice şi 
personalul care beneficiază 
doar de sporurile generale 
reglementate pentru 
administraţie este de 98% 
faţă de 2%. Ca atare, limita 
de 30% nu acoperă 
acordarea sporurilor 
specifice. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. De 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Roxana Mînzatu, Matei Călin 
 

asemenea, s-ar crea 
inechităţi şi chiar 
discriminări faţă de alte 
categorii de personal din 
familia ocupaţională Justiţie 
dacă procentul de 30% s-ar 
acorda doar pentru sistemul 
de probaţiune. 
 

2.  
Art.25 alineat nou 

 
La art.25, după alin.(2) se introduce 
un nou alineat, alin.(21), cu 
următorul cuprins: 
“(21) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(1), cuantumul indemnizaţiilor de 
hrană acordate personalului din sistemul 
de probaţiune nu se ia în calcul la 
determinarea limitei prevăzute la art. 25 
alin. (2).” 
 
Autori: deputaţi Oana Florea, Alina Teiş, 
Roxana Mînzatu, Matei Călin 
 

 
1. Prevedere necesară, 
având în vedere cuantumul 
sporurilor reglementate de 
lege pentru personalul de 
probaţiune şi faptul că 
acestea sunt limitate la 30% 
pe ordonator de credite. 
Raportul dintre personalul 
din cadrul sistemului de 
probaţiune care beneficiază 
de aceste sporuri specifice şi 
personalul care beneficiază 
doar de sporurile generale 
reglementate pentru 
administraţie este de 98% 
faţă de 2%. Ca atare, limita 
de 30% nu acoperă 
acordarea sporurilor 
specifice. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

poate fi susţinut. De 
asemenea, s-ar crea 
inechităţi faţă de alte 
categorii de personal din 
familia ocupaţională Justiţie. 
 

3.  
Art.25 alineate noi 

 
La art.38, după alin.(42) se 
introduce un nou alineat, alin.(43), 
cu următorul cuprins: 
“(43) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(4), salariile de bază ale personalului de 
probațiune, prevăzute în anexa nr. V 
cap. VII, se stabilesc după cum 
urmează: 
a) începând cu 1 iulie 2019, salariile de 
bază se majorează cu 50% din diferenţa 
dintre salariul de bază prevăzut de lege 
pentru anul 2022 şi cel din luna 
decembrie 2018; 
b) începând cu 1 ianuarie 2020, se 
acordă salariile de bază prevăzute de 
lege pentru anul 2022.” 
 
Autori: deputaţi Oana Florea, Alina Teiş, 
Roxana Mînzatu, Matei Călin 
 
 
 
 
 
 

 
1. Prevederi necesare 
pentru menținerea în 
sistemul de probațiune a 
personalului deja calificat și 
cu experiență în domeniu. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

4.  
Art.39 alin.(1) 
 
Art.39. - (1) Până la aplicarea integrală 
a prevederilor prezentei legi, pentru 
personalul nou-încadrat, pentru 
personalul numit/încadrat în aceeaşi 
instituţie/autoritate publică pe funcţii de 
acelaşi fel, inclusiv pentru personalul 
promovat în funcţii, în grade/trepte 
profesionale, salarizarea se face la 
nivelul de salarizare pentru funcţii 
similare din cadrul instituţiei/autorităţii 
publice în care acesta este 
numit/încadrat sau din instituţiile 
subordonate acestora în cazul în care nu 
există o funcţie similară în plată.” 
 

 
La articolul 39, alin.(1) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art.39. - (1) Până la aplicarea integrală 
a prevederilor prezentei legi, pentru 
personalul nou-încadrat, pentru 
personalul numit/încadrat în aceeaşi 
instituţie/autoritate publică pe funcţii de 
acelaşi fel, inclusiv pentru personalul 
promovat în funcţii, în grade/trepte 
profesionale sau gradaţii, salarizarea 
se face la nivelul de salarizare pentru 
funcţii similare din cadrul 
instituţiei/autorităţii publice în care 
acesta este numit/încadrat sau din 
instituţiile subordonate acestora în cazul 
în care nu există o funcţie similară în 
plată.” 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 
 

 
1. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 

5.  
Anexa I  
Capitolul I 
Litera B 
Art.16 
Alineat nou 

 
La articolul 16 se introduce un nou 
alineat, alin.(2), cu următorul 
cuprins: 
„(2) De prevederile alin.(1) beneficiază 
şi personalul încadrat în Ministerul 
Educaţiei Naţionale, precum şi 
personalul din inspectoratele şcolare, cu 
excepţia personalului salarizat potrivit 
Legii nr.490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care 

 
1. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

gestionează fonduri comunitare, cu 
modificările şi completările ulterioare.”  
 
Autor: senator Ecaterina Andronescu 
 

6.  
Anexa nr.II 
Funcţiile de director financiar-
contabil/administrativ, director 
economic, director tehnic 

 
La Anexa II Cap. I pct. 1 subpunctul 
1.1, se introduce un nou punct la 
Notă, cu următorul cuprins: 
“31. Salariul de bază al funcţiilor 
prevăzute în Anexa II, Cap. I, pct. 1, 
subpunctul 1.1 nr. crt. 4-6, se 
majorează cu 10%.” 
 
Autori: deputat Florin Buicu şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 
 
 
 
 

 
1. Pentru a reglementa 
salarizarea personalului de 
specialitate medico-sanitar 
şi a personalului cu funcţii 
de conducere, de 
preşedinte, vicepreşedinte, 
şef departament din cadrul 
ANMDM considerăm că este 
necesar a se completa 
Anexa nr. II la legea-cadru 
cu prevederi referitoare la 
salarizarea personalului din 
această instituţie 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

7.  
Anexa II Capitolul I punctul 1 
subpunctul 1.2 
 
Funcţiile de director adjunct financiar 
contabilitate, director resurse umane, 
contabil şef 

 
La Anexa II Capitolul I punctul 1 
subpunctul 1.2, se introduce un nou 
punct la Notă, cu următorul cuprins: 
„21. Salariul de bază al funcţiilor 
prevăzute în Anexa II Cap. I pct. 1 
subpunctul 1.2, nr. crt. 4-6 se 
majorează cu 10%.” 
 
Autori: deputat Florin Buicu şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 

 
1. Stabilirea şi aplicarea 
unitară a normei de 
determinare a salariilor de 
bază pentru medicii care 
ocupă funcţii în conducerea 
unităţilor sanitare publice. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 

8.  
Anexa II cap. I pct.1 subpct 1.3 
 
Funcţia de asistent medical-şef pe 
unitate 

 
La Anexa II cap. I pct.1 subpct 1.3. 
nr. crt. 8 se abrogă. 
 
Autori: deputat Florin Buicu şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 
 
 
 
 

 
1. Se reglementează 
separat. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 

9.  
Anexa II cap. I pct.1 subpct 1.3 
 
Funcţiile de director general, director 
general adjunct, director, director 
executiv, director adjunct şi contabil-şef 
 
*) Se utilizează în unităţile sanitare fără 
paturi. 

 
Modificarea explicațiilor asterixului *) de 
la subsolul tabelului prevăzut la Anexa II 
Cap. I subpunctul 1.3. după cum 
urmează: 
“*) Se utilizează în unităţile sanitare 
fără paturi, unitățile de asistență 
medico-socială și centrele de 
sănătate multifuncționale.” 

 
1. Stabilirea şi aplicarea 
unitară a normei de 
determinare a salariilor de 
bază pentru medicii care 
ocupă funcţii în conducerea 
unităţilor sanitare publice 
 
2. Din cauza constrângerilor 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

30/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

 
Autori: deputat Florin Buicu şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 

bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

10.  
Anexa II Cap. I pct. 1 subpunctul 1.3 
 
1 

Director 
general *) S 8961 9450 3,58 3,78 

2 

Director 
general 
adjunct, 
director, 
director 
executiv *) 

S 8798 9287 3,52 3,71 

3 Director 
adjunct *) 

S 8310 8798 3,32 3,52 

 
 

 
La Anexa II Cap. I pct. 1 subpunctul 
1.3, se completează Nota şi va avea 
următorul cuprins: 
„41. Salariul de bază al funcției 
prevăzute în Anexa II, Cap. I, pct.1, 
subpunctul 1.3, nr. crt. 1, nu poate fi 
mai mic decât salariul de bază 
corespunzător funcţiei de medic deţinute 
sau aflate în subordine, după caz, 
majorat cu 10%. 
42. Salariul de bază al funcțiilor 
prevăzute în Anexa II, Cap. I, pct. 1, 
subpunctul 1.3 nr. crt. 2 nu poate fi mai 
mic decât salariul de bază corespunzător 
funcţiei de medic deţinute sau aflate în 
subordine, după caz, majorat cu 7,5% 
43. Salariul de bază al funcțiilor 
prevăzute în Anexa II, Cap. I, pct. 1, 
subpunctul 1.3 nr. crt. 3 nu poate fi mai 
mic decât salariul de bază corespunzător 
funcţiei de medic deţinute sau aflate în 
subordine, după caz, majorat cu 6%.” 
 
Autor: deputat Florin Buicu  
 
 
 

 
1. Stabilirea şi aplicarea 
unitară a normei de 
determinare a salariilor de 
bază pentru medicii care 
ocupă funcţii în conducerea 
unităţilor sanitare publice. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

11.  
Anexa II Cap. I pct. 1 subpunctul 1.3, 
 
4 Director 

adjunct 
financiar-
contabil 

S 6517 7169 2,61 2,87 

5 Contabil-
şef*) 

S 5540 7006 2,22 2,80 
 

 
Propunem completarea prin 
introducerea, la Anexa II Cap. I pct. 1 
subpunctul 1.3, a unui nou punct la 
Notă, cu următorul cuprins: 
“44. Salariul de bază al funcțiilor 
prevăzute în Anexa II, Cap. I, pct. 1, 
subpunctul 1.3, nr. crt. 4-5, se 
majorează cu 10%.” 
 
Autori: deputat Florin Buicu şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 

 
1. Stabilirea şi aplicarea 
unitară a normei de 
determinare a salariilor de 
bază pentru medicii care 
ocupă funcţii în conducerea 
unităţilor sanitare publice 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 

12.  
Anexa II Cap. I pct. 1, tabelul de la 
subpunctul 1.4. 
 
Text nou 

 
La Anexa II Cap. I pct. 1, tabelul de la 
subpunctul 1.4. se completează prin 
introducerea nr. crt. 19 și a indicelui 4)  
în subsolul tabelului, după cum 
urmează: 
 
19 Asistent medical-şef pe 

unitate4) 
15 

 

4) Procentul de 15% se aplică asupra 
salariului de bază aferent funcţiei de 
asistent medical şef/asistent 
coordonator.” 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie 
 

 
1. Stabilirea şi aplicarea 
unitară a normei de 
determinare a salariilor de 
bază pentru asistenţii 
medicali care ocupă funcţii 
de şefi, cu respectarea 
principiului importanţei 
sociale a muncii prevăzut de 
legea cadru, având în 
vedere faptul că salariile de 
bază pentru aceste funcţii 
sunt stabilite prin raportare 
la salariul de bază 
corespunzător funcţiei de 
asistent medical principal cu 
studii superioare care 
cuprinde sporul de vechime 
în muncă la nivel maxim, cu 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

32/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

excepţia asistentului 
medical sef pe unitate, care 
beneficiază în prezent de un 
salariu de bază sub nivelul 
funcţiilor subordonate. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 
 

13.  
Anexa nr. II Cap.I punctul 1 
 
Text nou 
 
 

 
La Anexa nr. II Cap.I punctul 1, 
după subpunctul 1.5 se introduce un 
nou subpunct, subpunctul 1.6., cu 
următorul cuprins: 
“1.6. Prin excepție de la prevederile 
Anexei nr.VII, salariul de bază al 
directorului general din cadrul Şcolii 
Naţionale de Sănătate Publică, 
Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar nu poate fi mai mic 
decât salariul de bază corespunzător 
funcţiei de medic deţinute sau aflate în 
subordine, după caz, majorat cu 10% și 
salariul de bază al directorului general 
adjunct precum și al persoanelor care 
ocupă funcţia de director în cadrul 
centrelor din structura Şcolii Naţionale 
de Sănătate Publică, Management şi 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar nu 
poate fi mai mic decât salariul de bază 

 
1. Pentru a reglementa 
salarizarea personalului de 
specialitate medico-sanitar 
şi a personalului cu funcţii 
de conducere din cadrul 
ANMDM considerăm că este 
necesar a se completa 
Anexa nr. II la legea-cadru 
cu prevederi referitoare la 
salarizarea personalului din 
această instituţie. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

33/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

corespunzător funcţiei de medic deţinute 
sau aflate în subordine, după caz, 
majorat cu 5%”. 
 
Autori: deputat Florin Buicu şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 

14.  
Anexa II cap. I, pct. 2, nr. crt. 16, 17, 
18, 19, 20 și 21 
 

16 
Farmacist 
primar *1) S 5528 2,21 

17 
Farmacist 
specialist 

S 5315 2,13 

18 Farmacist S 4475 1,79 

19 
Farmacist 
rezident 
anul III 

S 4388 1,76 

20 
Farmacist 
rezident 
anul II 

S 4345 1,74 

21 
Farmacist 
rezident 
anul I 

S 4302 1,72 
 

 
La Anexa II cap. I, pct. 2, nr. crt. 16, 
17, 18, 19, 20 și 21 ale tabelului de la 
lit. a.1.), să se modifice după cum 
urmează : 
 
16 Farmacist 

primar*1) 
S 7900 3,16 

17 Farmacist 
specialist 

S 6700 3,00 

18 Farmacist S 5700 2,28 

19 Farmacist 
rezident anul III 

S 5400 2,16 

20 Farmacist 
rezident anul II 

S 5125 2,05 

21 Farmacist 
rezident anul I 

S 4875 1,95 

 
Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie şi deputat Dan Vîlcceanu 
 
 
 
 
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că, în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

34/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

15.  
Anexa II cap. I, pct. 2, nr. crt. 16, 17, 
18, 19, 20 și 21 
 

16 
Farmacist 
primar *1) S 5528 2,21 

17 
Farmacist 
specialist 

S 5315 2,13 

18 Farmacist S 4475 1,79 

19 
Farmacist 
rezident anul 
III 

S 4388 1,76 

20 
Farmacist 
rezident anul 
II 

S 4345 1,74 

21 
Farmacist 
rezident anul 
I 

S 4302 1,72 
 

 
La Anexa II cap. I, pct. 2, nr. crt. 16, 
17, 18, 19, 20 și 21 ale tabelului de la 
lit. a.1.), să se modifice după cum 
urmează : 
 
16 Farmacist 

primar*1) 
S 12500  

17 Farmacist 
specialist 

S 9900  

18 Farmacist S 6400  

19 Farmacist 
rezident anul III 

S 6700  

20 Farmacist 
rezident anul II 

S 6100  

21 Farmacist 
rezident anul I 

S 5700  

 
Autor: deputat Florin Buicu  
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că, în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 

16.  
Anexa II cap.I, pct.2,. lit.a.2, nr. crt. 7, 
8 și 9 
 

7 Farmacist 
primar*1) 

S 7186 2,87 

8 
Farmacist 
specialist S 6909 2,76 

9 Farmacist S 5135 2,05 
 

 
La Anexa II cap.I, pct.2,. nr. crt. 7, 8 și 
9 ale tabelului de la lit. a.2.), să se 
modifice după cum urmează : 
 
7 Farmacist 

primar*1) 
S 10250 4,10 

8 Farmacist 
specialist 

S 8700 3,48 

9 Farmacist S 7400 2,96 

 
Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie şi deputat Dan Vîlcceanu 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că, în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

35/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

 2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 
 

17.  
Anexa II cap.I, pct.2, lit.a.2, nr. crt. 7, 8 
și 9 
 

7 
Farmacist 
primar*1) 

S 7186 2,87 

8 Farmacist 
specialist 

S 6909 2,76 

9 Farmacist S 5135 2,05 
 

 
La Anexa II cap.I, pct.2,. nr. crt. 7, 8 și 
9 ale tabelului de la lit. a.2.), să se 
modifice după cum urmează : 
 
7 Farmacist 

primar*1) 
S 12500  

8 Farmacist 
specialist 

S 9900  

9 Farmacist S 6400  

 
Autor: deputat Florin Buicu  
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că, în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

36/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

18.  
Anexa II cap.I, pct.2, lit.a.3, nr. crt. 11, 
12, 13, 14, 15 și 16 
 

11 
Farmacist 
primar *1) S 5898 2,36 

12 Farmacist 
specialist 

S 5671 2,27 

13 
Farmacist 
rezident 
anul III 

S 4682 1,87 

14 
Farmacist 
rezident 
anul II 

S 4636 1,85 

15 
Farmacist 
rezident 
anul I 

S 4591 1,84 

16 Farmacist S 4774 1,91 
 

 
La Anexa II cap.I, pct.2,. nr. crt. 11, 12, 
13, 14, 15 și 16 ale tabelului de la lit. 
a.3.), să se modifice după cum 
urmează: 
 
11 Farmacist 

primar*1) 
S 8450 3,38 

12 Farmacist 
specialist 

S 7150 2,86 

13 Farmacist rezident 
anul III 

S 5400 2,16 

14 Farmacist rezident 
anul II 

S 5125 2,05 

15 Farmacist rezident 
anul I 

S 4875 1,95 

16 Farmacist S 6100 2,44 

 
Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie şi deputat Dan Vîlcceanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că, în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

37/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

19.  
Anexa II cap.I, pct.2, lit.a3, nr. crt. 11, 
12, 13, 14, 15 și 16 
 

11 
Farmacist 
primar *1) S 5898 2,36 

12 
Farmacist 
specialist 

S 5671 2,27 

13 
Farmacist 
rezident 
anul III 

S 4682 1,87 

14 
Farmacist 
rezident 
anul II 

S 4636 1,85 

15 
Farmacist 
rezident 
anul I 

S 4591 1,84 

16 Farmacist S 4774 1,91 
 

 
La Anexa II cap.I, pct.2,. nr. crt. 11, 12, 
13, 14, 15 și 16 ale tabelului de la lit. 
a.3.), să se modifice după cum 
urmează: 
 
11 Farmacist 

primar*1) 
S 12500  

12 Farmacist 
specialist 

S 9900  

13 Farmacist 
rezident anul III 

S 6700  

14 Farmacist 
rezident anul II 

S 6100  

15 Farmacist 
rezident anul I 

S 5700  

16 Farmacist S 6400  

 
Autor: deputat Florin Buicu  
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că, în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 

20.  
Anexa II cap.I, pct.2, lit.a.4) nr. crt. 7, 
8 și 9 
 

7 
Farmacist 
primar*1) 

S 5251 2,10 

8 Farmacist 
specialist 

S 5049 2,02 

9 Farmacist S 4251 1,70 
 

 
La Anexa II cap.I, pct.2, nr. crt. 7, 8 și 
9 ale tabelului de la lit. a.4.), să se 
modifice după cum urmează : 
 
7 Farmacist 

primar*1) 
S 7500 3,00 

8 Farmacist 
specialist 

S 6350 2,54 

9 Farmacist S 5400 2,16 

 
Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie şi deputat Dan Vîlcceanu 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că, în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

38/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

 bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 
 

21.  
Anexa II cap.I, pct.2, lit.a.4) nr. crt. 7, 
8 și 9 
 

7 Farmacist 
primar*1) 

S 5251 2,10 

8 
Farmacist 
specialist S 5049 2,02 

9 Farmacist S 4251 1,70 
 

 
La Anexa II cap.I, pct.2, nr. crt. 7, 8 și 
9 ale tabelului de la lit. a.4.), să se 
modifice după cum urmează : 
 
7 Farmacist 

primar*1) 
S 12500  

8 Farmacist 
specialist 

S 9900  

9 Farmacist S 6400  

 
Autor: deputat Florin Buicu 
 
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că, în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

39/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

22.  
Anexa II capitolul I, pct. 2, lit.b.1, nr. 
crt. 1-4 
 

1 

Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician; 
principal, expert 
în fizică medicală 

S 4905 1,96 

2 

Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician; 
specialist, fizician 
medical 

S 4388 1,76 

3 
Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician 

S 4087 1,63 

4 

Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician; 
fizician medical, 
debutant 

S 3950 1,58 

 

 
La Anexa II capitolul I, punctul 2, nr. 
crt. 1-4 ale tabelului de la lit. b.1.), să 
se modifice după cum urmează: 
 
1 Biolog, biochimist, 

chimist, fizician; 
principal, expert în 
fizică medicală 

S 6100 2,44 

2 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
specialist, fizician 
medical 

S 5475 2,19 

3 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician 

S 4925 1,97 

4 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
fizician medical, 
debutant 

S 4425 1,77 

 
Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie, deputaţii Varujan Pambuccian, 
Slavoliub Adnagi şi Dan Vîlceanu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că, în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

40/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

23.  
Anexa II capitolul I, pct. 2, lit.b.1, nr. 
crt. 1-4 
 

1 

Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician; 
principal, expert 
în fizică medicală 

S 4905 1,96 

2 

Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician; 
specialist, fizician 
medical 

S 4388 1,76 

3 
Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician 

S 4087 1,63 

4 

Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician; 
fizician medical, 
debutant 

S 3950 1,58 

 
 

 

La Anexa II capitolul I, punctul 2, nr. 
crt. 1-4 ale tabelului de la lit. b.1.), se 
modifică după cum urmează: 
 

1. Biolog, biochimist, 
chimist medical 
principal; fizician 
principal, expert în 
fizică medicală 

S 7925 3,17 

2 Biolog, biochimist, 
chimist  
medical  specialist; 
fizician specialist, 
fizician medical 

S 7100 2,84 

3 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician S 6400 2,56 

4 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
fizician medical; 
debutant 

S 5750 2,30 

 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Introducerea termenului 
„medical”. În COR există la 
domeniul „Sănătate” 
funcțiile de biolog, 
biochimist, chimist medical. 
Introducerea coeficientului 
de ierarhizare/salarizare 
3,17 pentru funcţia de 
biolog/biochimist/chimist 
medical. 
 
2. Respins la vot.  

 



 

41/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

24.  
Anexa II capitolul I, pct. 2, lit.b.1, nr. 
crt. 1-4 
 
 

1 

Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician; 
principal, expert 
în fizică medicală 

S 4905 1,96 

2 

Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician; 
specialist, fizician 
medical 

S 4388 1,76 

3 
Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician 

S 4087 1,63 

4 

Biolog, 
biochimist, 
chimist, fizician; 
fizician medical, 
debutant 

S 3950 1,58 

 

 
La Anexa II capitolul I, punctul 2, nr. 
crt. 1-4 ale tabelului de la lit. b.1.), să 
se modifice după cum urmează: 
 
1 Biolog, biochimist, 

chimist, fizician; 
principal, expert în 
fizică medicală 

S 7925  

2 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
specialist, fizician 
medical 

S 7100  

3 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician 

S 6400  

4 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
fizician medical, 
debutant 

S 5750  

 
Autor: deputat Florin Buicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că,  în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

42/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

25.  
Anexa II capitolul I, punctul 2, lit.b.1, 
nr. crt. 5-8 
 

5 

Logoped, sociolog, 
profesor CFM, 
kinetoterapeut, 
asistent social; 
principal 

S 4733 1.89 

6 

Logoped, sociolog, 
profesor CFM, 
kinetoterapeut, 
asistent social 

S 4259 1,70 

7 

Logoped, sociolog, 
profesor CFM, 
kinetoterapeut, 
asistent social; 
debutant 

S 3950 1,58 

8 

Profesor CFM, 
biolog, chimist, 
asistent social; 
principal*5) 

SSD 4302 1,72 

 
 

 
La Anexa II capitolul I, punctul 2, nr. 
crt. 5-8 ale tabelului de la lit. b.1.), să 
se modifice după cum urmează: 
 
5 Logoped, sociolog, 

profesor CFM, 
kinetoterapeut, 
asistent social; 
principal 

S 6100 2,44 

6 Logoped, sociolog, 
profesor CFM, 
kinetoterapeut, 
asistent social 

S 5475 2,19 

7 Logoped, sociolog, 
profesor CFM, 
kinetoterapeut, 
asistent social; 
debutant 

S 4925 1,97 

8 Profesor CFM, biolog, 
chimist, asistent 
social; principal*5) 

SSD 4925 1,97 

 
Autor: deputat Tamara Ciofu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că,  în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

43/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

26.  
Anexa II capitolul I, punctul 2, lit.b.1, 
nr. crt. 11-14 
 

11 
Psiholog 
principal S 4905 1,96 

12 
Psiholog 
specialist 

S 4388 1,76 

13 
Psiholog 
practicant 

S 4130 1,65 

14 
Psiholog 
stagiar 

S 3950 1,58 
 

 
La Anexa II capitolul I, punctul 2, nr. 
crt. 11-14 ale tabelului de la lit. b.1.), 
să se modifice după cum urmează: 
 
11 Psiholog 

principal 
S 6100 2,44 

12 Psiholog 
specialist 

S 5475 2,19 

13 Psiholog 
practicant 

S 4925 1,97 

14 Psiholog 
stagiar 

S 4425 1,69 

 
Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie 
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că,  în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 

27.  
Anexa II capitolul I, punctul 2, lit.b.2, 
nr. crt. 1-4 
 

1 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
principal, expert în 
fizică medicală 

S 6377 2,55 

2 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
specialist, fizician 
medical 

S 5705 2,28 

3 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician 

S 5313 2,13 

4 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
fizician medical, 
debutant 

S 5135 2,05 

 

 
La Anexa II capitolul I. punctul 2, nr. 
crt. 1-4 ale tabelului de la lit. b.2.), să 
se modifice după cum urmează: 
 
1 Biolog, biochimist, 

chimist, fizician; principal, 
expert în fizică medicală 

S 7925 3,17 

2 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
specialist, fizician medical 

S 7100 2,84 

3 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician 

S 6400 2,56 

4 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; fizician 
medical, debutant 

S 5750 2,30 

 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că,  în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

44/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Autori: deputaţii Florin Buicu, Varujan 
Pambuccian, Slavoliub Adnagi, Dan 
Vîlceanu şi Comisia pentru sănătate şi 
familie 
 

vot. 

28.  
Anexa II capitolul I, punctul 2, lit.b.2, 
nr. crt. 1-4 
 

1 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
principal, expert în 
fizică medicală 

S 6377 2,55 

2 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
specialist, fizician 
medical 

S 5705 2,28 

3 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician 

S 5313 2,13 

4 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
fizician medical, 
debutant 

S 5135 2,05 

 

 
La Anexa II capitolul I. punctul 2,. nr. 
crt. 1-4 ale tabelului de la lit. b.2.), să 
se modifice după cum urmează: 
 
1 Biolog, 

biochimist, 
chimist 
medical 
principal 

S 10 546 4,22 

2 Biolog, 
biochimist, 
chimist 
medical 
specialist 

S 9 446 3,78 

3 Biolog, 
biochimist, 
chimist 
medical 

S 8 522 3.40 

4 Biolog, 
biochimist, 
chimist 
debutant 

S 7 647 3,06 

  
Autori: deputat Florin Iordache 
 
 
 
 
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că,  în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

29.  
Anexa II capitolul I, punctul 2, lit.b.2, 
nr. crt. 5-8 
 

5 
Psiholog 
principal S 6377 2,55 

6 
Psiholog 
specialist 

S 5705 2,28 

7 
Psiholog 
practicant 

S 5369 2,15 

8 
Psiholog 
stagiar 

S 5135 2,05 
 

 
La Anexa II capitolul I, punctul 2, nr. 
crt. 5-8 ale tabelului de la lit. b.2.), să 
se modifice după cum urmează: 
 
5 Psiholog 

principal 
S 7925  

6 Psiholog 
specialist 

S 7100  

7 Psiholog 
practicant 

S 6400  

8 Psiholog 
stagiar 

S 5750  

 
Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie 
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că,  în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 

30.  
Anexa II capitolul I, punctul 2, lit.b.4, 
nr. crt. 1-4 
 

1 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
principal, expert în 
fizică medicală 

S 4672 1,87 

2 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
specialist, fizician 
medical 

S 4179 1,67 

3 
Biolog, biochimist, 
chimist, fizician 

S 4000 1,60 

4 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
fizician medical, 
debutant 

S 3950 1,58 

 

 
La Anexa II cap.I, pct.2, nr. crt. 1-4 ale 
tabelului de la lit. b.4.), să se modifice 
după cum urmează: 
 
1 Biolog, biochimist, chimist, 

fizician; principal, expert în 
fizică medicală 

S 5475 2,19 

2 Biolog, biochimist, chimist, 
fizician; specialist, fizician 
medical 

S 4925 1,97 

3 Biolog, biochimist, chimist, 
fizician 

S 4425 1,77 

4 Biolog, biochimist, chimist, 
fizician; fizician medical, 
debutant 

S 3975 1,59 

 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că,  în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie, deputaţii Varujan Pambuccian,  
Slavoliub Adnagi şi Dan Vîlceanu 
 

vot. 

31.  
Anexa II capitolul I, punctul 2, lit.b.4, 
nr. crt. 1-4 
 

1 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
principal, expert 
în fizică medicală 

S 4672 1,87 

2 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
specialist, fizician 
medical 

S 4179 1,67 

3 
Biolog, biochimist, 
chimist, fizician S 4000 1,60 

4 

Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
fizician medical, 
debutant 

S 3950 1,58 

 

 
La Anexa II cap.I, pct.2, nr. crt. 1-4 ale 
tabelului de la lit. b.4.), să se modifice 
după cum urmează: 
 
1 Biolog, biochimist, 

chimist, fizician; 
principal, expert în 
fizică medicală 

S 7925  

2 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; 
specialist, fizician 
medical 

S 7100  

3 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician 

S 6400  

4 Biolog, biochimist, 
chimist, fizician; fizician 
medical, debutant 

S 5750  

 
Autori: Deputat Florin Buicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că,  în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

47/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

32.  
Anexa II capitolul I, punctul 2, lit.b.4, 
nr. crt. 11-14 
 

11 
Psiholog 
principal S 4672 1,87 

12 
Psiholog 
specialist 

S 4179 1,67 

13 
Psiholog 
practicant 

S 4000 1,60 

14 
Psiholog 
stagiar 

S 3950 1,58 
 

 
La Anexa II capitolul I. punctul 2, 
nr.crt.11-14 ale tabelului de la lit.b.4.,  
se modifică după cum urmează: 
 
11 Psiholog 

principal 
S 5475  

12 Psiholog 
specialist 

S 4925  

13 Psiholog 
practicant 

S 4425  

14 Psiholog 
stagiar 

S 3975  

 
Autor: Comisia pentru sănătate şi 
familie 
 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că,  în limita 
competenţelor, fiecare 
funcţie participă la 
realizarea actului medical. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 

33.  
Anexa II Cap.I pct. 2, nota finală 
 
Text nou 

 
Completarea la Anexa II Cap.I pct. 2, 
prin introducerea unui nou punct la 
Notă, cu următorul cuprins: 
“11. Prin excepție de la prevederile 
anexei nr.VII, nivelul de salarizare 
prevăzut pentru unităţi clinice se 
aplică şi personalului de specialitate 
medico-sanitar din cadrul Şcolii 
Naţionale de Sănătate Publică, 
Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar.” 
 
Autori: deputat Florin Buicu şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 

 
1. Deşi Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică, 
Management şi 
Perfecţionare în Domeniul 
Sanitar face parte din 
sistemul de sănătate, având 
în vedere tipul de finanţare 
(venituri proprii), 
salarizarea se face conform 
Anexei nr.VII din Legea-
cadru nr.153/2017, fapt 
care a creat nemulţumiri în 
rândul personalului de 
specialitate medico-sanitar, 
din punct de vedere al 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

salarizării comparativ cu 
salarizarea personalului 
medical din alte instituţii din 
sănătate. 
 
2. Respins la vot.  

34.  
Anexa II Cap.I pct. 2, nota finală 
 
Text nou 

                      
Completarea la Anexa II Cap.I pct. 
2, prin introducerea unui nou punct 
la Notă, cu următorul cuprins: 
„52. Prevederile art. 38 alin. (3) lit.b) se 
aplică și funcțiilor care îndeplinesc 
sarcini și atribuțiuni similare asistenților 
medicali și care își exercită activitatea în 
baza titlului oficial de calificare în 
profesia de moașă, tehnician, precum și 
funcțiilor de soră medicală, oficiant 
medical, laborant.” 
 
Autori: deputat Florin Buicu şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 

 
1. Acordarea salariilor de 
bază pentru funcţiile de 
moaşă, tehnician, soră 
medicală, oficiant medical şi 
laborant cu respectarea 
principiului egalităţii 
prevăzut de legea cadru, 
având în vedere faptul că 
activităţile asistentului 
medical se exercită în baza 
titlurilor oficiale de calificare 
în profesia de asistent 
medical/tehnician prevăzute 
în anexa nr. 3 la OUG nr. 
144/2008. 
De asemenea, funcţia de 
asistent medical cu şcoală 
sanitară postliceală în profil 
obstretică-ginecologie, la 
nivel de studii superioare, 
poartă denumirea de 
moaşă, având aceleaşi 
sarcini şi atribuţii ca şi 
asistentul medical în profilul 
obstretică-ginecologie. 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

49/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Totodată, sora medicală/ 
oficiantul medical sunt 
posesorii titlurilor de 
calificare în profil generalist 
anterior organizării şi 
funcţionării liceelor sanitare 
şi şcolilor sanitare 
postliceale, îndeplinind 
aceleaşi sarcini şi atribuţii ca 
şi asistentul medical cu 
studii medii. 
 
2. Respins la vot.  

35.  
Anexa II, capitolul I, punctul 2 

 
La Anexa II, capitolul I, punctul 2 se 
modifică după cum urmează: 
«1. În anexa nr. II, cap. I, punctul 
2, litera a, denumirea subpunctului 
a.3 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
"a.3 Compartimente de primire urgenţe: 

UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/ 
compartimente cu paturi de ATI/TI, 

unitate de transport neonatală." 
      
2. În anexa nr. II, cap. I, punctul 2, 
litera a,  denumirea ultimei coloane 
a tabelului de la litera a.3 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  

"Compartimente de primire urgenţe: 
UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/ 

 
1. Având în vedere că 
serviciile de ambulanţă sunt 
unităţi sanitare cu specific 
deosebit, se impune ca 
salarizarea personalului din 
aceste unităţi (conducere, 
personalul operativ de 
intervenţie, personal TESA 
şi muncitori) să fie într-un 
capitol distinct de salarizare 
în Legea nr. 153/2017, 
specific activităţii 
 
2. Respins la vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

50/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

compartimente cu paturi de ATI/TI, 
unitate de transport neonatală" 

 
3. În anexa nr. II, cap. I, punctul 2, 
litera b, denumirea subpunctului b.3 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:     
"b.3 Compartimente de primire urgenţe: 

UPU-SMURD, UPU-CPU, secţii/ 
compartimente cu paturi de ATI/TI, 

unitate de transport neonatală" 
 

4. În anexa nr. II, cap. I, punctul 2, 
litera b, denumirea ultimei coloane 
a tabelului de la litera b.3 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  

"Compartimente de primire urgenţe: 
UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/ 

compartimente cu paturi de ATI/TI, 
unitate de transport neonatală" 

5. În anexa nr. II, cap. I, punctul 2, 
litera c,  denumirea subpunctului c.3 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins:   
"c.3 Compartimente de primire urgenţe: 

UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/ 
compartimente cu paturi de ATI/TI, 

unitate de transport neonatală" 
 
6. În anexa nr. II, cap. I, punctul 2, 
litera c, denumirea ultimei coloane a 



 

51/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

tabelului de la litera c.3 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  

"Compartimente de primire urgenţe: 
UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/ 

compartimente cu paturi de ATI/TI, 
unitate de transport neonatală"» 

 
Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie 
 

36.  
Anexa II, capitolul I 
 
Punct nou 

 
La Anexa II, capitolul I, după 
punctul 3 se introduce un nou 
punct, punctul 4, cu următorul 
cuprins: 

 
“4. Servicii de ambulanţă 

 
4.1. Personal de specialitate medico-sanitar 

operativ de intervenţie 
 
Nr. 
crt. 

Funcţia Nivelul 
studiilor 

Servicii de 
ambulanţă 

Salariul 
de bază 

- lei 
Gradaţia 0 

Coeficient 

Anul 2022 
1 Medic primar S 13338 5,34 

2 Medic 
specialist 

S 10563 4,23 

3 Medic 
rezident anul 

S 7300 2,92 

 
1. Având în vedere că 
serviciile de ambulanţă sunt 
unităţi sanitare cu specific 
deosebit, se impune ca 
salarizarea personalului din 
aceste unităţi (conducere, 
personalul operativ de 
intervenţie, personal TESA 
şi muncitori) să fie într-un 
capitol distinct de salarizare 
în Legea nr. 153/2017, 
specific activităţii 
 
2. Respins la vot. Nu poate 
fi susţinută forma 
prezentată întrucât 
reorganizarea propusă este 
o modificare de fond a 
structurii legii, care nu face 
obiectul ordonanţei de 
urgenţă. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

IV-V 
4 Medic 

rezident anul 
III 

S 6700 2,68 

5 Medic 
rezidentanul 
II 

S 6100 2,44 

6 Medic 
rezident anul 
I 

S 5700 2,28 

7 Medic S 6509 2,60 
8 Farmacist 

primar*1)  
S 5898 2,36 

9 Farmacist 
specialist 

S 5671 2,27 

10 Farmacist S 4774 1,91 

11 Asistent 
medical, 
moaşă; 
principal 

S 5649 2,26 

12 Asistent 
medical,  
moaşă 

S 5425 2,17 

13 Asistent 
medical, 
moaşă; 
debutant 
 

S 5135 2,05 



 

53/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

14 Asistent 
medical, 
asistent 
medical 
specialist, 
 asistent 
medical 
specializat, 
asistent 
medical  
de urgenţe 
medico-
chirurgicale, 
asistent  
medico-
social, 
asistent 
medical 
generalist; 
principal 
 

SSD 5313 2,13 



 

54/70

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

15 Asistent 
medical, 
asistent 
medical 
specialist,  
asistent 
medical 
specializat, 
asistent 
medical  
de urgenţe 
medico-
chirurgicale, 
asistent  
medico-
social, 
asistent 
medical 
generalist 

SSD 5070 2,03 

16 Asistent 
medical, 
asistent 
medical 
specialist,  
asistent 
medical 
specializat, 
asistent 
medical  
de urgenţe 
medico-
chirurgicale, 
asistent  
medico-
social, 
asistent 
medical 
generalist; 
  debutant 

SSD 5005 2,00 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

17 Asistent 
medical, 
principal*2)  

PL   

5070 2,03 

18 Asistent 
medical*2)  

PL   
4875 1,95 

19 Asistent 
medical, 
debutant*2)  

PL   
4810 1,92 

20 Asistent 
medical, 
principal*2)  

M   

5005 2,00 

21 Asistent 
medical*2)  

M   

4810 1,92 

22 Asistent 
medical, 
debutant*2)  

M   

4693 1,88 

23 Soră 
medicală, 
principal*4)  

M   

4875 1,95 

24 Soră 
medicală*4)  

M   

4745 1,90 

25 Soră 
medicală, 
debutant*4)  

M   
4693 1,88 

26 Statistician 
medical, 
registrator 
medical,  
operator 
registrator de 
urgenţă; 
principal 

M 4001 1,60 

27 Statistician 
medical, 
registrator 
medical,  

M 3895 1,56 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

operator 
registrator de 
urgenţă 

28 Statistician 
medical, 
registrator 
medical,  
operator 
registrator de 
urgenţă; 
debutant 

M 3852 1,54 

 
4.2. Personal operativ de intervenţie auxiliar 

sanitar 
 

Nr.  
crt. Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

Servicii de 
ambulanţă 

Salariul de 
bază 
- lei Coeficient

Gradaţia 0 
Anul 2022 

1 Ambulanţier*6)  M 4130 1,65 

2 
Şofer 
autosanitară I*7) M 3900 1,56 

3 
Şofer 
autosanitară 
II*7)  

M 3850 1,54 

4 Brancardier G 3000 1,20 
 

4.3. Salarii de bază pentru funcţii de conducere 
 

Nr.  
crt. 

Funcţia Nivelul 
studiilor 

  
Salariile de 
bază – lei Coeficient 
Anul 2022 

     Grad I Grad II 
Grad 
I 

Grad 
II 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1 
Manager 
general S 

    

19643 20625 7,56 7,85 

2 Director 
medical 

S 17857 18750   
6,41 

     
6,70 

3 
Director 
economic S 

    

13025 13750 5.21 5.5 

4 
Director 
tehnic 

S 
    

13025 13750 5,21 5.5 

5 Asistent 
şef 

S, SSD, 
PL 

    

6930 7277 2,65 2,77  
 
 

4.4.  ADMINISTRAŢIE - Personal TESA şi 
muncitori 

a) Funcţii de conducere 
 

 
Nr.  
crt. 

Funcţia Nivelul 
studiilor 

Salariul de 
bază 
- lei Coeficient 

Anul 2022 
Grad 

I 
Grad 

II 
Grad 

I Grad II 

1 
Şef 

serviciu 
S 5212 6550 2,08 2,62 

2 

Şef 
birou, 

şef 
atelier 

S 5132 6110 2,05 2,44 

 
NOTĂ: 
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II 
cuprind sporul de vechime în muncă la nivel 
maxim. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

 
b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte 

profesionale 
 

Nr.  
crt. 

Funcţia 
Nivelul 
studiilor 

Salariul de 
bază - lei 

Coeficient Gradaţia 0 

Anul 2022 

1 

Auditor       

gradul I S 4819 1,93 

gradul II S 4388 1,76 

2 

Consilier, 
expert, 
referent de 
specialitate,  
inspector de 
specialitate 

      

gradul I S 4561 1,82 

gradul II S 4259 1,70 

gradul III S 4173 1,67 

debutant S 3950 1,58 

3 

Inginer, 
economist;       

specialist I A S 4561 1,82 

gradul I S 4259 1,70 

gradul II S 4173 1,67 

debutant S 3950 1,58 

4 

Referent, 
subinginer, 
conductor 
arhitect,  
arhivist, 
tehnician-
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

economist 
I SSD 4087 1,63 

II SSD 3950 1,58 

III SSD 3900 1,56 

debutant SSD 3850 1,54 

5 

Consilier 
juridic 

      

gradul IA S 4561 1,82 

gradul I S 4259 1,70 

gradul II S 4173 1,67 

debutant S 3950 1,58 

6 

Tehnician, 
merceolog, 
contabil, 
referent 

      

IA M/PL 3950 1,58 

I M/PL 3850 1,54 

II M/PL 3750 1,50 

debutant M/PL 3610 1,44 

 
NOTĂ: 
Salariile de bază prevăzute la 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. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

 
4.5 Informatică 

 
Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate 

 

Nr.  
crt. 

Funcţia Nivelul 
studiilor 

Salariul de 
bază 
- lei Coeficient 

Gradaţia 0 

Anul 2022 

  
a)  Funcţii de execuţie pe grade profesionale 
  

1 

Analist, 
programator, 
inginer de 
sistem; 

      

gradul IA S 4647 1,86 

gradul I S 4302 1,72 

gradul II S 4216 1,69 

debutant S 3950 1,58 

2 

Informatician, 
conductor 
tehnic 

      

gradul I SSD 4087 1,63 

gradul II SSD 3950 1,58 

gradul III SSD 3900 1,56 

debutant SSD 3850 1,54 

  
b)  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 
  

3 

Analist 
(programator)  
ajutor 

      

IA M 3950 1,58 

I M 3850 1,54 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

II M 3750 1,50 

debutant M 3610 1,44 

4 

Operator, 
controlor 
date; 

      

I M 3950 1,58 

II M 3850 1,54 

III M 3750 1,50 

debutant M 3610 1,44 
 
NOTĂ:      
Salariile de bază prevăzute la 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. 
 

4.6.  Alte funcţii 
Salarii de bază pentru personalul plătit din 

fonduri publice care desfăşoară activitate de 
secretariat-administrativ, gospodărire, 

întreţinere-reparaţii şi de deservire 
 
a) Funcţii de conducere 

Nr.  
crt. Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

Salariul de 
bază - lei Coeficient 
Anul 2022 
Grad 

I 
Grad 

II 
Grad 

I 
Grad 

II 

1 
Şef 
formaţie 
muncitori 

M 4475 5008 1,79 2,00 

 
NOTĂ: 
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

cuprind sporul de vechime în muncă la nivel 
maxim.   
     
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 
 

Nr.  
crt. 

Funcţii de 
execuţie pe 

trepte 
profesionale 

Nivelul 
studiilor 

Salariul 
de bază 

- lei 
Coeficient Gradaţia 

0 
Anul 
2022 

1 

Stenodactilograf, 
secretar-
dactilograf, 
dactilograf 

      

IA M 3900 1,56 

I M; G 3750 1,50 

debutant M; G 3550 1,42 

2 
Secretar M; G 3750 1,50 

debutant M; G 3550 1,42 

3 
Administrator, I M 3750 1,50 

Administrator, II M 3550 1,42 

4 
Şefdepozit, I M 3750 1,50 

Şefdepozit, II M 3550 1,42 

5 

Casier, 
magaziner, 
funcţionar, 
arhivar 

M; G 3750 1,50 

Casier, 
magaziner, 
funcţionar, 
arhivar,  
debutant 

M; G 3550 1,42 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

6 
Şef formaţie 
pază/pompieri M; G 3750 1,50 

7 

Portar, paznic, 
pompier, guard, 
bufetier, 
manipulantbunuri
, curier 

M; G 2950 1,18 

8 

Îngrijitor 
curăţenie 

M/C 2950 1,18 

Îngrijitor 
curăţenie 
debutant 

M/G 2535 1,01 

9 
Maistru I M; G 3950 1,58 

Maistru II M; G 3900 1,56 

10 
Şofer I M; G 3850 1,54 

Şofer II M; G 3750 1,50 

11 

Muncitor calificat, 
I 

M; G 3850 1,54 

Muncitor calificat, 
II 

M; G 3750 1,50 

Muncitor calificat, 
III M; G 3610 1,44 

Muncitor calificat, 
IV 

M; G 3550 1,42 

12 
Muncitor 
necalificat       

I M; G 2535 1,01 

  II-fără sporuri M; G 2500 1,00 
 
NOTĂ:      
1. În unităţile bugetare din subordinea 
ministerelor şi a celorlalte instituţii ale 
administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face 
ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de 
autovehiculul pe care îl deservesc.    
2. Salariile de bază sunt pentru gradaţia 0.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se 
determină prin majorarea salariilor de bază 
pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.  10 din 
prezenta lege.” 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie 
 

37.  
Anexa nr. V, capitolul VII 

 
La anexa nr. V, tabelul capitolului 
VII se modifică și va avea următorul 
cuprins:   
 

Nr.  
crt. 

Funcţia 
Nivelul 
studiilor 

Vechimea 
în funcţie 

Salariul 
de bază 

- lei Coeficient 
 

Anul 
2022 

1 Director 
general al 
Direcţiei 
Naţionale 
de 
Probaţiune 

S  12.475 4,99 

2 Director 
general 
adjunct al 
Direcţiei 
Naţionale 
de 
Probaţiune 

S  12.175 4,87 

3 Şef serviciu 
în cadrul 
Direcţiei 
Naţionale 
de 
Probaţiune 

S  11.775 4,71 

4 Şef birou în 
cadrul 
Direcţiei 

S  11.250 4,50 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare, având în vedere 
faptul că,  în ultimii ani, 
atribuţiile specifice acestei 
categorii de personal s-au 
înmulţit, în timp ce gradul 
de risc a crescut, la fel ca şi 
plecările din sistem. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Naţionale 
de 
Probaţiune 

5 Şef serviciu 
de 
probaţiune 
local 

S  11.250 4,50 

6 Şef birou de 
probaţiune 
local 

S  10.375 4,15 

7 Inspector 
de 
probaţiune 
gradul I 

S Peste 20 
ani 

11.000 4,40 

S 15-20 ani 10.725 4,29 
S 10-15 ani 10.375 4,15 
S 5-10 ani 10.125 4,05 

8 Inspector 
de 
probaţiune 
gradul II 

S Peste 20 
ani 

10.725 4,29 

S 15-20 ani 10.375 4,15 

S 10-15 ani 10.125 4,05 

S 5-10 ani 9.950 3,98 

S Baza 0-5 
ani 

9.675 3,87 

9 Consilier de 
probaţiune 
gradul I 

S Peste 20 
ani 

9.475 3,79 

S 15-20 ani 9.050 3,62 

S 10-15 ani 8.775 3,51 

S 5-10 ani 8.575 3,43 

10 Consilier de 
probaţiune 
gradul II 

S Peste 20 
ani 

9.050 3,62 

S 15-20 ani 8.775 3,51 

S 10-15 ani 8.575 3,43 

S 5-10 ani 8.350 3,34 

S Baza 0-5 
ani 

8.150 3,26 

11 Consilier de 
probaţiune 
gradul III 

S Peste 20 
ani 

8.275 3,31 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

S 15-20 ani 8.075 3,23 

S 10-15 ani 7.850 3,14 

S 5-10 ani 7.650 3,06 

S Baza 0-5 
ani 

7.475 2,99 

12 Consilier de 
probaţiune 
debutant 

S Baza 0-5 
ani 

4.950 1,98 

 
Autori: deputaţi Oana Florea, Alina Teiş 
şi Roxana Mînzatu, Matei Călin 
 

38.  
(forma adoptată de Senat) 
 
- La articolul unic, după punctul 10 
se introduce un nou punct, pct.11, 
cu următorul cuprins: 
”11. La anexa nr.VIII, capitolul I, 
subcapitolul 1: A. Salarizarea 
funcţionarilor publici, Secţiunea I: Salarii 
pentru administraţia publică centrală, 
litera c). Funcţii publice de conducere, 
după primul punct al notei, se introduce 
un nou punct, cu următorul cuprins: 
Salariul de bază de la nr.crt.6 se aplică 
şi funcţiei de şef birou - personal 
contractual din cadrul aparatului de 
lucru al Parlamentului.” 
 

 
La anexa nr.VIII, capitolul I, punctul 1, 
litera A, Nota de la litera c) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
Notă: 
1. Nivelul de salarizare al funcţiei de 
şef birou de la nr. crt. 6 se utilizează 
şi pentru funcţia de şef birou - personal 
contractual din cadrul serviciilor 
Parlamentului” 
2. Salariile de bază prevăzute la gradul I 
şi gradul II cuprind sporul de vechime în 
muncă la nivel maxim. 
 
Autor: deputat Csep Eva Andrea 
 

 
1. Funcţia de şef birou nu se 
regăseşte în grila după care 
se salarizează personalul 
contractual din serviciie 
Parlamentului. 
 
2. Formularea nu 
corespunde exigenţelor de 
tehnică legislativă. 
Pe fond, salarizarea unei 
funcţii contractuale nu poate 
fi asimilată cu cea a unei 
funcţii publice, care are 
incompatibilităţi şi interdicţii 
specifice, compensate 
printr-o salarizare adecvată 
restricţiilor impuse de lege. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

39.  
Anexa nr.VIII, Cap.I, Lit.A, pct.I 
 
*) 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 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 

 
La Anexa nr.VIII, Cap.I, Lit.A, pct.I, 
textul de la asterisc 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 
Arhivelor Securităţii, al Consiliului 
Naţional al Audiovizualului, al Consiliului 
Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii 
Publice, al Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate şi instituţiilor aflate în 
subordinea, coordonare sau sub 
autoritatea acestora, 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 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în sensul menţinerii 
corelaţiilor și ierarhizării 
stabilite potrivit legislației 
anterioare Legii 
nr.153/2017. 
 
2. Respins la vot.  

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

şi pentru funcţiile publice 
corespunzătoare înalţilor funcţionari 
publici din cadrul instituţiei prefectului. 

specialitate ale administraţiei publice 
centrale, organismele intermediare 
pentru programe operaţionale, precum 
şi pentru funcţiile publice 
corespunzătoare înalţilor funcţionari 
publici din cadrul instituţiei prefectului.” 
 
Autor: deputat Mircea Drăghici 
 

40.  
Anexa VIII, cap. II, litera B, punctul I 
 
5 Şef serviciu, şef 

secţie, şef 
filială, şef corp 
control 
comercial I, 
redactor-şef 
adjunct, 
preşedinte 
federaţie, şef 
centru 

S 5212 5791 2,08 2,32 

6 Şef birou, şef 
atelier, şef 
staţie, şef 
sector, şef 
oficiu, şef 
laborator, şef 
fermă, şef bază 
experimentală, 
şef corp control 
comercial II, 
secretar general 
federaţie 

S 5110 5315 2,04 2,13 

 
 

 
La Anexa VIII, capitolul II, litera B, 
punctul I, salariile de bază şi coeficienţii 
aferenţi de la nr. crt. 5 și 6 ale tabelului 
de la lit. a) se modifică după cum 
urmează: 
 
5 Şef serviciu, 

şef secţie, şef 
filială, şef corp 
control 
comercial I, 
redactor-şef 
adjunct, 
preşedinte 
federaţie, şef 
centru 

S 6000 6550 2,40 2,62 

6 Şef birou, şef 
atelier, şef 
staţie, şef 
sector, şef 
oficiu, şef 
laborator, şef 
fermă, şef bază 
experimentală, 
şef corp control 

S 5875 6110 2,35 2,44 

 
1. Se impune modificarea 
salarizării pentru aceste 
funcţii, în scopul menţinerii 
diferenţelor necesare între 
funcţiile de conducere şi 
cele de execuţie din 
subordine. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
(din Legea nr.153/2017) 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

 comercial II, 
secretar 
general 
federaţie 

 
Autori: deputat Florin Buicu şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 

41.  
__ 

 
Art.III. - Începând cu drepturile 
salariale aferente lunii următoare intrării 
în vigoare a prezentei legi, cuantumul 
brut al salariilor de bază de care 
beneficiază personalul încadrat pe funcții 
de specialitate, publice şi contractuale, 
din cadrul Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii se 
majorează cu 15%, cu respectarea 
prevederilor art. 38 alin.(6) din Legea 
nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autor: deputat Cristian Sefer 
 

 
1. Este necesară această 
majorare având în vedere 
nivelul scăzut al salarizării, 
precum şi condiţiile specifice 
în care se desfăşoară 
activitatea. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 

42.  
__ 

 
Art.IV. - Pentru personalul care ocupă 
funcţiile prevăzute în Notele de la 
subpunctele 1.1, 1.2 și 1.3 de la punctul 
1 al capitolului I din anexa nr. II la 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările 

 
1. Acordarea drepturilor mai 
favorabile. 
 
2. Din cauza constrângerilor 
bugetare amendamentul nu 
poate fi susţinut. Respins la 
vot. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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MOTIVARE 
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Camera 
decizională 

ulterioare, salariile de bază se stabilesc 
la nivelul mai favorabil prevăzut de lege, 
după caz. 
 
Autori: deputat Florin Buicu şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 

43.  
__ 

 
Art.V. - Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei legi, în aplicarea 
prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv cu cele aduse prin prezenta 
lege, salariile de bază prevăzute la art.I 
vor fi recalculate, după caz, prin 
raportarea salariului de bază astfel cum 
a fost stabilit în urma aplicării 
prevederilor art.38 alin.(3) la salariile de 
bază stabilite în anexele la lege. 
 
Autori: deputat Florin Buicu şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 

 
1. Corelare cu 
amendamentele propuse la 
art.I. 
 
2. Textul propus nu are 
corespondent, 
amendamentele de la art.I 
fiind respinse. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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