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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 2 noiembrie 2021 

Nr. 4c-9/286 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, trimis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială în procedură obişnuită, cu adresa nr.PLx 212/2020 din 
29 aprilie 2020, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 



 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 

2

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 2 noiembrie 2021 

Nr. 4c-9/286 
  

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea 

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

 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. PLx 212/2020 din 29 aprilie 2020, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
reglementării unor noi excepţii de la aplicarea prevederilor art.25 
referitoare la limitarea sporurilor salariale acordate personalului din familia 
ocupaţională de funcţii bugetare sănătate şi asistenţă socială. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.147/05.03.2020) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.960/18.02.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/111/11.05.2020) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/204/05.05.2020) 
 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/217/12.05.2020) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.607/22.04.2020). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 27 octombrie 

2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Cătălin Boboc – Secretar 
de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din totalul de 21 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate (o abţinere). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

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

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 23 aprilie 2020. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 
redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Tudor Polak 

 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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ANEXA 
 

Amendamente admise 
 

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

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.153/2017 

 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 

Motivare 

1.   
__ 

 
Titlul Legii 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice 
 

 
Nemodificat  

 

2.   
__ 

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

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.153/2017 

 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 

Motivare 

3.  Art. 22: Sporul pentru persoanele 
cu handicap 
 
(1) Pentru activitatea desfăşurată de 
nevăzătorii cu handicap grav şi 
accentuat, în cadrul programului 
normal de lucru, se acordă un spor 
de 15% din salariul de bază/solda de 
funcţie/salariul de 
funcţie/indemnizaţia de încadrare. 
 
(2) Celelalte categorii de 
persoane cu handicap grav şi 
accentuat care vor beneficia de 
acest spor se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului emisă 
până la data de 1 septembrie 
2018. 

  
1. La articolul 22, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Celelalte categorii de 
persoane cu handicap grav şi 
accentuat care vor beneficia de 
sporul prevăzut la alin.(1) se 
stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 
Autori: membrii comisiei 

 
 
 
 
Termenul nu mai 
este necesar, 
întrucât HG a fost 
emisă şi este în 
vigoare. 
Pentru claritatea 
textului. 

4.   
__ 

 
__ 

 
2. La articolul 22, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(3), cu 
următorul cuprins: 
„(3) Cuantumul sporurilor 
prevăzute la alin.(1) şi (2) nu se 
iau în calcul la determinarea limitei 
prevăzute la art.25 alin.(1) şi (2).” 
 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
 
Pentru a veni în 
sprijinul persoanelor 
cu dizabilităţi, dar şi 
a angajatorilor. 

5.   
Art. 25 

 
1. La articolul 25, alineatul 

 
Pct.1 se elimină. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.153/2017 

 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 

Motivare 

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

(6) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(6) Prin hotărâre de Guvern se 
poate aproba depăşirea limitei 
prevăzute la alin.(1) pentru 
anumite categorii de 
personal/ordonatori principali de 
credite din sectoarele 
sănătate/asistenţă socială.” 
 

 
Autori: deputaţi Adrian Solomon şi 
Tudor Polak 
 

 
Forma propusă nu 
respectă exigențele 
impuse de normele 
de tehnică 
legislativă. 
Este reglementată 
depăşirea plafonului 
prin Legea 
nr.179/2020. 

6.   
__ 

 
2. La articolul 25, după 
alineatul (6) se introduce un 
nou alineat, alin.(7) cu 
următorul cuprins: 
„(7) Sporurile acordate pentru 
asigurarea continuităţii 
activităţii în zilele în care, de 
regulă, nu se munceşte nu vor 
intra sub incidenţa alin.(1) şi 

 
Pct.2 se elimină. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon şi 
Tudor Polak 
 

 
Aceste zile se 
compensează cu timp 
liber corespunzător şi, 
doar în situaţii 
excepţionale, se 
acordă un spor. 
Ar fi discriminaţi cei 
care acordă zilele 
libere, potrivit legii. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.153/2017 

 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 

Motivare 

(2).” 
 

7.   
 
 
 
 
 

Nr. 
crt
. 

Funcţia 
clericală, funcţia 
de conducere 
din cadrul 
cultului sau 
asimilată N

um
ăr

ul
 d

e 
po

st
ur

i 

Funcţia 
didactică cu 
care se 
asimilează 

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

55 Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic I şi 
vechime în 
învăţământ 
peste 25 ani 

2 Secretar 
patriarhal, 
inspector 
general 
bisericesc, vicar 
administrativ 
eparhial, vicar 
episcopal 

41 Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic I şi 
vechime în 
învăţământ 
între 20 şi 
25 ani 

3 Secretar 
Cancelaria 
patriarhală, 
consilier 
eparhial, 
secretar 

915 Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic II şi 
vechime în 

 
__ 

 
3. La anexa nr. I, capitolul III, 
litera C, tabelul se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia 
clericală, funcţia 
de conducere 
din cadrul 
cultului sau 
asimilată N

um
ăr

ul
 d

e 
po

st
ur

i 

Funcţia 
didactică cu 
care se 
asimilează 

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

56 Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic I şi 
vechime în 
învăţământ 
peste 25 ani 

2 

Secretar 
patriarhal, 
inspector 
general 
bisericesc, vicar 
administrativ 
eparhial, vicar 
episcopal 

42 Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic I şi 
vechime în 
învăţământ 
între 20 şi 
25 ani 

3 

Secretar 
Cancelaria 
patriarhală, 
consilier 
eparhial, 
secretar 
eparhial, 

948 Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic II şi 
vechime în 
învăţământ 

Ca urmare a 
solicitărilor cultelor 
religioase, pentru buna 
funcționare a activității 
administrativ-
bisericești a unor 
unități de cult din 
cadrul cultelor 
religioase din România 
este necesară 
suplimentarea 
numărului de posturi 
pentru care se acordă 
sprijin financiar astfel: 
- Biserica Creștină 
după Evanghelie – 
Uniunea Bisericilor 
Creștine după 
Evanghelie – un post 
de vicepreședinte 
uniune; 
- Biserica Ortodoxă de 
Rit Vechi din România 
– un post de de vicar 
administrativ eparhial; 
- Arhiepiscopia 
Buzăului și Vrancei – 2 
posturi de consilier 
eparhial/inspector 
eparhial și 2 de 
stareț/stareță; 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.153/2017 

 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 

Motivare 

eparhial, 
inspector 
eparhial, exarh, 
protopop 

învăţământ 
între 10 şi 
15 ani 

4 Stareţ, 
superioară, 
egumen 

466 Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic II şi 
vechime în 
învăţământ 
între 1 şi 5 
ani 

 
 
 

inspector 
eparhial, exarh, 
protopop 

între 10 şi 
15 ani 

4 Stareţ, 
superioară, 
egumen 

472 Profesor cu 
studii 
superioare, 
cu grad 
didactic II şi 
vechime în 
învăţământ 
între 1 şi 5 
ani” 

 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, 
Vasile-Daniel Suciu, Csép Éva 
Andrea şi Ibram Iusein 
 
 
 
 

- Arhiepiscopia Dunării 
de Jos – un post de 
consilier 
eparhial/inspector 
eparhial și unul de 
stareț/stareță; 
- Arhiepiscopia 
Argeșului și Muscelului 
- 2 posturi de 
stareț/stareță;  
- Episcopia 
Maramureșului și 
Sătmarului - un post 
de stareț/stareță  
pentru Mănăstirea 
Borșa – Pietroasa; 
- Episcopia Giurgiului - 
2 posturi de consilier 
eparhial/ inspector 
eparhial; 
- Episcopia Alexandriei 
și Teleormanului - 2 
posturi de consilier 
eparhial/inspector 
eparhial. 
- Arhiepiscopia 
Romano-Catolică de 
Alba Iulia - 4 posturi 
de consilier eparhial;  
- Episcopia Romano-
Catolică de Timişoara - 
3 posturi de consilier 
eparhial;  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.153/2017 

 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 

Motivare 

- Episcopia Romano-
Catolică de Oradea - 3 
posturi de consilier 
eparhial,  
- Episcopia Romano-
Catolică de Satu Mare 
- 3 posturi de consilier 
eparhial,  
- Eparhia Reformată 
din Ardeal - 6 posturi 
de consilier eparhial,  
- Episcopia 
Evanghelică Luterană 
din România - un post 
de consilier eparhial,  
- Biserica Unitariană 
Maghiară - un post de 
consilier eparhial; 
- Muftiatul Cultului 
Musulman - 5 posturi 
de consilier eparhial. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.153/2017 

 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 

Motivare 

8.   
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia clericală 

Numărul de 
posturi 

pentru care 
se asigură 

sprijin lunar 
la salarizare 

Funcţia 
didactică cu 

care se 
asimilează 

  

Preot, diacon, 
pastor, vestitor, 
imam, rabin, 
cantor *), 
oficiant de cult 

15287   

1 
Cu studii 
superioare: 

11006 Profesor cu 
studii superioare

  gradul I 3045 gradul didactic I

  gradul II 3255 gradul didactic 
II 

  definitiv 2445 definitiv 

  debutant 2261 debutant 

2 Cu studii medii: 4281 

învăţător, 
educator, 
maistru-

instructor, cu 
studii medii 

  gradul I 663 gradul didactic I

  gradul II 784 gradul didactic 
II 

  definitiv 1690 definitiv 

  debutant 1144 debutant 

*) Se utilizează la cultul mozaic. 
 
 
 

 
__ 

 
4. La anexa nr. I, capitolul III, 
litera D, tabelul se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia clericală

Numărul de 
posturi 

pentru care 
se asigură 

sprijin lunar 
la salarizare

Funcţia 
didactică cu 

care se 
asimilează 

  

Preot, diacon, 
pastor, vestitor, 
imam, rabin, 
cantor *), 
oficiant de cult

15322   

1 
Cu studii 
superioare:

11031 Profesor cu 
studii superioare

gradul I 3058 gradul didactic I

  gradul II 3256 gradul didactic 
II

definitiv 2451 definitiv

debutant 2266 debutant

2 Cu studii medii: 4291 

învăţător, 
educator, 
maistru-

instructor, cu 
studii medii

gradul I 664 gradul didactic I

  gradul II 785 gradul didactic 
II

definitiv 1698 definitiv

debutant 1144 debutant

*) Se utilizează la cultul mozaic. 
 
Autori: deputaţi Robert Sighiartău 

Ca urmare a solicitării 
Arhiepiscopiei 
Bucureștilor de 
suplimentare a 
numărului de posturi 
clericale pentru care se 
acordă sprijin de la 
bugetul de stat, pentru 
buna desfășurare a 
activităților religioase, 
se suplimentează 
numărul de posturi cu 
10, nivel studii 
superioare, gradul I. 
 
Pentru buna 
desfășurare a 
activităților religioase 
ale Cultului Creștin 
Penticostal – Biserica 
lui Dumnezeu 
Apostolică din 
România, cult religios 
recunoscut în 
România, este 
necesară 
suplimentarea 
numărului cu 20 
posturi de execuţie, 
astfel: 
3 posturi S I 
un post S II 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.153/2017 

 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 

Motivare 

 
 

şi Csép Éva Andrea 6 posturi S definitiv 
un post M I 
un post M II 
8 posturi M definitiv 
 
Pentru Eparhia 
Reformată de pe lângă 
Piatra Craiului - 5 
posturi de preot/diacon 
debutant cu studii 
superioare. 
 

9.   
Art.9 alin.(1) lit.a) pct.(i) 
 
 
„(i) 19.958 de contribuţii pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară 
prevăzute la art.8 din prezenta 
anexă. Cuantumul contribuţiei 
lunare se stabileşte prin legile 
bugetare anuale sau prin legile 
de rectificare a bugetului de stat 
şi nu poate fi mai mic decât 
cuantumul stabilit, potrivit legii, 
pentru anul 2017;” 
 

 
__ 

 
5. La lit.E, art.9 alin.(1) lit.a),  
punctul (i) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(i) 19.959 de contribuţii pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară prevăzute 
la art.8 din prezenta anexă. 
Cuantumul contribuţiei lunare se 
stabileşte prin legile bugetare 
anuale sau prin legile de rectificare 
a bugetului de stat şi nu poate fi 
mai mic decât cuantumul stabilit, 
potrivit legii, pentru anul 2017;” 
 
Autor: deputat Csép Éva Andrea 
 
 

 
Majorarea numărului 
de contribuţii cu o 
contribuţie pentru 
Biserica Evanghelică 
– Lutherană, Filia 
Bistrița. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.153/2017 

 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autor amendament) 

 

Motivare 

10.  
 
 
 
 
 
 
 
f) pentru unităţile sanitare cu 
specific deosebit, stabilite de 
Ministerul Sănătăţii, un spor de 
până la 15% din salariul de bază;

 
3. La anexa nr.2 - „FAMILIA 
OCUPATIONALĂ DE FUNCŢII 
BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ”, la 
alin.(1) al art.7 din Capitolul II, 
lit.f) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„f) pentru unităţile sanitare cu 
specific deosebit, adică cele de 
grad I şi II conform 
clasificării spitalelor, un spor 
de până la 15% din salariul de 
bază;” 

 
Pct.3 se elimină. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon şi 
Tudor Polak 
 

 
Prevederea este 
restrictivă. 

11.  
 
 
 
 
 
 
 
(4) Sporurile prevăzute la alin.(1) 
lit. a)-f) şi h) nu pot fi acordate 
cumulat aceleiaşi persoane. 

 
4. La anexa nr.2 - 
„FAMILIA OCUPATIONALĂ 
DE FUNCŢII BUGETARE 
„SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ”, alin.(4) al art.7 
din Capitolul II se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Sporurile prevăzute la 
alin.(1) lit.a)-e) nu pot fi 
acordate cumulat aceleiaşi 
persoane.” 

 
Pct.4 se elimină. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon şi 
Tudor Polak 
 

 
Prevederea este 
restrictivă. 
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