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pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului            
nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii 
administraţiei publice 

 
 

Parlamentul României  adoptă prezenta lege. 
 

 
Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37 

din 22 aprilie 2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009, cu următoarele 
modificări:  

 
1. La articolul III, alineatele (8), (9) şi (12) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 
„(8) Remunerarea şi celelalte drepturi ale persoanelor care 

ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin 
contractul de management, la nivelul maxim al salariului pentru 
funcţia de consilier clasa I, gradul profesional superior, treapta 1 de 
salariazare, cuprins în anexa nr. 1 lit. B din Ordonanţa Guvernului 
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nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la 
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi 
alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale 
care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, la care se adaugă toate drepturile prevăzute de lege 
pentru funcţia de conducere de director general sau director, 
respectiv de director general adjunct sau director adjunct. 
Persoanele care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (3) 
beneficiază de sporul de vechime şi de celelalte sporuri, în 
condiţiile prevăzute de legislaţia muncii şi de legislaţia aplicabilă 
autorităţii sau instituţiei publice. 

(9) Pe perioada executării contractului de management, 
persoanelor care ocupă funcţii dintre cele prevăzute la alin. (3) li se 
aplică prevederile art. 70, 71, 79, 94-96 şi 111-114 din cartea I, 
titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 
........................................................................................................... 

(12) Funcţionarilor publici şi personalului încadrat în regim 
contractual în sistemul public, care vor fi numiţi în condiţiile                  
alin. (4), cu excepţia celor care ocupă posturi din cele prevăzute la 
alin. (1), li se suspendă de drept raporturile de serviciu, respectiv 
raporturile de muncă avute anterior numirii, pe durata executării 
contractului de management.”  

 
2. La anexă, punctul 6 al literei E se abrogă. 

 

3. La anexă, punctul 9 al literei G se abrogă. 
 
4. La anexă, punctul 2 al literei H se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
 „2. comisariatele  regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu;” 
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  5. La anexă, punctul 3 al literei H se abrogă. 
 
          6. La anexă, punctul 4 al literei H se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „4. direcţii de ape regionale ale Administraţiei Naţionale 
Apele Române.” 
  

7. La anexă, punctul 4 al literei I se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „4. inspectoratele teritoriale regionale de stat în construcţii.”  
 

Art. II. – Prin derogare de la dispoziţiile art. 22 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, cu privire la 
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, pot fi ocupate, prin examen sau concurs: 

a) posturile corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 
publici; 

b) posturile corespunzătoare funcţionarilor publici de 
conducere, funcţionarilor publici cu statut special de conducere şi 
posturile militare de conducere; 

c) posturile corespunzătoare funcţiilor prevăzute la art. III 
alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 
privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii publice . 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din 
Constituţia României, republicată. 
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