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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 Comisia pentru sănătate 
şi familie 

 
Bucureşti, 10 noiembrie 2015 

Nr. 4c-7/815 

 
 

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 
 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa  

nr. PLx 737/2015 din 28 octombrie 2015, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri 

în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale 

pentru Locuinţe. 

 

 

Bucureşti, 10 noiembrie 2015 
Nr. 4c-8/368 
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La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.935/1.09.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1351/10.11.2015). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea   

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015, care prevede majorarea 

cu 25% a salariului brut/soldei lunare brute/salariului lunar brut de care 

beneficiază personalul din sistemul public sanitar, începând cu 1 octombrie 

2015 faţă de nivelul avut în luna septembrie 2015.  

De asemenea, ordonanţa prevede modificarea Legii nr.152/1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în sensul asigurării 

unui cadru instituţional pentru includerea tinerilor specialişti din sănătate 

şi învăţământ în categoria persoanelor care pot închiria locuinţe realizate 

prin programele A.N.L. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în 

şedinţa comună din 10 noiembrie 2015.  

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 24 

membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 17 deputaţi din 

totalul de 19 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi (6 abţineri). 

 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

• d-na Daniela Pescaru – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 

Publice 

• d-l Ion Aurel Stanciu – Secretar de Stat, Ministerul 

Transporturilor 

• d-l Răzvan Vulcănescu – Subsecretar de Stat, Ministerul Sănătăţii 
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• d-na Lenuţa Ichim – Subsecretar de Stat, Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

• d-na chestor Irina Alexe – Secretar general adjunct, Ministerul 

Afacerilor Interne 

• d-na Daniela Moroşanu – Secretar general adjunct, Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

• d-l Stelică Drăgulin – Director general, Ministerul Afacerilor 

Interne 

• d-l George Stan – Director general, Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe 

• d-na Adriana Kalapis – Director, Ministerul Transporturilor 

• d-l Petru Mărculeţ – Şef serviciu, Ministerul Transporturilor 

• d-na Elena Ispas – Şef serviciu, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

• d-l Vasile Ion – Şef serviciu, Ministerul Apărării Naţionale 

• d-l Sorin Berbec – Şef birou, Ministerul Apărării Naţionale 

• d-na Ioana Simion – Director, Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

• d-l Bogdan Hossu – Preşedinte, CNS „Cartel Alfa” 

• d-l Dumitru Costin – Preşedinte B.N.S. 

• d-na Mariana Kniesner – Vicepreşedinte B.N.S. 

• d-l Ştefan Teoroc – Preşedinte, Federaţia Publisind 

• d-l Iulian Pope – Vicepreşedinte, Federaţia Sanitas 

• d-l Lucian Puiu – Secretar general, Federaţia Columna. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 26 

octombrie 2015. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

În urma finalizării dezbaterilor în cadrul celor două Comisii, acestea 

propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu amendamente a 

proiectului de lege, redate în anexele care fac parte integrantă din 

prezentul raport. 

 

 

 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon     Florin Buicu 
 
 
 
SECRETAR,      SECRETAR,   
Mihăiţă Găină     Camelia Bogdănici 

         
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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Anexa nr.1 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În cursul dezbaterilor, comisiile au aprobat următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.35/2015 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2015, precum şi 
alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice, precum şi 
pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe 

 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

2.  
__ 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.35 din 2 
septembrie 2015 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.669 din 2 
septembrie 2015, cu 
următoarele modificări: 
 

 
Art.I. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.35 din 2 
septembrie 2015 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 152/1998 
privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.669 din 2 
septembrie 2015, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.  
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.152/1998 privind înfiinţarea 
Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe 
 

4.  
Art.I. - Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.83/2014 
privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum 
şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 925 
din 18 decembrie 2014, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 71/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

5.  
1. La articolul 1, după 
alineatul (54) se introduc 
şase noi alineate, 
alineatele (55)-(510), cu 
următorul cuprins: 
"(55) Începând cu data de 1 
octombrie 2015, prin excepţie 
de la prevederile alin.(1), 
cuantumul brut al salariilor de 
bază/soldelor funcţiei de 
bază/salariilor funcţiei de 
bază/indemnizaţiilor de 
încadrare de care beneficiază 
personalul din sistemul public 
sanitar, precum şi personalul 
din cadrul Institutului Naţional 
de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de 
Muncă şi al serviciilor 
teritoriale de expertiză 
medicală aflate în subordinea 
caselor teritoriale de pensii se 
majorează cu 25 % faţă de 
nivelul acordat pentru luna 
septembrie 2015. 
 
 
 
(56) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(2), 
cuantumul sporurilor, 

 
- La articolul I punctul 1, 
alineatele (55), (59) şi (510) 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„(55) Începând cu data de 1 
octombrie 2015, prin excepţie 
de la prevederile alin.(1), 
cuantumul brut al salariilor de 
bază/soldelor de funcţie/ 
salariilor de funcţie/ 
indemnizaţiilor de încadrare de 
care beneficiază personalul din 
sistemul public sanitar, 
sistemul public de asistenţă 
socială, precum şi personalul 
din cadrul Institutului Naţional 
de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de 
Muncă şi al serviciilor teritoriale 
de expertiză medicală aflate în 
subordinea caselor teritoriale de 
pensii se majorează cu 25% faţă 
de nivelul acordat pentru luna 
septembrie 2015. 
 
 
 
Nemodificat  
 
 

 
1. La articolul I punctul 1, 
alineatele (55), (57)– (510) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„(55) Începând cu data de 1 
decembrie 2015, prin excepţie 
de la prevederile alin.(1), 
cuantumul brut al salariilor de 
bază/soldelor de funcţie/ 
salariilor de funcţie/ 
indemnizaţiilor de încadrare de 
care beneficiază personalul din 
sistemul public sanitar, precum 
şi personalul din cadrul 
Institutului Naţional de Expertiză 
Medicală şi Recuperare a 
Capacităţii de Muncă şi al 
serviciilor teritoriale de expertiză 
medicală aflate în subordinea 
caselor teritoriale de pensii se 
majorează cu 25% faţă de 
nivelul acordat pentru luna 
septembrie 2015. 
 
Autor: deputat Irinel Stativă 
 
 
Alin.(56) nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru evitarea 
retroactivităţii. 
 
Aplicarea în forma 
propusă de Senat este 
retroactivă şi nu poate fi 
realizată fără a încălca 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
S-a eliminat sintagma  
“sistemul public de 
asistenţă socială” 
întrucât s-a preluat ca 
amendament în 
reformularea art.II al 
prezentei legi.  
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

indemnizaţiilor, compensaţiilor 
şi al celorlalte elemente ale 
sistemului de salarizare care 
fac parte, potrivit legii, din 
salariul brut, solda lunară 
brută/salariul lunar brut, 
indemnizaţia brută de 
încadrare de care beneficiază 
personalul din cadrul 
sistemului public sanitar şi 
personalul din cadrul 
Institutului Naţional de 
Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de 
Muncă şi al serviciilor 
teritoriale de expertiză 
medicală aflate în subordinea 
caselor teritoriale de pensii, se 
majorează potrivit alin.(55) în 
măsura în care personalul îşi 
desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii. 
 
(57) În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, 
prin personal din sistemul 
public sanitar se înţelege 
toate categoriile de personal 
din unităţile sanitare publice 
cu şi fără paturi, centrele de 
diagnostic şi tratament, 
centrele medicale, centrele de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(57) În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, 
prin personal din sistemul public 
sanitar se înţelege toate 
categoriile de personal din 
unităţile sanitare publice cu şi 
fără paturi, centrele de 
diagnostic şi tratament, centrele 
medicale, centrele de sănătate, 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

sănătate, centrele de sănătate 
multifuncţionale, unităţile 
specializate de urgenţă şi 
transport sanitar publice, 
inclusiv unităţile sanitare 
aflate în subordinea 
ministerelor şi instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie, 
personalul din cabinetele 
medicale şi de medicină 
dentară, de unitate, ale 
Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor Interne, 
precum şi ale Serviciului 
Român de Informaţii, 
personalul din reţeaua de 
medicină şcolară, asistenţă 
medicală comunitară, precum 
şi din alte unităţi sanitare şi 
medico-sociale publice, 
inclusiv personalul din 
unităţile nominalizate în anexa 
nr.2 la Hotărârea Guvernului 
nr.144/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţate integral 
de la bugetul de stat şi din 
venituri proprii şi subvenţii de 
la bugetul de stat, aflate în 
subordinea,  Ministerului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

centrele de sănătate 
multifuncţionale, unităţile 
specializate de urgenţă şi 
transport sanitar publice, 
inclusiv unităţile sanitare aflate 
în subordinea sau coordonarea 
ministerelor şi instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie, 
personalul din cabinetele 
medicale şi de medicină dentară, 
de unitate, ale Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului 
Afacerilor Interne, precum şi ale 
Serviciului Român de Informaţii, 
personalul din reţeaua de 
medicină şcolară şi 
universitară, preşcolară şi  
ante-preşcolară, asistenţă 
medicală comunitară, precum şi 
din alte unităţi sanitare şi 
medico-sociale publice, inclusiv 
personalul din unităţile 
nominalizate în anexa nr.2 la 
Hotărârea Guvernului 
nr.144/2010 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, finanţate 
integral de la bugetul de stat şi 
din venituri proprii şi subvenţii 
de la bugetul de stat, aflate în 
subordinea sau coordonarea 

 
 
 
 
Pentru a beneficia de 
prevederile prezentei 
legi şi personalul din 
cadrul entitaţilor aflate 
în coordonarea 
ministerelor şi 
instituţiilor cu reţea 
sanitară proprie. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

Sănătăţii. 
 
 
 
 
(58) Beneficiază de 
prevederile alin.(55) şi (56) 
numai personalul de 
specialitate medico-sanitar, de 
specialitate din 
compartimentele paraclinice 
medico-sanitare şi auxiliar 
sanitar din penitenciarele-
spital, precum şi din 
cabinetele medicale 
organizate la nivelul unităţilor 
penitenciare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerului Sănătăţii. 
 
Autor: deputat Florin Buicu 
 
 
(58) Beneficiază de prevederile 
alin.(55) şi (56) numai personalul 
de specialitate medico-sanitar, 
de specialitate din 
compartimentele paraclinice 
medico-sanitare şi auxiliar 
sanitar din penitenciarele-spital, 
precum şi din cabinetele 
medicale organizate la nivelul 
unităţilor penitenciare, inclusiv 
personalul de specialitate din 
sistemul administraţiei 
penitenciare care defineşte, 
coordonează, implementează 
şi desfăşoară activităţi în 
domeniul asistenţei 
educative, asistenţei 
psihologice şi asistenţei 
sociale a persoanelor private 
de libertate. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon 
şi Florin Buicu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a cuprinde toate 
categoriile de personal 
medical şi de asistenţă 
socială de la nivelul 
unităţilor penitenciare. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

 
(59) Beneficiază de 
prevederile alin.(55) şi (56) 
numai personalul de 
specialitate medico-sanitar şi 
auxiliar sanitar din structura 
medicală a sistemului 
naţional de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(59) Beneficiază de prevederile 
alin.(55) şi (56) inclusiv 
personalul militar şi civil de 
specialitate medico-sanitar şi de 
specialitate din 
compartimentele paraclinice 
medico-sanitare şi auxiliar 
sanitar din unităţile sanitare 
aflate în subordinea 
ministerelor şi instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie din 
sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate 
naţională, aşa cum sunt 
nominalizate în anexa nr.1 a 
Hotărârii Guvernului 
nr.584/2005 privind 
stabilirea activităţilor 
specifice şi a finanţării 
unităţilor sanitare din 
sistemul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă 
naţională, precum şi a 
unităţilor sanitare din 
reţeaua Ministerului Justiţiei, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
personalul din reţeaua de 
medicină şcolară şi asistenţă 
medicală comunitară, 
precum şi personalul altor 

 
(59) Beneficiază de prevederile  
alin.(55) şi (56) numai personalul 
de specialitate medico-sanitar şi 
de specialitate din 
compartimentele paraclinice 
medico-sanitare şi auxiliar 
sanitar, indiferent de funcţia 
pe care este încadrat, din 
sistemul de apărare, ordine 
publică şi securitate naţională. 
În această situaţie, 
prevederile alin.(56) se 
aplică asupra elementelor 
sistemului de salarizare care 
nu fac parte, potrivit legii, 
din salariul de bază/salariul 
funcţiei de bază/solda 
funcţiei de bază. 
 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon 
şi Florin Buicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pentru a cuprinde toate 
categoriile de personal 
medical de la nivelul 
unităţilor sanitare din 
sistemul de apărare, 
ordine publică şi 
siguranţă naţională. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

 
 
 
(510) Nu intră sub incidenţa 
prevederilor alin.(55) şi (56) 
personalul din direcţiile de 
sănătate publică şi structurile 
similare ale ministerelor şi 
instituţiilor cu reţea sanitară 
proprie, cu excepţia 
personalului din cabinetele 
medicale şi de medicină 
dentară, de unitate, prevăzute 
la alin.(57)." 
 

unităţi sanitare şi medico-
sociale publice. 
 
(510) Nu intră sub incidenţa 
prevederilor alin.(55) şi (56) 
personalul din direcţiile de 
sănătate publică, cu excepţia 
personalului contractual care 
nu a beneficiat de creşterile 
salariale prevăzute de 
ordinul comun al ministrului 
sănătăţii şi al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate 
nr.843/491/2015 privind 
asimilarea funcţiilor şi 
salariilor din cadrul 
direcţiilor de sănătate 
publică judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti cu 
funcţiile şi nivelul de 
salarizare a acestora din 
cadrul caselor de asigurări 
de sănătate judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti, 
precum şi stabilirea nivelului 
concret al drepturilor 
salariale, precum şi din 
structurile similare acestora din 
cadrul ministerelor şi instituţiilor 
cu reţea sanitară proprie, cu 
excepţia personalului din 
cabinetele medicale şi de 

 
 
 
(510) Beneficiază de 
prevederile  alin. (55) şi (56) 
personalul din reţeaua de 
medicină şcolară şi 
universitară, preşcolară şi 
ante-preşcolară, asistenţă 
medicală comunitară, 
precum şi personalul altor 
unităţi sanitare şi medico-
sociale publice. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon 
şi Florin Buicu 
 
 

 
 
 
 
Pentru a cuprinde toate 
categoriile de personal 
din sistemul sanitar şi de 
asistenţă medico-
socială. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

medicină dentară, de unitate, 
prevăzute la alin.(57).” 
 

6.  
__ 

 
__ 

 
2. La articolul I, după 
punctul 1 se introduce un 
nou punct, punctul 11, cu 
următorul cuprins: 
«11. La articolul 1, după 
alineatul (81) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(82), cu următorul cuprins: 
„(82) Asimilarea funcţiilor şi 
salariilor personalului Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, 
institutelor centrale şi 
structurilor subordonate 
judeţene, în mod corespunzător 
încadrării acestor structuri, cu 
funcţiile şi nivelul de salarizare 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi după caz, din cadrul Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, în cazul unităţilor 
subordonate, precum şi 
stabilirea nivelului concret al 
drepturilor salariale se fac prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, 

 
Ţinând cont de faptul că 
situaţia actuală, 
caracterizată prin 
existenţa unei nealinieri 
a veniturilor personalului 
din sistemul sanitar 
veterinar cu cele din 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, sau 
cât mai aproape de cele 
ale personalului din  
sistemul sanitar, este de 
natură să aducă 
atingere interesului 
public şi implicit  
siguranţei naţionale, 
având în vedere 
specificul sistemului 
veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor. 
Pentru a asigura 
personal adecvat, care 
să garanteze succesul 
politicilor Comisiei 
Europene în România – 
unele dintre ele delegate 
în baza programelor 
gestionate de Ministerul 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

corespunzător specificului 
funcţiilor Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, având ca 
referinţă dispoziţiile ordinelor 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale de aplicare a 
prevederilor alin.(8) şi (81), cu 
respectarea normelor legale în 
vigoare.” 
 
Autori: deputaţi Ioan Dîrzu, 
Liviu Harbuz, Oros Nechita-
Adrian, Kelemen Atilla 
 

Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, ţinând cont de 
faptul că acestea nu pot 
fi realizate decât de 
personalul sanitar 
veterinar, şi a elimina 
exodul personalului din 
sistemul sanitar-
veterinar, atât prin 
plecări în străinătate, cât 
şi către alte structuri  în 
care obţin venituri 
substanţial mai mari. 
Pentru a asigura 
corespondenţa cu nivelul 
de salarizare din cadrul 
Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. 
 

7.  
__ 

 
__ 

 
3. La articolul I, după 
punctul 11 se introduce un 
nou punct, punctul 12, cu 
următorul cuprins: 
«12. La articolul 1, după 
alineatul (12) se introduc 
două noi alineate, alineatele 
(13) şi (14), cu următorul 
cuprins: 
„(13) Pentru personalul 
direcţiilor de sănătate publică 
prevederile alin.(55) se aplică la 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a beneficia de o 
majorare necesară a 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

cuantumul brut al salariilor de 
bază aferente lunii iunie 2015. 
(14) Dacă în urma aplicării 
prevederilor alin.(13) rezultă un 
cuantum brut al salariului de 
bază mai mic decât cel aflat în 
plată, se menţine în plată 
cuantumul avut.”» 
 
Autori: deputaţi Florin Buicu, 
Tamara Ciofu, Violeta Tudorie şi 
senator Doina Federovici 
 

salariilor personalul din 
cadrul direcţiilor de 
sănătate publică. 

8.  
__ 

 
__ 

 
4. La articolul I, după 
punctul 12 se introduce un 
nou punct, punctul 13, cu 
următorul cuprins: 
«13. După  articolul 1 se 
introduce un nou articol, 
articolul 11, cu următorul 
cuprins: 
"Art.11. - (1) Prin excepţie de la 
prevederile art.1 alin.(1), 
începând cu data de 1 
decembrie 2015,  cuantumul 
brut al salariilor de bază/soldelor 
funcțiilor de bază/salariilor 
funcției de bază/indemnizațiilor 
de încadrare de care beneficiază 
personalul prevăzut în Anexa 
nr.I – Familia ocupaţională de 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru a rezolva o parte 
din doleanţele transmise 
comisiilor referitoare la 
salarizarea personalului 
bugetar care nu a 
beneficiat de majorări 
salariale în cursul 
acestui an, luând în 
considerare şi faptul că 
în bugetul pe anul 2016 
trebuie cuprinse 
fondurile necesare 
acoperirii acestor 
cheltuieli. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

funcţii bugetare „Administraţie”, 
Capitolul II – Unităţi de 
cercetare ştiinţifică, dezvoltare 
tehnologică şi proiectare din  
Anexa nr.II – Familia 
ocupaţională de funcţii bugetare 
„Învăţământ”, Anexa nr.IV - 
Familia ocupaţională de funcţii 
bugetare „Cultură” , Anexa nr.V 
- Familia ocupaţională de funcţii 
bugetare „Diplomaţie”, Anexa 
nr.VI - Familia ocupaţională de 
funcţii bugetare „Justiţie”, Anexa 
nr.VII - Familia ocupaţională de 
funcţii bugetare „Apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională” și 
Anexa nr.VIII – Reglementări 
specifice personalului din 
autorităţile şi instituţiile publice 
finanţate integral din venituri 
proprii, aflate în subordinea, sub 
autoritatea, în coordonarea 
Guvernului, ministerelor şi 
celorlalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi cele 
aflate în coordonarea primului-
ministru şi cele aflate sub 
controlul Parlamentului la 
Legea-cadru nr.284/2010  
privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  se 
majorează cu 10% faţă de 
nivelul acordat pentru luna 
noiembrie 2015. 
(2) Prin excepţie de la 
prevederile art.1 alin.(2), 
cuantumul sporurilor, 
indemnizaţiilor şi al celorlalte 
elemente ale sistemului de 
salarizare care fac parte, potrivit 
legii, din salariul brut/solda 
lunară brută/ salariul lunar brut/ 
indemnizaţia brută  de care 
beneficiază personalul prevăzut 
la alin.(1) se majorează cu 
acelaşi procent de 10%, în 
măsura în care personalul 
respectiv îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii. 
(3) Nu intră sub incidența 
prevederilor alin.(1) și alin.(2) 
personalul prevăzut la art.1 
alin.(55)-(510), alin.(61)-(62) şi 
alin.(12)-(13), precum şi 
personalul prevăzut la art.I pct.2 
din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.27/2015 pentru 
completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

publice în anul 2015,  precum şi 
alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice şi pentru 
stabilirea unor măsuri 
bugetare.” 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

9.  
2. Articolul 28 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
"Art.28. - (1) Începând cu 1 
octombrie 2015, cuantumul 
salariului lunar brut/soldei 
brute lunare luat/luate în 
calcul la stabilirea bursei de 
rezidenţiat potrivit art.18 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 103/2013, 
aprobată cu completări prin 
Legea nr. 28/2014, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este de 3.875 lei. 
(2) Plata lunară a bursei de 
rezidenţiat pentru rezidenţii 
din cadrul Institutului Naţional 
de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de 
Muncă se realizează din 
bugetul de stat, prin bugetul 
aprobat Ministerului Muncii, 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice." 
 

10.  
Art.II. - Legea nr. 152/1998 
privind  înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 740 
din 21 octombrie 2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
1. La articolul 8, după 
alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(11), cu următorul cuprins: 
"(11) Tinerii specialişti din 
învăţământ şi din sănătate, în 
sensul prevederilor prezentei 
legi, sunt persoane majore în 
vârstă de până la 35 de ani la 
data depunerii cererii pentru 
repartizarea unei locuinţe 
construite prin programele 
A.N.L., destinate închirierii, şi 
care pot primi repartiţii în cel 
mult 36 de luni de la 
împlinirea acestei vârste, 
angajaţi ai unităţilor din 
domeniile respective aflate pe 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

raza unităţii administrativ-
teritoriale în care sunt 
amplasate locuinţele, inclusiv 
medicii rezidenţi, şi care nu 
deţin o locuinţă în proprietate 
pe raza unităţii administrativ-
teritoriale respective." 
 
2. La articolul 10 alineatul 
(2) litera d1), partea 
dispozitivă se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"d1) valoarea de vânzare 
stabilită, conform prevederilor 
lit.d), se ponderează cu un 
coeficient determinat în 
funcţie de ierarhizarea 
localităţilor pe ranguri, 
stabilită prin Legea 
nr. 351/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
astfel:" 
 

11.  
__ 

 
__ 

 
Art.II. – (1) Începând cu 
drepturile aferente lunii 
decembrie 2015, cuantumul brut 
al salariilor de bază/soldelor 
funcţiei de bază/salariilor 
funcţiei de bază/indemnizaţiilor 
de încadrare de care beneficiază 
personalul din cadrul sistemului 

 
 
Pentru a beneficia de 
majorări salariale şi 
personalul din sistemul 
public de asistenţă 
socială, care, în prezent, 
are venituri salariale 
nete sub salariul minim 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

public de asistenţă socială, astfel 
cum este definit în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.70/2014 privind salarizarea 
personalului din cadrul 
sistemului public sanitar şi 
sistemului public de asistenţă 
socială în anul 2015, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.185/2015,  se 
majorează cu 25% faţă de 
nivelul acordat pentru luna 
septembrie 2015. 
(2) Personalul prevăzut la 
alin.(1) nu beneficiază de 
prevederile art.11 alin.(1) şi (2) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 71/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi cu cele aduse prin prezenta 
lege. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon 
şi Florin Buicu  

brut pe ţară.  

12.     
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţă de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisii 
(autor amendament)  

Motivare 

__ __ Art.III. - Alineatul (2) al 
articolului 17 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.86/2014 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.174/2015, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Salarizarea personalului din 
cadrul Administraţiei 
Prezidenţiale, serviciilor 
Parlamentului şi aparatului de 
lucru al Guvernului se stabileşte 
la nivelul de salarizare maxim 
aflat în plată aferent funcţiilor 
din cadrul aparatului de lucru al 
Guvernului.” 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon 
şi Florin Buicu  
 

Amendamentul se 
întemeiază pe principiul 
constituţional al 
separaţiei şi echilibrului 
puterilor în stat, precum 
şi pe principiul egalităţii 
de tratament, care 
implică şi solicită 
personalului din cadrul 
acestor trei instituţii 
fundamentale ale 
statului activităţi la 
acelaşi nivel de 
responsabilitate.  
Până la un moment dat, 
salarizarea personalului 
din cadrul celor 3 
instituţii a fost la acelaşi 
nivel, însă prin evoluţia 
legislaţiei şi promovarea 
unor politici mai puţin 
obiective, s-a creat o 
discrepanţă nejustificată 
între aceste categorii de 
personal, care trebuie 
corectată. 
 

 
 
 
 

Anexa nr.2 
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AMENDAMENTE RESPINSE 

 
În cursul dezbaterilor, comisiile au respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. Text iniţial 

Amendament propus / autor 
amendament 

Motivare 
a) argumente pentru susţinere 

b) argumente pentru respingere 

Camera 
Decizională 

1.  
(din OUG 83/2014) 
 
 
 
(51) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(1) şi (2), personalul din 
aparatul de lucru al Parlamentului 
şi din celelalte instituţii şi autorităţi 
publice, salarizat la acelaşi nivel, 
precum şi personalul din cadrul 
Consiliului Concurenţei şi al Curţii 
de Conturi, inclusiv personalul 
prevăzut la art.5 din aceste 
instituţii, care beneficiază de un 
cuantum al salariilor de bază şi al 
sporurilor mai mici decât cele 
stabilite la nivel maxim în cadrul 
aceleiaşi instituţii sau autorităţi 
publice pentru fiecare 
funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va 
fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi 
desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii. 
 

 
Domnii deputaţi Cătălin Rădulescu 
şi Cristina Pocora propun  
reformularea textului după cum 
urmează:  
“(51) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1) şi (2), 
personalul din aparatul de lucru al 
Parlamentului şi din celelalte 
instituţii şi autorităţi publice, 
salarizat la acelaşi nivel, precum şi 
personalul din cadrul Consiliului 
Concurenţei, Casei Naţionale de 
Pensii Publice şi Curţii de Conturi, 
inclusiv personalul prevăzut la art.5 
din aceste instituţii, care 
beneficiază de un cuantum al 
salariilor de bază şi al sporurilor 
mai mici decât cele stabilite la nivel 
maxim în cadrul aceleiaşi instituţii 
sau autorităţi publice pentru fiecare 
funcţie/grad/ treaptă şi gradaţie, 
va fi salarizat la nivelul maxim dacă 
îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii.” 
 

 
a) Necesitatea eliminării diferențelor 
salariale existente in cadrul aceleiași 
unități/instituții, pentru ca este 
important ca la aceeași încadrare sa 
existe același salariu. Reglementarea 
ar urma să aducă un impact pozitiv in 
domeniul de activitate, motivând 
angajații. 
În acest sens, măsura ar determina 
un sistem mai atractiv pentru viitorii 
angajați, cat si menținerea actualilor 
profesioniști in domeniu; ieșirile 
naturale din sistem au condus la un 
deficit de personal, având în vedere 
ca un profesionist în domeniu se 
formează în ani buni de 
activitate, iar legislația în domeniul 
pensiilor suportă modificări frecvente 
(16 modificări legislative aplicate de 
la apariția Legii 263/2010. 
 
b) S-ar crea discriminări faţă de 
personalul din alte autorităţi şi 
instituţii similare din administraţia 
centrală. De asemenea, din punct de 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Amendament propus / autor 

amendament 

Motivare 
a) argumente pentru susţinere 

b) argumente pentru respingere 

Camera 
Decizională 

vedere tehnic, personalul prevăzut la 
alin.(51) cuprinde acele categorii de 
personal al căror salariu de bază a 
fost stabilit între limite. 
 

2.  
(text Senat) 
 
 
 
„(55) Începând cu data de 1 
octombrie 2015, prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), cuantumul 
brut al salariilor de bază/soldelor 
de funcţie/ salariilor de funcţie/ 
indemnizaţiilor de încadrare de 
care beneficiază personalul din 
sistemul public sanitar, sistemul 
public de asistenţă socială, 
precum şi personalul din cadrul 
Institutului Naţional de Expertiză 
Medicală şi Recuperare a 
Capacităţii de Muncă şi al serviciilor 
teritoriale de expertiză medicală 
aflate în subordinea caselor 
teritoriale de pensii se majorează 
cu 25% faţă de nivelui acordat 
pentru luna septembrie 2015. 
 

 
Domnii deputaţi Iulian Popescu, 
Liliana Mincă şi Ştefan Dalca 
propun reformularea textului după 
cum urmează: 
„(55) Începând cu data de 1 
octombrie 2015, prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), cuantumul 
brut al salariilor de bază/soldelor 
de funcţie/ salariilor de funcţie/ 
indemnizaţiilor de încadrare de 
care beneficiază personalul din 
sistemul public sanitar, sistemul 
public de asistenţă socială, 
personalul din cadrul Institutului 
Naţional de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă 
şi al serviciilor teritoriale de 
expertiză medicală aflate în 
subordinea caselor teritoriale de 
pensii, precum şi personalul din 
cadrul Comisiei Superioare de 
Evaluare a Persoanelor Adulte 
cu handicap, angajat al 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 

 
a) Argumentele expuse în preambulul 
Ord. 35/2015, vizând personalul din 
cadrul Institutului Naţional de 
Expertiză Medicală şi Recuperare a 
Capacităţii de Muncă şi al serviciilor 
teritoriale de expertiză medicală 
aflate în subordinea caselor teritoriale 
de pensii  sunt valabile în egală 
măsură și pentru medicii angajați în 
Serviciile de Evaluare Complexă 
Persoane Adulte/Copii cu Handicap, în 
Comisiile de Evaluare Persoane Adulte 
cu Handicap și Comisia Superioară de 
Evaluare Persoane Adulte cu 
Handicap. Impactul financiar ar fi 
nesemnificativ. 
 
b) Personalul din cadrul Comisiei 
asigură activitatea de secretariat şi 
face parte din aparatul MMFPSPV. 
Aplicarea ar crea discriminare faţă de 
celelalte categorii de personal din 
cadrul ministerului. 
De asemenea, membrii Comisiei 
Superioare beneficiază de o 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Amendament propus / autor 

amendament 

Motivare 
a) argumente pentru susţinere 

b) argumente pentru respingere 

Camera 
Decizională 

Persoanelor Vârstnice sau în 
instituţiile subordonate 
acestuia, se majorează cu 25% 
faţă de nivelui acordat pentru luna 
septembrie 2015.” 
 

indemnizaţie pentru fiecare şedinţă al 
cărei cuantum este de 1% din 
indemnizaţia secretarului de stat din 
minister. 
 

3.  
(text Senat) 
 
 
„(55) Începând cu data de 1 
octombrie 2015, prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), cuantumul 
brut al salariilor de bază/soldelor 
de funcţie/ salariilor de funcţie/ 
indemnizaţiilor de încadrare de 
care beneficiază personalul din 
sistemul public sanitar, sistemul 
public de asistenţă socială, 
precum şi personalul din cadrul 
Institutului Naţional de Expertiză 
Medicală şi Recuperare a 
Capacităţii de Muncă şi al serviciilor 
teritoriale de expertiză medicală 
aflate în subordinea caselor 
teritoriale de pensii se majorează 
cu 25% faţă de nivelui acordat 
pentru luna septembrie 2015. 
 

 
Doamna deputat Cristina Pocora 
propune reformularea textului 
după cum urmează: 
“(55) Începând cu data de 1 
octombrie 2015, prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), cuantumul 
brut al salariilor de bază/soldelor 
de funcţie/ salariilor de funcţie/ 
indemnizaţiilor de încadrare de 
care beneficiază personalul din 
sistemul public sanitar, sistemul 
public de asistenţă socială, 
personalul din cadrul Institutului 
Naţional de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă 
şi al serviciilor teritoriale de 
expertiză medicală aflate în 
subordinea caselor teritoriale de 
pensii, precum şi medicii 
implicaţi în evaluarea şi 
încadrarea în grad de handicap 
angajaţi ai direcţiilor generale 
de asistenţă socială şi protecția 
copilului județene, respectiv 

 
a) Activitatea de evaluare și încadrare 
în grad de handicap se desfășoară în 
mod similar cu cea din serviciile 
teritoriale de expertiză medicală. 
Medicii din cadrul acestui sistem sunt 
membri ai Colegiului Medicilor din 
România și își desfășoară activitatea 
în baza avizului de liberă practică. 
Salariile sunt nemotivante pentru 
medicii din domeniul evaluării și 
încadrării în grad de handicap, ținând 
cont de responsabilitatea foarte mare 
, de presiunea socială și expunerea la 
pericole pentru sănătatea și 
integritatea specialiștilor din domeniu  
Unul din principiile de bază pentru 
prevenirea discriminării este ” un 
salariu egal pentru muncă egală”. 
Impactul financiar ar fi 
nesemnificativ. 
 
b) Membrii comisiilor de evaluare, 
inclusiv preşedintele, care face parte 
din structura de personal a DGASPC, 

Camera 
Deputaţilor 
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ale sectoarelor Municipiului 
București, care își desfășoară 
activitatea în cadrul serviciilor 
de evaluare complexă persoane 
adulte/copii cu handicap, în 
comisiile de evaluare persoane 
adulte cu handicap (indiferent 
de denumirea postului/ 
funcţie) și medicii angajaţi în 
cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice membri 
ai Comisiei Superioare de 
Evaluare Persoane Adulte cu 
Handicap (indiferent de 
denumirea postului/ funcţie) se 
majorează cu 25% faţă de nivelul 
acordat pentru luna septembrie 
2015.” 
 

au dreptul la o indemnizaţie de 
şedinţă, echivalentă cu 1% din 
indemnizaţia preşedintelui consiliului 
judeţean sau primarului de sector, 
după caz. 
Personalul din cadrul sistemului de 
asistenţă socială este reglementat la 
art.II. 
 

4.  
(text Senat) 
 
 
(56) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(2), cuantumul sporurilor, 
indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al 
celorlalte elemente ale sistemului 
de salarizare care fac parte, 
potrivit legii, din salariul brut, solda 
lunară brută/salariul lunar brut, 

 
Doamna deputat Cristina Pocora 
propune reformularea textului 
după cum urmează: 
“(56) Prin exceptie de la 
prevederile alin. (2), cuantumul 
sporurilor, indemnizatiilor, 
compensatiilor si al celorlalte 
elemente ale sistemului de 
salarizare care fac parte, potrivit 
legii, din salariul brut, solda lunara 

 
a) Activitatea de evaluare și încadrare 
în grad de handicap se desfășoară în 
mod similar cu cea din serviciile 
teritoriale de expertiză medicală. 
Medicii din cadrul acestui sistem sunt 
membri ai Colegiului Medicilor din 
România și își desfășoară activitatea 
în baza avizului de liberă practică. 
Salariile sunt nemotivante pentru 
medicii din domeniul evaluării și 

Camera 
Deputaţilor 
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indemnizaţia brută de încadrare de 
care beneficiază personalul din 
cadrul sistemului public sanitar şi 
personalul din cadrul Institutului 
Naţional de Expertiză Medicală şi 
Recuperare a Capacităţii de Muncă 
şi al serviciilor teritoriale de 
expertiză medicală aflate în 
subordinea caselor teritoriale de 
pensii, se majorează potrivit 
alin.(55) în măsura în care 
personalul îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii. 
 

bruta/salariul lunar brut, 
indemnizatia bruta de incadrare de 
care beneficiaza personalul din 
cadrul sistemului public sanitar si 
personalul din cadrul Institutului 
National de Expertiza Medicala si 
Recuperare a Capacitatii de Munca 
si al serviciilor teritoriale de 
expertiza medicala aflate in 
subordinea caselor teritoriale de 
pensii, precum şi medicii 
implicaţi în evaluarea şi 
încadrarea în grad de handicap 
angajaţi ai direcţiilor generale 
de asistenţă socială şi protecţia 
copilului judeţene, respectiv 
ale sectoarelor Municipiului 
Bucureşti, care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul serviciilor 
de evaluare complexă persoane 
adulte/copii cu handicap, în 
comisiile de evaluare persoane 
adulte cu handicap (indiferent 
de denumirea postului/ 
functie) şi medicii angajați în 
cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice membri 
ai  Comisiei Superioare de 
Evaluare Persoane Adulte cu 
Handicap (indiferent de 

încadrării în grad de handicap, ținând 
cont de responsabilitatea foarte mare 
, de presiunea socială și expunerea la 
pericole pentru sănătatea și 
integritatea specialiștilor din domeniu  
Unul din principiile de bază pentru 
prevenirea discriminării este ” un 
salariu egal pentru muncă egală”. 
Impactul financiar ar fi nesemnificativ  
 
b) Membrii comisiilor de evaluare, 
inclusiv preşedintele, care face parte 
din structura de personal a DGASPC, 
au dreptul la o indemnizaţie de 
şedinţă, echivalentă cu 1% din 
indemnizaţia preşedintelui consiliului 
judeţean sau primarului de sector, 
după caz. Personalul din cadrul 
sistemului de asistenţă socială este 
reglementat la art.II. 
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denumirea postului/ funcţie) se 
majorează potrivit alin. (55) în 
măsura în care personalul îşi 
desfăşoară activitatea în aceleasi 
conditii.” 
 

5.  
(text Senat) 
 
 
(57) În sensul prezentei ordonanţe 
de urgenţă, prin personal din 
sistemul public sanitar se înţelege 
toate categoriile de personal din 
unităţile sanitare publice cu şi fără 
paturi, centrele de diagnostic şi 
tratament, centrele medicale, 
centrele de sănătate, centrele de 
sănătate multifuncţionale, unităţile 
specializate de urgenţă şi transport 
sanitar publice, inclusiv unităţile 
sanitare aflate în subordinea 
ministerelor şi instituţiilor cu reţea 
sanitară proprie, personalul din 
cabinetele medicale şi de medicină 
dentară, de unitate, ale Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului 
Afacerilor Interne, precum şi ale 
Serviciului Român de Informaţii, 
personalul din reţeaua de medicină 
şcolară, asistenţă medicală 

 
Doamna deputat Liliana Ciobanu 
propune reformularea textului 
după cum urmează: 
„(57) Salariatii din cadrul 
Directiilor de Sanatate Publica, 
care in urma aplicarii art. 5 
alin. 3 din OMS 1078/2010 
beneficiaza de un cuantum al 
salariului de baza si al 
sporurilor mai mic decat cele 
stabilite la nivel maxim, pentru 
fiecare functie/grad/treapta, 
prin actele normative aplicabile 
la nivelul lunii decembrie 2009, 
vor fi salarizati la nivelul 
maxim prevazut prin aceste 
acte normative, daca isi 
desfasoara activitatea in 
aceleasi condiţii.” 
 

 
a) Având în vedere competenţele, 
atribuţiile şi responsabilităţile 
specifice de reglementare şi 
control în domeniul de competenţă 
este necesară reglementarea 
salarizării la un nivel 
corespunzător. 
 
b) Salarizarea personalului din 
cadrul direcţiilor de sănătate 
publică este reglementată în 
cuprinsul art.1 alin.(12) al OUG 
nr.83/2014, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta lege. 

Camera 
Deputaţilor 
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comunitară, precum şi din alte 
unităţi sanitare şi medico-sociale 
publice, inclusiv personalul din 
unităţile nominalizate în anexa nr.2 
la Hotărârea Guvernului 
nr.144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, finanţate integral de la 
bugetul de stat şi din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul de 
stat, aflate în subordinea,  
Ministerului Sănătăţii. 
 

6.   
Doamna deputat Liliana Ciobanu 
propune introducerea unui text 
nou, cu următorul cuprins: 
- După alin. (57) se introduc 2 
noi alineate, (58) si (59), cu 
urmatorul cuprins:  
“(58) Prevederile alin.(55) si 
(56) se vor aplica pentru 
personalul din Directiile de 
Sanatate Publica la nivelul 
salariilor acordate pentru luna 
iunie 2015 si/sau stabilite 
conform alin.(57) din prezentul 
act normativ. 
(59) Pentru persoanele 
prevazute la alin.(58) ale caror 

 
a) Având în vedere competenţele, 
atribuţiile şi responsabilităţile 
specifice de reglementare şi 
control în domeniul de competenţă 
este necesară reglementarea 
salarizării la un nivel 
corespunzător. 
 
b) Salarizarea personalului din 
cadrul direcţiilor de sănătate 
publică este reglementată în 
cuprinsul art.1 alin.(12) al OUG 
nr.83/2014, astfel cum a fost 
modificată prin prezenta lege. 

Camera 
Deputaţilor 
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salarii de baza brute la 
01.10.2015 sunt mai mari 
decat cele stabilite la alin. 
(55) si (56)  se mentin salariile 
existente. 
 

7.   
Doamna deputat Cristina Pocora 
introducerea unui text nou, cu 
următorul cuprins, şi 
renumerotarea alin.(510) ca 
alin.(511): 
„(510) Beneficiază de 
prevederile alin.(55) şi (56) 
numai personalul de 
specialitate medico-sanitar şi 
auxiliar sanitar din unitatile de 
asistenta sociala/servicii 
sociale cu sau fara cazare şi 
serviciile publice de asistenta 
sociala care administreaza 
servicii sociale.” 
 

 
a) Personalul de specialitate medico-
sanitar şi auxiliar sanitar din unitatile 
de asistenta sociala isi desfasoara 
activitatea in conditii adesea mai 
grele decat in unitatile sanitare, 
avand aceeasi calificare, aceleasi 
cerinte profesionale, fiind membri ai 
acelorasi asociatii profesionale 
nationale (CMR, respectiv 
OAMGMAMR). 
Impact financiar, in plus, conform 
modificarii: 1,93 mil. lei pe 2015 si 
cate 11,58 mil. lei pe fiecare din 
urmatorii 4 ani. 
 
b) Salarizarea personalului din cadrul 
sistemului public de asistenţă socială 
este reglementată în cuprinsul art.II 
al prezentei legi. 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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(text Senat) 
 
 
(510) Nu intră sub incidenţa 
prevederilor alin.(55) şi (56) 
personalul din direcţiile de sănătate 
publică, cu excepţia 
personalului contractual care 
nu a beneficiat de creşterile 
salariale prevăzute de ordinul 
comun al ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr.843/491/2015 
privind asimilarea funcţiilor şi 
salariilor din cadrul direcţiilor 
de sănătate publică judeţene şi 
a Municipiului Bucureşti cu 
funcţiile şi nivelul de salarizare 
a acestora din cadrul caselor de 
asigurări de sănătate judeţene 
şi a Municipiului Bucureşti, 
precum şi stabilirea nivelului 
concret al drepturilor salariale, 
precum şi din structurile similare 
acestora din cadrul ministerelor şi 
instituţiilor cu reţea sanitară 
proprie, cu excepţia personalului 
din cabinetele medicale şi de 
medicină dentară, de unitate, 
prevăzute la alin.(57).” 

Doamna deputat Liliana Ciobanu 
propune reformularea textului 
după cum urmează: 
“(510) Intră sub incidenta 
prevederilor alin.(55) si (56) 
personalul din Directiile de 
Sanatate Publica, cat si 
personalul din cabinetele 
medicale si de medicina 
dentara, de unitate, prevazute 
la alin.(57), cu exceptia 
personalului din structurile 
similare ale ministerelor si 
institutiilor cu retea sanitara 
proprie.” 

a) Având în vedere competenţele, 
atribuţiile şi responsabilităţile 
specifice de reglementare şi control în 
domeniul de competenţă este 
necesară reglementarea salarizării la 
un nivel corespunzător. 
 
b) Salarizarea acestor categorii de 
personal a fost reglementată prin 
modificările aduse OUG nr.83/2014 
prin prezenta lege. 

Deputaţilor 
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9.  

__ 
 
Domnul deputat Florin Buicu 
propune introducerea unui text nou 
cu următorul cuprins: 
“(511) Începând cu data de 1 
decembrie 2015, prevederile 
alin.(55) şi (56) se aplică şi 
personalului din cadrul  Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
Ministerului Sănătăţii, caselor de 
asigurări de sănătate judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, precum și 
direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti 
faţă de nivelul acordat pentru luna 
noiembrie 2015, în măsura în care 
personalul îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii.” 
 

 
a) Având în vedere competenţele, 
atribuţiile şi responsabilităţile 
specifice de reglementare şi control în 
domeniul de competenţă este 
necesară reglementarea salarizării la 
un nivel corespunzător. 
 
b) Salarizarea acestor categorii de 
personal a fost reglementată prin 
modificările aduse OUG nr.83/2014 
prin prezenta lege. 

Camera 
Deputaţilor 

10.  
__ 

 
Domnul deputat Florin Buicu 
propune introducerea unui text nou 
cu următorul cuprins: 
“(512) Prin excepţie de la 
prevederile  art.8 alin.(1), se 
aprobă plata orelor suplimentare 
efectuate peste durata normală a 
timpului de lucru, de categoriile de 
personal care au fost implicate în 
acordarea asistenţei medicale şi de 

 
a) Pentru recunoaşterea şi 
recompensarea efortului depus de 
către aceste persoane în evenimentul 
din 30 octombrie şi perioada 
următoare. 
 
b) Regula generală este compensarea 
cu timp liber corespunzător orelor 
lucrate peste program. S-ar crea 
discriminări faţă de alte categorii de 

Camera 
Deputaţilor 
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urgenţă. 
(513) Munca suplimentară efectuată 
potrivit alin.(512) începând cu data 
de 30 octombrie 2015 se 
salarizează în funcţie de tariful orar 
aferent salariului de bază avut, la 
care se adaugă un spor de 100% 
din tariful orar al salariului de bază. 
(514) Categoriile de personal care 
beneficiază de plata orelor 
suplimentare potrivit alin.(512) se 
stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

personal din sistemul bugetar 
implicate în egală măsură în 
evenimentul respectiv. 

11.  
__ 

 
Domnii deputaţi Ioan Dîrzu, Liviu 
Harbuz, Oros Nechita-Adrian, 
Kelemen Atilla propun introducerea 
unui text cu următorul cuprins: 
«La articolul I, după punctul 1 
se introduc două noi puncte, 
punctul 11 şi 12 cu următorul 
cuprins: 
„11. La articolul 1, după 
alineatul(71) se introduce un 
nou alineat, alineatul(72), cu 
următorul cuprins: 
„(72) Prin derogare de la alin.(1), 
începând cu luna noiembrie 2015 
de drepturile prevăzute la alin.(6) 
şi (7) beneficiază şi personalul 

 
a) Întrucât ANSVSA asigură aplicarea 
politicilor guvernamentale şi ale 
Comisiei Europene prin dezvoltarea şi 
implementarea de strategii şi 
programe finanţate sau cofinanţate 
de Uniunea Europeană, precum şi 
realizarea de activităţi specifice, care 
constituie etape esenţiale în procesul 
de acordare a subvenţiilor şi altor 
forme de sprijin în agricultură. Acest 
tip de activităţi sunt realizate în baza 
acordurilor de delegare încheiate între 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale şi Autoritatea Naţională 
Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor. 

Camera 
Deputaţilor 
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Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, institutelor centrale şi 
structurilor subordonate judeţene, 
în mod corespunzator încadrării 
acestor structuri.”» 
 

În vederea realizării acestor sarcini, 
subliniem importanţa asigurării unor 
condiţii tehnice corespunzătoare şi de 
personal adecvat, care să garanteze 
succesul politicilor Comisiei Europene 
în România. 
 
b) Salarizarea acestei categorii de 
personal este reglementată prin 
modificările aduse prin prezenta lege, 
prin asimilare cu personalul din cadrul 
MADR.  
Aplicarea în formularea propusă 
încalcă normele de tehnică legislativă 
privind neretroactivitatea legii. 
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