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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr.27/036/24 februarie 2003

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură

salarială ale funcţionarilor publici

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată
pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de
natură salarială ale funcţionarilor publici, trimis comisiei cu adresa nr.706 din 3 februarie 2003.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social şi de la
următoarele comisii:
1. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic
2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
3. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Comisia a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în procedură de urgenţă.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constituţionale.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor, instituţiilor publice şi
unităţilor finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale în anul 2003.

Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât prin Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici s-a stipulat că
sistemul de salarizare al funcţionarilor publici se stabileşte prin lege, s-a considerat necesară existenţa unei legi specifice de salarizare a funcţionarilor
publici

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat ca invitaţi: d-l Dragoş Iliescu � Preşedintele Consiliului Legislativ, d-l Gheorghe Stambelu �
director în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, d-l Ion Gibescu � şef serviciu şi d-na Cecilia Sebe � expert, din partea Ministerului Muncii
şi Solidarităţii Sociale, d-na Cornelia Găleşanu � şef serviciu, din partea Ministerului Finanţelor Publice şi d-l Adrian Cojocaru � vicepreşedinte Cartel
Alfa.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.

În urma dezbaterii proiectului de lege în şedinţa din data de 19 februarie 2003, Comisia propune adoptarea acestuia cu următoarele modificări:
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I. Amendamente admise

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

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de comisie

(autorul amendamentului)
Motivarea

propunerii amendamentelor
0 1 2 3

1 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.192/2002 privind reglementarea
drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor
publici.

Se propune reformularea textului după cum urmează:
�Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.192/2002 din 12 decembrie 2002 privind
reglementarea drepturilor de natură salarială ale
funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.949 din 24 decembrie 2002, cu
următoarele modificări şi completări:�

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

2 Articolul 9, alineatul (4)
(4) Absolvenţii învăţământului superior de lungă
sau de scurtă durată, care, la data trecerii pe funcţia
corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadraţi
pe funcţii cu nivel de studii inferior, se încadrează
pe funcţia şi categoria corespunzătoare studiilor
absolvite, la clasa şi gradul care să asigure o
creştere de până la 20% a salariului de bază avut.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text
nou, ca punct 1, cu următorul cuprins:
�1. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul
cuprins:
�(4) Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de
scurtă durată, care, la data trecerii pe funcţia
corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadraţi pe
funcţii cu nivel de studii inferior, se încadrează pe funcţia
şi categoria corespunzătoare studiilor absolvite, la clasa şi
gradul care să asigure o creştere de până la 20% a salariului
de bază avut. În cazul în care, după aplicarea procentului
de 20%, salariul de bază astfel stabilit se situează sub
nivelul prevăzut pentru clasa a III-a, gradul 3, se va
acorda salariul de bază de la acest nivel.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru a se asigura persoanelor
aflate în această situaţie salarii
mai mari decât cel al debutantului,
avându-se în vedere vechimea şi
experienţa acumulate în perioada
în care acestea au lucrat în
domeniul respectiv pe funcţii cu
nivel de studii inferior.
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3 Articolul 14, alineatul (1)
(1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, sporul de confidenţialitate prevăzut de
reglementările în vigoare se acordă numai pentru
personalul din cadrul Administraţiei Prezidenţiale,
Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete
de Stat, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe şi
Departamentului de Comerţ Exterior.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca punct 2, cu următorul cuprins:
 �2. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:
(1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, sporul de confidenţialitate prevăzut de reglementările în
vigoare se acordă numai pentru personalul din cadrul
Administraţiei Prezidenţiale, Oficiului Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat, Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii, Ministerului Afacerilor Externe,
Departamentului de Comerţ Exterior, Consiliului Legislativ şi
Avocatului Poporului.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât, atât personalul Consiliului
Legislativ cât şi cel al instituţiei
Avocatului Poporului, a beneficiat de
sporul de confidenţialitate în
calitatea lor de funcţionari publici,
având prevederi de salarizare
asimilate personalului din Parlament,
scăderea veniturilor reale prin
suprimarea acestui spor contravine
politicii guvernamentale de creştere a
veniturilor salariale reale cu 3-4% în
2003 pentru toate categoriile de
salariaţi.

4 Articolul 25, alineatul (3)
(3) Salariile de bază calculate pentru prima etapă de
majorare potrivit prevederilor alin.(2) vor fi rotunjite din
1000 în 1000 de lei în favoarea salariatului.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca punct 3, cu următorul cuprins:
 �3. Alineatul (3) al  articolului  25 va avea următorul cuprins:
�(3) Salariile de bază calculate pentru prima etapă de majorare
potrivit prevederilor alin.(2) vor fi rotunjite din 1000 în 1000 de
lei în favoarea funcţionarului public.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru o corectă formulare.
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5 Anexa nr.I
Aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului,
Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de
pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Curţii
Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului
Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi,
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii şi Consiliului Naţional al Audiovizualului

C. Indemnizaţii de conducere

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca punct 4, cu următorul cuprins:
 �4. Litera C a Anexei nr.I  va avea următorul cuprins:

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât, conform art.6 din Legea
nr.73/1993 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea
Consiliului Legislativ, secţiile de
specialitate sunt alcătuite din
sectoare pe domenii de activitate
asimilate direcţiilor.

6 Anexa nr.I
Aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului,
Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de
pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Curţii
Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului
Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi,
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii şi Consiliului Naţional al Audiovizualului

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca punct 5, cu următorul cuprins:
 �5. La Anexa nr.I, după litera C se introduce litera D cu
următorul cuprins:

�D. Sporuri specifice
Personalul prevăzut în Anexa nr.I beneficiază şi de sporurile
prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât calitatea de funcţionar public
nu exclude desfăşurarea activităţii
acestora în condiţii grele, periculoase
sau vătămătoare, este necesară
acordarea sporurilor prevăzute pentru
aceste situaţii în legislaţia în vigoare
(de ex. CNSAS).

Nr.
crt.

Funcţia publică
de conducere

Indemnizaţia de
conducere în

procente din salariul
de bază

1 Director general 55%
2 Director 50%
3 Director adjunct 40%
4 Contabil şef 40%
5 Şef sector 40%
6 Şef serviciu 30%
7 Şef birou 25%

�C. Indemnizaţii de conducere
Nr.
crt.

Funcţia publică
de conducere

Indemnizaţia de
conducere în procente

din salariul de bază
1 Director general 55%
2 Director* 50%
3 Director adjunct 40%
4 Contabil şef 40%
5 Şef sector 40%
6 Şef serviciu 30%
7 Şef birou 25%

* Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se
aplică şi şefului de sector de la Consiliul Legislativ.�
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7 Anexa nr.II
Aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate şi al Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
A. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca punct 6, cu următorul cuprins:
 �6. Litera A a Anexei nr.II va avea următorul cuprins:

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Prevederea din ordonanţă situează
aceste categorii sub nivelul de
salarizare al directorului general din
aceeaşi instituţie. Această categorie
reprezintă înalţii funcţionari publici,
cei ce asigură în primul rând
continuitatea activităţii în aceste
instituţii, în sfera schimbărilor
politice.

8 Anexa nr.II
Aparatul pro organe
de specialitat rale, al
Casei Naţio uri de
Asigurări So  Casei
Naţionale de genţiei
Naţionale pe

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text
nou, ca punct 7, cu următorul cuprins:
 �7. La Anexa nr.II, după litera C se introduce litera D cu
următorul cuprins:

�D. Sporuri specifice
Personalul prevăzut în Anexa nr.II beneficiază şi de
sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât calitatea de funcţionar
public nu exclude desfăşurarea
activităţii acestora în condiţii
grele, periculoase sau
vătămătoare, este necesară
acordarea sporurilor prevăzute
pentru aceste situaţii în legislaţia
în vigoare.

Nr.
crt.

Funcţia publică de
conducere

Salariul de
bază*)
- lei -

1 Secr
2 Secr
3 Com

*) Cuprinde ş

�A. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere

Nr.
crt.

Funcţia publică de
conducere

Salariul de bază*)
- lei -

1 Secretar general 21.000.000
2 Secretar general adjunct 18.480.000
3 Comisar general 16.500.000

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.�
priu al ministerelor, celorlalte 
e ale administraţiei publice cent
nale de Pensii şi Alte Drept
ciale, al Inspecţiei Muncii, al
 Asigurări de Sănătate şi al A
ntru Ocuparea Forţei de Muncă

etar general 17.370.000
etar general adjunct 15.384.000
isar general 15.555.000

i indemnizaţia de conducere.
5
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9 Anexa nr.II
Aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administraţiei publice centrale, al
Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
����������������.����
Notă:
1 Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai
mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele
1, 3, 6 şi 7 la cap. B din prezenta anexă.
�����������..���������

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text
nou, ca punct 8, cu următorul cuprins:
�8. La Anexa nr.II, punctul 1 al Notei va avea următorul
cuprins:
�Notă:
1 Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu
20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3, 6 şi 7 la
litera B din prezenta anexă.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru o formulare corectă.
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10 Anexa nr.III

Aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor
sau instituţiilor publice centrale, al serviciilor publice descentralizate ale
ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de
specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, inspectoratelor teritoriale
de muncă, caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului
Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, al Casei Asigurărilor de
Sănătate, a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, al
caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al agenţiilor judeţene
pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din
aparatul propriu al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al
municipiului Bucureşti

A. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca punct 9, cu următorul cuprins:
 �9. Litera A a Anexei nr.III va avea următorul cuprins:

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Prevederile OUG
de salarizare a
acestor categorii
sunt inferioare
funcţiilor de
director general.
Sporurile ce se
puteau acorda
până în prezent în
baza Legii
nr.154/1998 din
fonduri locale,
depăşeau
cuantumurile
propuse prin
OUG. Având în
vedere importanţa
acestor înalţi
funcţionari
publici şi politica
de nediminuare a
veniturilor
salariale s-au
adoptat aceste
cuantumuri într-o
ierarhie corectă
faţă de demnitari
şi restul
personalului de
execuţie.

Nr.
crt.

Funcţia publică de
conducere*)

Categoria Clasa Gradul
Salariul de

bază*)
- lei -

1 Secretar general al
prefecturii municipiului
Bucureşti

17.090.000

2 Secretar general al
prefecturii
categoria I 16.274.000
categoria II 15.176.000

3 Secretar general al
municipiului Bucureşti 17.090.000

4 Şef departament în
aparatul propriu al
Consiliului General al
municipiului Bucureşti

9.970.000

Secretar general al
judeţului:
categoria I 16.274.000
categoria II 15.176.000

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere

�A. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere

Nr.
crt.

Funcţia
publică de

conducere*)
Categoria Clasa Gradul

Salariul de
bază*)
- lei -

1 Secretar
general al
prefecturii
municipiului
Bucureşti

20.500.000

2 Secretar
general al
prefecturii
categoria I 19.520.000
categoria II 18.040.000

3 Secretar
general al
municipiului
Bucureşti

20.500.000

4 Şef
departament
în aparatul
propriu al
Consiliului
General al
municipiului
Bucureşti

9.970.000

Secretar
general al
judeţului:
categoria I 19.520.000
categoria II 18.040.000

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.�
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11 Anexa nr.III
Aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor
sau instituţiilor publice centrale, al serviciilor publice descentralizate ale
ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de
specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, inspectoratelor teritoriale
de muncă, caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului
Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, al Casei Asigurărilor de
Sănătate, a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, al
caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al agenţiilor judeţene
pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din
aparatul propriu al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al
municipiului Bucureşti
���������������������..��������..
B. Indemnizaţii de conducere
�������������������.... ����������

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca punct 10, cu următorul cuprins:
�10. La Anexa nr.III litera B. Indemnizaţii de conducere
devine litera C. Indemnizaţii de conducere.�

Autor: deputaţii Smaranda Dobrescu şi Dumitru Buzatu

Pentru
îndreptarea unei
erori materiale.

12 Anexa nr.III
Aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor subordonate autorităţilor
sau instituţiilor publice centrale, al serviciilor publice descentralizate ale
ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de
specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, inspectoratelor teritoriale
de muncă, caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului
Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, al Casei Asigurărilor de
Sănătate, a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, al
caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al agenţiilor judeţene
pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din
aparatul propriu al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al
municipiului Bucureşti
����������������.���������.����.
Notă:
1 Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de
salariile prevăzute la punctele 1, 3, 4, 7 şi 9 la cap. A din prezenta anexă.
�����������..����������������.��..

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou,
ca punct 11, cu următorul cuprins:
�11. La Anexa nr.III, punctul 1 al Notei va avea următorul
cuprins:
�Notă:
1 Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20%
faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3, 4, 7 şi 9 la litera B
din prezenta anexă.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Pentru
îndreptarea unei
erori materiale în
corelaţie cu
punctul 9 din
raport.
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13 Anexa nr.III
Aparatul propriu al prefecturilor, instituţiilor subordonate
autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, al serviciilor
publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale
administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile
administrativ-teritoriale, inspectoratelor teritoriale de muncă,
caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului
Bucureşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti, al Casei Asigurărilor de Sănătate, a
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
al caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti, al
agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a
municipiului Bucureşti, precum şi din aparatul propriu al
consiliilor judeţene şi al Consiliului General al municipiului
Bucureşti

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text
nou, ca punct 12, cu următorul cuprins:
 �12. La Anexa nr.III, după litera C se introduce litera D
cu următorul cuprins:

�D. Sporuri specifice
Personalul prevăzut în Anexa nr.III beneficiază şi de
sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.�

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât calitatea de
funcţionar public nu
exclude desfăşurarea
activităţii acestora în
condiţii grele,
periculoase sau
vătămătoare, este
necesară acordarea
sporurilor prevăzute
pentru aceste situaţii în
legislaţia în vigoare.
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14 Anexa nr.IV
Aparatul propriu al consiliilor locale şi al instituţiilor din
subordinea consiliilor judeţene sau consiliilor locale

A. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou, ca
punct 13, cu următorul cuprins:
 �13. Litera A a Anexei nr.IV  va avea următorul cuprins:

Autor: deputat Smaranda Dobrescu

În considerarea
importanţei şi răspunderii
pe care le implică
exercitarea acestor
funcţii.�A. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere

Nr.
crt.

Funcţia publică de conducere Salariul de
bază*)
- lei -1 Secretar al unităţilor administrativ

teritoriale
- municipii

· cu peste 320.000 locuitori**) 17.500.000· categoria I 15.800.000· categoria II 14.350.000· categoria III 13.000.000- oraşe
· categoria I 11.630.000· categoria II 11.125.000· categoria III 10.865.000- comune
· cu peste 15.000 locuitori 8.500.000· categoria I (între 7.001-
15.000 locuitori) 7.500.000

· categoria II (între 3.001-
7.000 locuitori) 7.300.000

· categoria III (până la 3.000
locuitori) 7.100.000

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
**) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.�

Nr.
crt.

Funcţia publică de conducere Salariul de
bază*)
- lei -

1 Secretar al unităţilor administrativ
teritoriale
- municipii

· cu peste 320.000 locuitori**) 13.531.000
· categoria I 12.251.000
· categoria II 11.155.000
· categoria III 10.056.000

- oraşe
· categoria I 9.000.000
· categoria II 8.600.000
· categoria III 8.400.000

- comune
· cu peste 15.000 locuitori 8.362.000
· categoria I (între 7.001-15.000
locuitori)

6.700.000

· categoria II (între 3.001-7.000
locuitori) 6.300.000

· categoria III (până la 3.000
locuitori) 6.100.000

*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
**) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti
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0 1 2 3

15 Anexa nr.IV
Aparatul propriu al consiliilor locale şi al instituţiilor din
subordinea consiliilor judeţene sau consiliilor locale
������������������������
C. Indemnizaţii de conducere

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text
nou, ca punct 14, cu următorul cuprins:
 �14. Litera C a Anexei nr.IV va avea următorul cuprins:

Autor: deputat Gheorghe Barbu

Întrucât au fost scoase
aceste funcţii deşi ele
există în cadrul
consiliilor judeţene, cel
puţin la Direcţia pentru
protecţia drepturilor
copilului.

Nr.
crt. Funcţia publică de conducere

Indemnizaţia
de conducere în

procente din
salariul de bază

1 Arhitect şef*) 55%
2 Director 50%
3 Director adjunct 40%
4 Contabil şef 40%
5 Şef serviciu, arhitect şef**) 30%
6 Şef birou 25%
7 Persoana cu responsabilitate în

domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului şi al autorizării executării
lucrărilor de construcţii***)

15%

*) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti
şi la municipii
**) Se utilizează la oraşe
***) Se utilizează la comune.

�C. Indemnizaţii de conducere

Nr.
crt. Funcţia publică de conducere

Indemnizaţia de
conducere în
procente din

salariul de bază
1 Arhitect şef, director general*) 55%
2 Director, director general adjunct 50%
3 Director adjunct 40%
4 Contabil şef 40%
5 Şef serviciu, arhitect şef**) 30%
6 Şef birou 25%
7 Persoana cu responsabilitate în

domeniul urbanismului şi
amenajării teritoriului şi al
autorizării executării lucrărilor de
construcţii***)

15%

*) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti
şi la municipii
**) Se utilizează la oraşe
***) Se utilizează la comune.�
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II. Amendamente respinse

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente:

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3

1 Art.11. - Funcţionarii publici care, potrivit
programului normal de lucru, îşi desfăşoară
activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi
6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest
interval, de un spor pentru munca prestată în
timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă
timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin
jumătate din programul normal lunar de lucru.

Dl deputat Eugen Popescu propune reformularea
textului după cum urmează:
�Art.11. - Funcţionarii publici care, potrivit
programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea
în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază,
pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de
50% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat
reprezintă cel puţin jumătate din programul normal
lunar de lucru.�

Argumente pentru susţinere:
Munca de noapte este un efort suplimentar
ce necesită un spor la salariu mai mare decât
cel oferit în O.U.G. nr.192/2002.

Argumente pentru respingere:
S-a considerat acoperitor sporul de 25%
pentru orele lucrate în regim de noapte,
acesta fiind în concordanţă cu dispoziţiile
Codului muncii.

2 Articolul 12, alineatul (1)
(1) Orele prestate peste durata normală a
timpului de lucru de funcţionarii publici
încadraţi în funcţii de execuţie se vor plăti cu
un spor din salariul de bază, astfel:
a) 50% din salariul de bază pentru primele două
ore de depăşire a duratei normale a zilei de
lucru;
b) 100% din salariul de bază pentru orele
următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele
lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în
celelalte zile în care, în conformitate cu
reglementările în vigoare, nu se lucrează.
������������������..

Dl deputat Eugen Popescu propune reformularea
alineatului (1) după cum urmează:
�(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de
lucru de funcţionarii publici încadraţi în funcţii de
execuţie se vor plăti cu un spor de 100% din salariul de
bază.�

Argumente pentru susţinere:
Orele suplimentare în tot sistemul capitalist
se plătesc dublu.

Argumente pentru respingere:
Întrucât sporurile acordate prin textul
ordonanţei au fost considerate acoperitoare,
în concordanţă cu prevederile Codului
muncii.

0 1 2 3
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3 __ Dl deputat Eugen Popescu propune introducerea
după alin.(1) al art.12, a unui text nou, ca alin
(11), cu următorul cuprins:
�(11) Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate
în zilele de repaus săptămânal sau în zilele de
sărbători legale.�

Argumente pentru susţinere:
Orele suplimentare în tot sistemul capitalist se
plătesc dublu.

Argumente pentru respingere:
Sporurile acordate prin Ordonanţă au fost
considerate acoperitoare.

4 Anexa nr.I
Aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului,
Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe
lângă Curtea Supremă de Justiţie, Curţii Constituţionale,
Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului
Poporului, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al
Audiovizualului
A. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere
�������������������
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic propune
reformularea textului de la *) după cum urmează:
�*) La salariul de bază se adaugă o indemnizaţie
de conducere echivalentă cu cea de director
general.�

Argumente pentru susţinere:
Persoanele care ocupă respectivele funcţii
publice de conducere ce implică mari
responsabilităţi, unele stabilite prin lege, vor
avea un salariu mai mic decât cele ale unui
director general sau director din cadrul structurii
respective.

Argumente pentru respingere:
Propunerea respectivă situează salariul acestor
categorii peste cel al conducătorului instituţiei.
Această propunere a fost înglobată parţial în
soluţia adoptată în raportul comisiei.

5 Anexa nr.II
Aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale, al Casei
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al
Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă
A. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere
�������������������
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic propune
reformularea textului de la *) după cum urmează:
�*) La salariul de bază se adaugă o indemnizaţie
de conducere echivalentă cu cea de director
general.�

Argumente pentru susţinere:
Persoanele care ocupă respectivele funcţii
publice de conducere ce implică mari
responsabilităţi, unele stabilite prin lege, vor
avea un salariu mai mic decât cele ale unui
director general sau director din cadrul structurii
respective.

Argumente pentru respingere:
Propunerea respectivă situează salariul acestor
categorii peste cel al conducătorului instituţiei.
Această propunere a fost înglobată parţial în
soluţia adoptată în raportul comisiei.

0 1 2 3
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6 Anexa nr.III
Aparatul propriu al prefecturilor, al instituţiilor
subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice
centrale, al serviciilor publice descentralizate ale
ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei
publice centrale de specialitate din unităţile
administrativ-teritoriale, inspectoratelor
teritoriale de muncă, caselor de asigurări de
sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, al
Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti, al Casei Asigurărilor de
Sănătate, a Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, al caselor judeţene
de pensii şi a municipiului Bucureşti, al
agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de
muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din
aparatul propriu al consiliilor judeţene şi al
Consiliului General al municipiului Bucureşti
A. Salarii de bază pentru funcţii publice de
conducere
�������������������
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic propune reformularea
textului de la *) după cum urmează:
�*) La salariul de bază se adaugă o indemnizaţie de
conducere echivalentă cu cea de director general.�

Argumente pentru susţinere:
Persoanele care ocupă respectivele funcţii
publice de conducere ce implică mari
responsabilităţi, unele stabilite prin lege, vor
avea un salariu mai mic decât cele ale unui
director general sau director din cadrul
structurii respective.

Argumente pentru respingere:
Propunerea respectivă situează salariul
acestor categorii peste cel al conducătorului
instituţiei. Această propunere a fost
înglobată parţial în soluţia adoptată în
raportul comisiei.

0 1 2 3
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7 Anexa nr.IV
Aparatul propriu al consiliilor locale şi al
instituţiilor din subordinea consiliilor judeţene
sau consiliilor locale
A. Salarii de bază pentru funcţii publice de
conducere
�������������������
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic propune reformularea
textului de la *) după cum urmează:
�*) La salariul de bază se adaugă o indemnizaţie de
conducere echivalentă cu cea de director.�

Argumente pentru susţinere:
Persoanele care ocupă respectivele funcţii
publice de conducere ce implică mari
responsabilităţi, unele stabilite prin lege, vor
avea un salariu mai mic decât cele ale unui
director general sau director din cadrul
structurii respective.

Argumente pentru respingere:
Propunerea respectivă situează salariul
acestor categorii peste cel al conducătorului
instituţiei. Această propunere a fost
înglobată parţial în soluţia adoptată în
raportul comisiei.

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU Pavel TODORAN

Întocmit,
Expert Elena MESAROŞ
Expert Sorina Steliana SZABO
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