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RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 138/1999  privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile 

publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi 
salariale personalului civil din aceste instituţii, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 

privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 260/2008 

din 5 mai 2008, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile 

publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 

personalului civil din aceste instituţii, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu 

statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 
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La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au avut 

în vedere: 

- avizul Consiliului Legislativ (nr.104/30.01.2008) 

- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/413/12.05.2008) 

- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.182/04.03.2009) 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic (nr.26/2365/18.06.2008) 

- punctele de vedere ale Guvernului (nr.564/DRP/16.02.2009 şi nr.3116/DRP/14.05.2010).  

  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea OG nr.8/2008, prin care se modifică şi se completează 

trei acte normative din domeniul salarizării cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare, respectiv Legea nr.138/1999, Ordonanţa Guvernului nr.38/2003 şi Ordonanţa Guvernului 

nr.64/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în 

şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din 9 noiembrie 2011 au fost prezenţi 12 

deputaţi din totalul de 22 membri ai acesteia. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

adoptarea proiectului de lege cu amendamente, în sensul respingerii Ordonanţei Guvernului nr.8/2008. 
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La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 29 noiembrie 2011 au fost prezenţi 25 deputaţi din 

totalul de 27 membri. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente, în sensul respingerii Ordonanţei Guvernului nr.8/2008. 

La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

 d-na Irina Alexe – şef departament, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 d-l Tudor Dănuţ – secretar general adjunct, Ministerul Administraţiei şi Internelor  

 d-l Ion Stan – director, Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 d-l Ion Vasile – director adjunct, Ministerul Apărării Naţionale. 

 

Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, în sensul 

respingerii ordonanţei, din următoarele considerente: 

- prevederile O.G. nr. 8/2008 au fost abrogate parţial prin Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice. 

- în urma abrogărilor succesive, mai sunt în vigoare pct. 11-16 din Nota la Anexa nr. 1 la Legea nr. 138/1999. 

Acestea au fost însă preluate parţial prin Legea nr.284/2010, în Nota la Anexa nr.VII: Familia ocupaţională de 

funcţii bugetare "apărare, ordine publică şi siguranţă naţională". Procesul de restructurare al armatei s-a finalizat la 

31 decembrie 2009 şi nu se mai justifică menţinerea acestor prevederi.   

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2008. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu modificări a acestui proiect de lege, după 

cum urmează: 
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Amendamente  admise: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentelor) 

Motivare 

1.   
Titlul legii 
 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2008 

pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.138/1999 

privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului militar din 

instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională, precum şi 
acordarea unor drepturi salariale 

personalului civil din aceste 
instituţii, şi pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2003 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale poliţiştilor şi a 

Ordonanţei Guvernului nr. 
64/2006 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale funcţionarilor 
publici cu statut special din 

sistemul administraţiei 
penitenciare 

 
Titlul legii 
 

Lege privind respingerea 
Ordonanţei Guvernului nr.8/2008 

pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.138/1999 

privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului militar din 

instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională, precum şi 
acordarea unor drepturi salariale 

personalului civil din aceste 
instituţii, şi pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2003 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale poliţiştilor şi a 

Ordonanţei Guvernului nr. 
64/2006 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale funcţionarilor 
publici cu statut special din 

sistemul administraţiei 
penitenciare 

 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
 
 
Prevederile O.G. 
nr.8/2008 au fost 
abrogate parţial prin 
Legea nr.330/2009 
privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din 
fonduri publice iar cele 
rămase în vigoare au fost 
preluate de Legea nr. 
284/2010, în Nota la 
Anexa nr. VII: Familia 
ocupaţională de funcţii 
bugetare "apărare, ordine 
publică şi siguranţă 
naţională", Capitolul I: 
Soldele de funcţie şi 
salariile de funcţie pentru 
personalul militar, 
poliţiştii şi funcţionarii 
publici cu statut special 
din sistemul administraţiei 
penitenciarelor, din cadrul 
instituţiilor publice de 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, pct. 
4-7. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentelor) 

Motivare 

2.   
ARTICOL UNIC. - Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.8 din 
30 ianuarie 2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.138/1999 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale personalului 
militar din instituţiile publice de 
apărare naţională, ordine publică 
şi siguranţă naţională, precum şi 
acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste 
instituţii, şi pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
38/2003 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale poliţiştilor şi a 
Ordonanţei Guvernului nr. 
64/2006 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale funcţionarilor 
publici cu statut special din 
sistemul administraţiei 
penitenciare, adoptată în temeiul 
art.1 pct.V.1 din Legea nr. 
373/2007 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 78 din 31 
ianuarie 2008, cu următoarele 
modificări şi completări: 

 
ARTICOL UNIC. - Se respinge 
Ordonanţa Guvernului nr.8 din 
30 ianuarie 2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.138/1999 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale personalului 
militar din instituţiile publice de 
apărare naţională, ordine publică 
şi siguranţă naţională, precum şi 
acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste 
instituţii, şi pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
38/2003 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale poliţiştilor şi a 
Ordonanţei Guvernului nr. 
64/2006 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale funcţionarilor 
publici cu statut special din 
sistemul administraţiei 
penitenciare, adoptată în temeiul 
art.1 pct.V.1 din Legea nr. 
373/2007 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 78 din 31 
ianuarie 2008, cu modificările 
ulterioare. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 
 

 
Prevederile O.G. 
nr.8/2008 au fost 
abrogate parţial prin 
Legea nr.330/2009 
privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din 
fonduri publice iar cele 
rămase în vigoare au fost 
preluate de Legea nr. 
284/2010, în Nota la 
Anexa nr. VII: Familia 
ocupaţională de funcţii 
bugetare "apărare, ordine 
publică şi siguranţă 
naţională", Capitolul I: 
Soldele de funcţie şi 
salariile de funcţie pentru 
personalul militar, 
poliţiştii şi funcţionarii 
publici cu statut special 
din sistemul administraţiei 
penitenciarelor, din cadrul 
instituţiilor publice de 
apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, pct. 
4-7. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentelor) 

Motivare 

3.  
Titlul ordonanţei 

 
Ordonanţă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.138/1999 
privind salarizarea şi alte drepturi 
ale personalului militar din 
instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională, precum şi 
acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste 
instituţii şi pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
38/2003 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale poliţiştilor şi a 
Ordonanţei Guvernului nr. 
64/2006 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale funcţionarilor 
publici cu statut special din 
sistemul administraţiei 
penitenciare 
 

 
Nemodificat 

  

4.  
 
 
 

Art.I. - Dupã punctul 10 al notei 
la anexa nr. 1 din Legea nr. 
138/1999 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale personalului 
militar din instituţiile publice de 
apãrare naţionalã, ordine publicã 
şi siguranţã naţionalã, precum şi 

 
1. La articolul I, partea 
introductivă va avea 
următorul cuprins: 
„Art.I.- După punctul 10 al notei 
la anexa nr.1 din Legea 
nr.138/1999 privind salarizarea 
şi alte drepturi ale personalului 
militar din instituţiile publice de 
apărare naţională, ordine publică 
şi siguranţă naţională, precum şi 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Procesul de restructurare 
al armatei s-a finalizat la 
31 decembrie 2009 şi nu 
se mai justifică 
menţinerea acestor 
prevederi. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentelor) 

Motivare 

acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste 
instituţii, publicatã în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
347 din 22 iulie 1999, cu 
modificãrile şi completãrile 
ulterioare, se introduc şase noi 
puncte, punctele 11-16, cu 
urmãtorul cuprins: 

acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste 
instituţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.347 din 22 iulie 1999, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se introduc 10 noi 
puncte, pct.11-20, cu 
următorul cuprins:” 

 
 
"11. Cadrele militare în activitate 
care menţin coeficienţii de 
ierarhizare ai soldelor de funcţie, 
în condiţiile prevãzute de 
Ordonanţa de urgenţã a 
Guvernului nr. 91/2001 pentru 
stabilirea coeficienţilor de 
ierarhizare ai soldelor unor funcţii 
din structurile Ministerulu
Apãrãrii Naţionale, ale cãror state 
de organizare intrã în vigoare 
pânã la data de 31 decembrie 
2007 ca urmare a procesului de 
reorganizare a Armatei României, 
aprobatã cu modificãri prin Legea 
nr. 52/2002, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, 
beneficiazã în continuare de 
acest drept, pânã la terminarea 
perioadei de restructurare a 
armatei. 

i  

 
12. Cadrelor militare în activitate 
numite dupã data de 31 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentelor) 

Motivare 

decembrie 2007, în perioada 
restructurãrii Armatei României, 
în funcţii prevãzute cu coeficienţi 
de ierarhizare inferiori ca urmare 
a reorganizãrii structurilor 
Ministerului Apãrãrii li se menţin 
coeficienţii de ierarhizare 
corespunzãtori funcţiilor 
superioare din care au provenit, 
pânã la terminarea perioadei de 
restructurare a armatei. 
    
13. Cadrele militare în activitate 
încadrate la data de 31 
decembrie 2007 în funcţii 
superioare gradelor detinute, prin 
diminuarea temporarã a funcţiilor 
respective, beneficiazã în 
continuare de coeficienţii de 
ierarhizare iniţiali ai funcţiilor pe 
care sunt încadrate, pânã la 
terminarea perioadei de 
restructurare a Armatei 
României. 
    
14. În Ministerul Apãrãrii, cadrele 
militare în activitate pot fi 
numite, pe perioada 
restructurãrii Armatei României, 
în funcţii prevãzute de statele de 
organizare cu grade mai mari 
decât cele pe care acestea le au 
prin diminuarea temporarã a 
gradelor funcţiilor respective, 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentelor) 

Motivare 

corespunzãtor gradelor deţinute 
de cei în cauzã. Cadrele militare 
în activitate beneficiazã de solda 
de funcţie, prevãzutã de statul de 
organizare al structurii militare, 
înainte de diminuarea temporarã 
a gradului funcţiei respective 
determinatã de numirea acestora 
în funcţie, pânã la terminarea 
perioadei de restructurare a 
Armatei României. 
    
15. Cadrele militare în activitate 
numite dupã data de 31 
decembrie 2007 în funcţii cu 
coeficienţi de ierarhizare mai 
mari decât cei avuţi şi cãrora li s-
au diminuat temporar gradele 
funcţiilor, corespunzãtor gradelor 
deţinute, beneficiazã de 
coeficienţii de ierarhizare iniţiali 
ai soldelor de funcţii prevãzuţi în 
statul de organizare, pânã la 
terminarea perioadei de 
restructurare a Armatei 
României. 
    
 16. Solda de funcţie 
corespunzãtoare coeficienţilor de 
ierarhizare stabiliţi în condiţiile 
pct. 11-15 constituie bazã de 
calcul pentru stabilir
drepturilor salariale şi sociale, 
acordate potrivit legii, precum şi 

ea  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentelor) 

Motivare 

pentru stabilirea, recalcularea şi 
actualizarea pensiilor militare de 
stat ale cadrelor militare cãrora 
le-au fost aplicate dispoziţiile 
menţionate mai sus." 
 
 

 
 
 
 
 
17. Ministrul apărării poate 
aproba, prin ordin, menţinerea, 
majorarea sau diminuarea, după 
caz, a coeficienţilor de ierarhizare 
a soldelor de funcţie, pentru a 
realiza concordanţa între 
atribuţiile fiecărei funcţii şi 
complexitatea şi gradul de 
răspundere cerute de îndeplinirea 
acestora, cu respectarea limitelor 
minime şi maxime prevăzute de 
lege. 
 
18. În perioada de restructurare 
a Armatei României, pentru 
stabilirea soldelor de funcţie ale 
cadrelor militare în activitate, la 
coeficienţii de ierarhizare, 
acordaţi în condiţiile legii, se 
adaugă 0,30. Solda de funcţie în 
aceste condiţii constituie baza de 
calcul pentru stabilirea 
drepturilor salariale şi sociale, 
acordate potrivit legii, precum şi 
pentru stabilirea, recalcularea şi 
actualizarea pensiilor militare de 
stat ale cadrelor militare. 
 
19.  Cuantumul pensiilor militare 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentelor) 

Motivare 

de stat pentru cadrele militare 
trecute în rezervă din poziţia 
detaşate să îndeplinească funcţii 
în alte ministere, organe centrale 
şi unităţi bugetare, precum şi 
pentru cadrele militare care au 
îndeplinit funcţii de demnitate 
publică se actualizează numai la 
data majorării soldei de grad 
şi/sau a soldei funcţiei maxime a 
cadrelor militare în activitate. 
 
20. La plecarea în concediu de 
odihnă, cadrele militare în 
activitate, soldaţii şi gradaţii 
voluntari în activitate, precum şi 
personalul civil contractual 
beneficiază de o primă de 
concediu egală cu solda lunară 
brută, respectiv salariul de bază 
brut din luna anterioară plecării 
în concediu. Prima de concediu 
se plăteşte, la cererea persoanei 
interesate, cu cel puţin 5 zile 
lucrătoare înainte de plecarea în 
concediu de odihnă. În cazul în 
care concediul de odihnă se 
efectuează fracţionat, potrivit 
legii, prima de concediu se 
acordă o singură dată, pentru 
fracţiunea cea mai mare. 
Persoanele care, în cursul anului, 
nu au putut efectua concediul de 
odihnă beneficiază de prima de 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentelor) 

Motivare 

concediu în luna ianuarie a anului 
următor. Prima de concediu de 
odihnă se acordă proporţional cu 
perioada în care cadrele militare 
în activitate, soldaţii şi gradaţii 
voluntari în activitate, precum şi 
personalul civil contractual îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul 
instituţiilor de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, 
luându-se în calcul solda lunară 
brută, respectiv salariul brut din 
ultima lună de activitate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  
Art.II. - (1) Începând cu data de 
1 aprilie 2008, valoarea de 
referinţã sectorialã pentru 
determinarea soldelor de funcţie 
şi grad ale personalului militar, 
potrivit prevederilor Legii nr. 
138/1999, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, valoarea 
de referinţã sectorialã în raport 
cu care se calculeazã salariile 
funcţionarilor publici cu statut 
special, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 38/2003 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale 
poliţiştilor, aprobatã cu modificãri 
prin Legea nr. 353/2003, cu 
modificãrile şi completãrile 
ulterioare, şi valoarea de 
referinţã sectorialã în baza cãreia 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__ 

 
Textul a fost abrogat 
prin Legea 
nr.330/2009. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentelor) 

Motivare 

se calculeazã salariile 
funcţionarilor publici cu statut 
special din sistemul 
administraţiei penitenciare, 
potrivit prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 64/2006 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale 
funcţionarilor publici cu statut 
special din sistemul 
administraţiei penitenciare, 
aprobatã cu modificãri prin Legea 
nr. 462/2006, cu modificãrile 
ulterioare, se stabilesc la 
193,4694 lei. 
(2) Începând cu data de 1 
octombrie 2008, valoarea de 
referinţã sectorialã prevãzutã la 
alin. (1) devine 197,3387 lei. 
(3) Soldele de funcţie şi de grad 
ale personalului militar, respectiv 
salariile pentru funcţia îndeplinitã 
şi pentru gradul profesional 
deţinut de funcţionarii publici cu 
statut special, calculate potrivit 
alin. (1) şi (2), vor fi întregite la 
un leu, în favoarea personalului. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentelor) 

Motivare 

6.  
Art. III. - Fondurile aprobate prin 
bugetele instituţiilor din sectorul 
de apãrare, ordine publicã şi 
siguranţã naţionalã se 
suplimenteazã cu sumele 
necesare aplicãrii prezentei 
Ordonanţe. 
 

 
Nemodificat 

 
__ 

 
Textul a fost abrogat 
prin Legea 
nr.330/2009. 
 

 
 

PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE, 
Costică Canacheu       Victor Paul Dobre 

 
 
 

SECRETAR,        SECRETAR, 
    Eugen Bădălan       Adrian Solomon 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu Elena Mesaroş 
 
 
 
 
Întocmit,              
Consilier parlamentar Daria Cotoc          Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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