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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi  
protecţie socială 

 

 
Comisia pentru buget, 

 finanțe și bănci 
 
 

Nr. 4c-9/746 Nr. 4c-2/942 
 
 

Bucureşti, 27 septembrie 2022 
PLx 525/2022 

 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2022 pentru 
completarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
pentru examinare pe fond, în procedură de urgenţă, cu adresa  
nr. PLx 525/2022 din 26 septembrie 2022. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Bogdan Iulian Huțucă 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi  
protecţie socială 

 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
 

Nr. 4c-9/746 Nr. 4c-2/942 
 

Bucureşti, 27 septembrie 2022 
PLx 525/2022 

  
 

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art.I din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative  
 
 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanțe și bănci, 
au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 525/2022 din 26 septembrie 2022, 
cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2022 pentru 
completarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2022 care reglementează 
acordarea, prin excepţie de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2021, începând cu luna august 2022, a unei pătrimi din 
diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, 
pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021, precum şi acordarea, 
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începând cu luna august 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru 
personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii 
de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în 
grade/trepte profesionale şi pentru personalul care avansează în gradaţia 
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă în perioada ianuarie-iulie 
2022, a unei pătrimi din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de 
Legea-cadru nr.153/2017, pentru anul 2022 şi cel din luna iulie 2022. 
 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 
vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.972/24.08.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.5289/23.08.2022) 

 
În conformitate cu prevederile art.62 - 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile 
au dezbătut proiectul de lege în şedinţa comună din data de 27 
septembrie 2022.  

La lucrări au participat deputaţii celor două comisii conform 
propriilor liste de prezenţă. 

Raportul comun a fost adoptat cu majoritate de voturi (12 voturi 
împotrivă). 

 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 

57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Solidarității 
Sociale și ai Ministerului Finanțelor. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 21 septembrie 2022. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

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

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, de adoptare a 
proiectului de lege cu amendamente, redate în anexele care fac parte 
integrantă din raportul comun. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Bogdan Iulian Huțucă 

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 

SECRETAR, 
Marian Iulius Firczak 
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Anexa nr.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă  Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendament)

Motivare 

1.   
Titlul legii 
 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.115/2022 pentru 
completarea art.I din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 
nr.130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum și pentru 
modificarea și completarea unor 

acte normative 

 
 
 

Nemodificat 
 

 

2.   
Articol unic – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.115 din 26 august 
2022 pentru completarea art.I 
din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, 

 
Articol unic – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.115 din 26 august 
2022 pentru completarea art.I 
din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă  Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendament)

Motivare 

precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.844 din 29 august 2022, cu 
următoarea modificare: 

precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.844 din 29 august 2022, cu 
următoarea completare: 

3.  
Titlul ordonanţei 
 

Ordonanţă de urgenţă 
nr.115/2022 pentru completarea 
art. I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2021 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative
 

  
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă  Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendament)

Motivare 

4.  
 
 
Art.I. - La articolul I din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
1202 din 18 decembrie 2021, cu 
modificările ulterioare, după 
alineatul (4) se introduc două noi 
alineate, alin.(41) şi (42), cu 
următorul cuprins: 
 

 
- Articolul I va avea următorul 
cuprins: 
„Art.I. - La articolul I din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.1202 din 18 decembrie 2021, 
cu modificările ulterioare, după 
alineatul (4) se introduc cinci noi 
alineate,   alin.(41) - (45), cu 
următorul cuprins: 

 
Forma propusă de Senat se 

elimină din Legea de aprobare 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Se menţine textul din 
ordonanţă. 
 
Legea de aprobare 
cuprinde numai textele 
noi faţă de forma 
ordonanţei. 
 

5.  
"(41) Prin derogare de la 
prevederile art. 38 alin. (4) şi 
alin. (41) lit. c) din Legea-cadru 
nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând 
cu luna august 2022, cuantumul 
brut al salariilor de bază, soldelor 
de funcţie/salariilor de funcţie şi 
indemnizaţiilor de încadrare 
lunară de care beneficiază 
personalul plătit din fonduri 

 
(41) Prin derogare de la 
prevederile art.38 alin.(4) si 
alin.(41) lit.c) din Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând 
cu luna august 2022, cuantumul 
brut al salariilor de bază, soldelor 
de functie/salariilor de functie si 
indemnizatiilor de încadrare 
lunară de care beneficiază 
personalul plătit din fonduri 

 
Alin.(41) şi (42) se elimină din 

Legea de aprobare 
 

Autori: membrii comisiilor 
 
 
 
 
 
 

 
Textele alin.(41) şi (42) nu 
sunt modificate faţă de 
forma ordonanţei şi nu 
trebuie reluate în 
cuprinsul legii de 
aprobare. 
Legea de aprobare 
cuprinde numai textele 
noi faţă de forma 
ordonanţei. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă  Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendament)

Motivare 

publice se majorează cu 1/4 din 
diferenţa dintre salariul de bază, 
solda de funcţie/salariul de 
funcţie, indemnizaţia de 
încadrare prevăzute de Legea-
cadru nr. 153/2017, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru anul 2022 şi 
cele din luna decembrie 2021. 
 
(42) Prin derogare de la 
prevederile art. 38 alin. (4) şi 
alin. (41) lit. c) din Legea-cadru 
nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând 
cu luna august 2022, pentru 
personalul nou-încadrat, pentru 
personalul numit/încadrat în 
aceeaşi instituţie/autoritate 
publică pe funcţii de acelaşi fel, 
inclusiv pentru personalul 
promovat în funcţii sau în 
grade/trepte profesionale şi 
pentru personalul care 
avansează în gradaţia 
corespunzătoare tranşei de 
vechime în muncă în perioada 
ianuarie-iulie 2022, cuantumul 
brut al salariilor de bază, soldelor 
de funcţie/salariilor de funcţie şi 

publice se majorează cu 1/4 din 
diferenta dintre salariul de bază, 
solda de functie/salariu de 
functie, indemnizatia de 
încadrare prevăzute de Legea-
cadru nr. 153/2017, cu 
modificările  și completările 
ulterioare, pentru anul 2022 și 
cele din luna decembrie 2021. 
 
(42) Prin derogare de la 
prevederile art.38 alin.(4) şi 
alin.(41) lit.c) din Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, începând 
cu luna august 2022, pentru 
personalul nou-încadrat, pentru 
personalul numit/încadrat în 
aceeași institutie/autoritate 
publică pe functii de același fel, 
inclusiv pentru personalul 
promovat în functii sau în 
grade/trepte profesionale și 
pentru personalul care 
avansează în gradatia 
corespunzătoare tranșei de 
vechime în muncă în perioada 
ianuarie-iulie 2022, cuantumul 
brut al salariilor de bază, soldelor 
de funcţie/salariilor de funcţie și 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă  Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendament)

Motivare 

indemnizaţiilor de încadrare 
lunară de care beneficiază 
aceste categorii de personal se 
majorează cu 1/4 din diferenţa 
dintre salariul de bază, solda de 
funcţie/salariul de funcţie, 
indemnizaţia de încadrare 
prevăzute de Legea-cadru 
nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
anul 2022 şi cele din luna iulie 
2022." 

 

indemnizatiilor de încadrare 
lunară de care beneficiază 
aceste categorii de personal se 
majorează cu 1/4 din diferenţa 
dintre salariul de bază, solda de 
functie/salariul de functie, 
indemnizatia de încadrare 
prevăzute de Legea-cadru 
nr.153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
anul 2022 și cele din luna iulie 
2022. 

6.    
- La articolul I,  după alineatul 
(42) al articolului I din 
Ordonanta de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2021 
privind unele măsuri fiscal-
bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se introduc două 
noi alineate, alin.(43) - (44), cu 
următorul cuprins: 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
 
Legea de aprobare 
cuprinde numai textele 
noi faţă de forma 
ordonanţei. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă  Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendament)

Motivare 

7.   
(43) Pentru personalul încadrat în 
unitătile sanitare publice, inclusiv 
cele care au ca asociat unic 
unitătile administrativ-teritoriale, 
aflate în relatie contractuală cu 
casele de asigurări de sănătate, 
influentele financiare 
determinate de creşterile 
salariale prevăzute la alin.(41) și 
(42) se asigură prin transferuri 
din bugetul Fondului national 
unic de asigurări sociale de 
sănătate, de la titlul VI 
„Transferuri între unităti ale 
administratiei publice". 
 

 
„(43) Pentru personalul încadrat 
în unităţile sanitare publice, 
inclusiv cele care au ca asociat 
unic unitătile administrativ-
teritoriale, aflate în relatie 
contractuală cu casele de 
asigurări de sănătate, influentele 
financiare determinate de 
majorările salariale prevăzute la 
alin.(41) și (42) se asigură prin 
transferuri din bugetul Fondului 
national unic de asigurări sociale 
de sănătate, de la titlul VI 
„Transferuri între unităti ale 
administratiei publice". 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare terminologică 

8.   
(44) Prin exceptie de la 
prevederile alin.(2) și (41), 
începând cu data de 1 noiembrie 
2022, cuantumul brut al 
indemnizatiilor lunare de care 
beneficiază personalul plătit din 
fonduri publice prevăzut în 
anexa nr.IX la Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

 
(44) Prin exceptie de la 
prevederile alin.(2) și (41), 
începând cu data de 1 noiembrie 
2022, cuantumul brut al 
indemnizatiilor lunare de care 
beneficiază personalul plătit din 
fonduri publice prevăzut în 
anexa nr.IX lit.C la Legea-cadru 
nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 

 
Este necesară majorarea 
indemnizaţiilor 
persoanelor care ocupă 
funcţii de demnitate 
publică alese din cadrul 
organelor autorităţii 
publice locale. 
Salarizarea personalului 
din cadrul primăriilor se 
limitează la nivelul 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă  Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendament)

Motivare 

stabilește prin înmulţirea 
coeficientului prevăzut de Legea-
cadru nr. 153/2017, cu 
modificările și completările 
ulterioare, cu salariul minim brut 
pe tară garantat în plată stabilit 
de lege pentru anul 2021. 
 

stabilește prin înmulţirea 
coeficientului prevăzut de Legea-
cadru nr. 153/2017, cu 
modificările și completările 
ulterioare, cu salariul minim brut 
pe ţară garantat în plată stabilit 
potrivit legii pentru anul 2021.” 
 
Autori: Grupurile parlamentare 
PSD, PNL şi UDMR 

indemnizaţiei de 
viceprimar. Ca atare, este 
necesară majorarea 
acestei indemnizaţii 
pentru a putea majora şi 
salariile personalului din 
cadrul aparatelor de lucru 
ale primăriilor. 

9.  
__ 

 
(45) La anexa VIII, capitolul I, 
litera A, punctul I, punctul 2 al 
Notei din Legea-cadru 
nr.153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, se 
modifică va avea următorul 
cuprins: 
„2. Personalul de specialitate 
implicat în procesul legislativ din 
cadrul Secretariatului General al 
Guvernului, serviciilor 
Parlamentului, Consiliului 
Legislativ și Administratiei 
Prezidentiale beneficiază pe 
durata desfășurării acestei 
activităţi de majorarea salariului 
de bază aflat în plată în 
procentul prevăzut la art. 17 

 
Alin.(45) se elimină 
 
Autor: deputat Tudor Polak  
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Nr. 
crt. 

Text ordonanţă  Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
(autor amendament)

Motivare 

alin.(4) din prezenta lege. 
Stabilirea personalului de 
specialitate implicat în procesul 
legislativ se face prin decizie a 
ordonatorului principal de 
credite, respectiv prin hotărâre a 
Biroului permanent al fiecărei 
Camere, în cazul Parlamentului. 
Prin hotărâre a Biroului 
permanent al fiecărei Camere se 
stabilește personalul contractual 
din serviciile care beneficiază de 
sporul de complexitatea muncii 
în cuantumul prevăzut la art. 17 
alin.(4)." 

10.  
Art.II. - Aplicarea prevederilor 
art.I se face cu încadrarea în 
cheltuielile de personal aprobate 
prin buget, pe fiecare ordonator 
principal de credite. 
 

  
Nemodificat  
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Anexa nr.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile au respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere

Camera 
decizională

1.  
Alin.(44) şi (45) 

 
Alineatul (44) şi (45)  se elimină. 
 
Autori: deputaţi Cristian Seidler, Oana 
Ţoiu, Monica Berescu - USR din cele 
două comisii 
 

 
1. 
 
2. Respins la vot. 
 

Camera 
Deputaţilor 

2.  
(45) La anexa VIII, capitolul I, litera A, 
punctul I, punctul 2 al Notei din Legea-
cadru nr.153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică va 
avea următorul cuprins: 
„2. Personalul de specialitate implicat în 
procesul legislativ din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului, 
serviciilor Parlamentului, Consiliului 
Legislativ și Administratiei Prezidentiale 
beneficiază pe durata desfășurării 
acestei activităţi de majorarea salariului 
de bază aflat în plată în procentul 
prevăzut la art. 17 alin.(4) din prezenta 
lege. Stabilirea personalului de 

 
Se propune introducerea în legea de 
aprobare a unui text nou, cu 
următorul cuprins: 
„După articolul I se introduce un 
articol nou, art.I1, cu următorul 
cuprins: 
„Art.I1. - Anexa nr.VIII din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 
2017, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 
1. Modificarea unei legi-cadru 
printr-o normă cu aplicabilitate 
limitată în timp nu este corectă 
din punct de vedere tehnico-
legislativ. 
Modificare pct.2 trebuie să 
facă obiectul unui articol 
distinct în legea de aprobare. 
Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 
Pentru claritatea şi 
previzibilitatea normei juridice. 
Totodată, trimiterea la 
procentul prevăzut la art. 17 

 
Camera 

Deputaţilor 



 

 
14

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

specialitate implicat în procesul legislativ 
se face prin decizie a ordonatorului 
principal de credite, respectiv prin 
hotărâre a Biroului permanent al fiecărei 
Camere, în cazul Parlamentului. Prin 
hotărâre a Biroului permanent al fiecărei 
Camere se stabilește personalul 
contractual din serviciile care 
beneficiază de sporul de complexitatea 
muncii în cuantumul prevăzut la art. 17 
alin.(4)." 
 

«1. La Capitolul I, litera A, punctul I, 
punctul 2 al Notei se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„2. Personalul de specialitate implicat în 
procesul legislativ din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului, 
serviciilor Parlamentului, Consiliului 
Legislativ și Administraţiei Prezidentiale 
beneficiază de majorarea salariului de 
bază aflat în plată cu procentul prevăzut 
la art. 17 alin.(4) din prezenta lege.  Prin 
decizie a ordonatorului principal de 
credite, respectiv prin hotărâre a Biroului 
permanent al fiecărei Camere, în cazul 
Parlamentului, se stabileşte personalul 
de specialitate implicat în procesul 
legislativ, precum şi personalul care 
beneficiază pentru complexitatea muncii 
de o majorare în cuantumul prevăzut la 
art. 17 alin.(4). Majorarea nu se acordă 
personalului asimilat din punct de 
vedere al salarizării cu aceste categorii 
de personal.” 
 
2. La Capitolul II, litera A, punctul I, 
punctul 2 al Notei se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„2. Personalul de specialitate implicat în 
procesul legislativ din cadrul 

alin.(4) este relativ neclară, 
fiind susceptibilă de  
interpretare!  
 
Textul trebuie să rămână aşa 
cum s-a instituit prin legea-
cadru. 
 
Nu se justifică acordarea 
majorării pentru activitate 
legislativă unor categorii de 
personal care NU desfăşoară 
această activitate. În acelaşi 
timp, este discriminatorie 
reglementarea faţă de 
personalul contractual asimilat 
personalului contractual din 
aceste instituţii care, deşi 
desfăşoară aceeaşi activitate, 
nu ar beneficia de această 
majorare, acordarea acestei 
majorări fiind reglementată în 
cap.II al anexei nr.VIII. 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă întrucât, 
în toată Legea 153/2017, 
pentru complexitatea muncii, 
se prevede o majorare 
salarială , nu un spor.
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

Secretariatului General al Guvernului, 
serviciilor Parlamentului, Consiliului 
Legislativ și Administraţiei Prezidentiale 
beneficiază de majorarea salariului de 
bază aflat în plată cu  procentul 
prevăzut la art. 17 alin.(4) din prezenta 
lege. Prin decizie a ordonatorului 
principal de credite, respectiv prin 
hotărâre a Biroului permanent al fiecărei 
Camere, în cazul Parlamentului, se 
stabileşte personalul de specialitate 
implicat în procesul legislativ, precum şi 
personalul contractual care beneficiază 
pentru complexitatea muncii de o 
majorare în cuantumul prevăzut la art. 
17 alin.(4). Majorarea nu se acordă 
personalului asimilat din punct de 
vedere al salarizării cu aceste categorii 
de personal.” 
 

 
2. Respins la vot. 
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