
Expunere de motive

Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, publicată în monitorul oficial, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările 
şi completările ulterioare, are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de 
salarizare pentru personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al 
statului.

Prin actul normativ menţionat s-a avut în vedere înlăturarea inechităţii în ceea ce 
priveşte salariile şi indemnizaţiile personalului din sectorul bugetar, în schimb nu s-a 
ţinut cont în toate cazurile de inechităţile salariale între instituţii de rang diferit ce fac 
parte din aceeaşi familie ocupaţională.

La Anexa III a Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea familiei ocupaţionale 
de funcţii bugetare „Cultură” familie ocupaţională „Culturală” a fost împărţită în doar 
două categorii, respectiv instituţii culturale de interes naţional şi alte instituţii.

Legea nu a făcut o distincţie clară între funcţiile de nivelul instituţiilor culturale 
aflate în subordinea directă a consiliilor judeţene şi cele de nivelul altor unităţi 
administrativ-teritoriale de interes local, existând doar cele două categorii menţionate 
anterior, deşi acestea sunt de rang diferit.

Importanţa, răspunderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de instituţiile de 
cultură de nivel judeţean au un impact mult mai mare decât cele de la nivelul altor unităţi 
administrativ-teritoriale de interes local.

Analizând aceste aspecte, de poate observa o inechitate între salarizarea funcţiilor 
din familia ocupaţională „Cultura”, ce se află în subordinea directă a consiliilor judeţene 
şi cele aflate în subordinea celorlalte unităţi administrativ-teritoriale, respectiv, un 
manager al unei instituţii culturale subordonate consiliului judeţean fiind remunerat în 
aceeaşi măsură ca un manager al unei instituţii culturale aflată în subordinea unui consiliu 
local ( managerul unui Centru Cultural de nivel judeţean ajungând la acelaşi nivel de 
salarizare ca managerul unui Cămin Cultural din mediul rural), aspect ce se răsfrânge şi 
asupra celorlalte funcţii de conducere prevăzute în Anexa III a Legii cadru 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Din motivele prezentate anterior, considerăm oportună modificarea Anexei III a 
Legii cadru 153/1017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin includerea categoriei „Centre culturale aflate 
în subordinea consiliilor judeţene”, astfel funcţiile în cadrul acestor instituţii să fie 
remunerate corespunzător sarcinilor şi activităţilor desfăşurate, precum şi menţionarea la 
„Alte instituţii culturale” a sintagmei „aflate în subordinea unităţilor administrativ- 
teritoriale de interes local”.
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Având în vedere aspectele anterior menţionate, a fost elaborată o propunere de 
modificare a Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa completării Anexei III, 
privind salarizarea familiei ocupaţionale de funcţii bugetare „Cultură”.

Conchizând, importanţa, răspunderea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de 
instituţiile de cultură de nivel judeţean au un impact mult mai mare decât cele de la 
nivelul altor unităţi administrativ-teritoriale de interes local şi respectiv, legea nu a făcut 
o distincţie clară între funcţiile de la nivelul instituţiilor culturale aflate în subordinea 
directă a consiliilor judeţene şi cele de la nivelul altor unităţi administrativ-teritoriale de 
interes local, astfel se impune modificarea Anexei III din Legea cadru 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.

INIŢIATOR

Cozma Adrian Felician -  Deputat PNL
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