
Expunere de motive

Legea-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, statueaza prin art.l alin.(2) lit.b) faptul ca prin aceasta lege se 
creeaza cadrul legislativ pentru „dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate 
pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de baza in sectorul bugetar, in vederea 
promovarii performantei individuale”. in context, art.2 lit.b) prevede ca prevederile acestei legi se 
aplica „personalului din autoritdti si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii 
acordate de la bugetul de slat, bugetele locale, bugetul asigurdrilor sociale de stat §i bugetele 
fondurilor speciale

Referitor la drepturile salariale ale personalului ce face obiectul acestei legi-cadru, in cuprinsul 
alin.(8) al art.65 din Anexa nr.VI la Legea-Cadru sunt stipulate urmatoarele:
„ Art. 65
alin.(8) Personalul institutiilor publice de apdrare, ordine publicd ^i securitate nationald care isi 
desjdsoard activitatea la compartimentele speciale din ministere si alte organe centrale beneficiazd de 
o compensatie de 10% din salariul de baza. Compensatia se plateste de catre entitatile unde personalul 
detasat isi desfasoara activitatea.”

Compartimentele speciale din ministere si alte organe centrale se regasesc in sistemul national de 
ordine publica. Personalul din alte domenii de activitate ale sectorului bugetar, ce este detasat la aceste 
compartimente speciale, se afla in situatie similara cu acele categorii de personal enumerate in cuprinsul 
alin.(8).

Principiile nediscriminarii si al importantei sociale a muncii, enuntate la art.6 din aceasta Lege 
organica, guvemeaza in intregime textele reglementarii. Incalcarea acestora presupune posibilitatea 
producerii unor vatamari ale drepturilor personalului bugetar vizat. Legiuitorul a aplicat respectarea 
celor doua principii in ceea ce priveste obtinerea drepturilor de natura salariala prin art. 13 din Anexa 
nr.VI la Legea-Cadru, insa a realizat egalitate in drepturi doar intr-un singur sens, spre beneficiul doar al 
personalului detasat ce provine din institutiile publice de aparare, ordine publica §i securitate nationala, 
desi viceversa trebuie sa fie valabila pentru intregul personal platit din fonduri publice aflat in aceleasi 
conditii.

Drepturile specifice activitatii desfa§urate in institutiile publice de aparare, ordine publica si 
securitate nationala sunt prevazute incepand cu dispozitiile art. 19 din Anexa VI la Legea-cadru, cu 
urmatorul continut: „Articolul 19 - Pentru realizarea prerogativelor constitutionale de aparare, ordine 
publica si securitate nationala, personalul militar, politistii, functionarii public! cu statut special din 
sistemul administratiei penitenciare si personalul civil beneficiaza de majorarea soldei de 
functie/salariului de fiinctie/salariului de baza cu 7,5%.”

Din motive ce tin de ratiunea sensibilitatii informatiilor gestionate, personalul civil detasat de la 
institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala a fost cuprins atat in prevederile 
art. 19, cat si cel al alin.(8) al art.65 din Anexa VI la Legea-Cadru. Cu toate acestea, personalul civil 
beneficiaza doar de majorarea stabilita la art. 19, fara sa beneficieze de compensatia stabilita la alin.(8) a 
art.65.

Prin proiect se propune completarea art. 19 si abrogarea art.65 alin.(8) din Anexa nr.VI la Legea- 
Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, astfel incat 
toate categoriile de personal platit din fonduri publice, care este detasat in compartimente speciale sa 
beneficieze de compensatia de 10% din salariul de baza stabilita in prezent doar pentru personalul 
institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala.

Textul propus pentru art. 19 din Anexa VI la Legea-Cadru este urmatorul:
„Articolul 19

Pentru realizarea prerogativelor constitutionale de 
aparare, ordine publica §i securitate nationala, personalul militar, politi§tii, functionarii public!

(1)
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cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil beneficiaza de 
majorarea soldei de flinctie/salariului de functie/salariului de baza cu 7,5%.

Personalul care isi desfasoara activitatea la 
compartimentele speciale din ministere si alte organe centrale beneficiaza de o compensafie de 
10% din salariul de baza. Compensatia se plate fie de cdtre entitdtile unde personalul detasat 
isi desfdfiard activitatea.''

Avand in vedere prevederile imperative ale art.64 alin.(l) din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si propunerea formulata in cuprinsul proiectului de act normativ supus analizei, se impune 
abrogarea in consecinta a alin.(8) al art.65 din Anexa VI la Legea-Cadru privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Scopul prezentei propuneri legilative este acela al respectarii principiilor nediscriminarii si al 
importantei sociale a muncii ce guvemeaza Legea-Cadru privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice.

in sustinerea propunerii formulate, aratam ca personalul detasat in cadrul compartimentelor 
speciale din ministere si alte organe centrale desfasoara activitati in conditii similare si isi aduce in 
egala masura contributia la apararea ordinii publice si a sigurantei nationale.

Necesitatea evenimentelor legislative deriva din textele legii, care stabilesc aplicarea egalitatii 
drepturilor salariale in cazul existentei conditiilor similare de munca.

Luand in considerare cele mentionate, reiese cu evidenfa faptul ca nu poate fi dorita o situatie de 
discriminare in cuprinsul unei legi care prin insasi natura sa si-a propus unificarea drepturilor salariale. 
Prin urmare, se impune modificarea textelor din lege, astfel cum acestea au fost formulate in propunere.

(2)

Studiile de impact se intocmesc prin grija ministerelor de resort, la solicitarea comisiilor
1parlamentare.

Tinand cont de toate cele expuse mai sus, consider ca propunerea de fata va reglementa 
tratamentul egal al personalului bugetar care presteaza munca in aceleasi conditii de responsabilitate, 
complexitate si rise al activitatilor.
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^ Sunt aplicabile dispozitiile art.33 alin.(2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative.
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