
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 56 din 4 august 2017 

privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele 

măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea 

unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

 

 

Având în vedere faptul că prin Legea nr. 152/2017 s-a aprobat Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, au fost aprobate unele 

măsuri pentru completarea celor deja adoptate pentru eliminarea discrepanţelor salariale până la 

intrarea în vigoare a noii legi de salarizare, luând în considerare faptul că lipsa unei reglementări 

privind eliminarea discrepanţelor salariale şi în ceea ce priveşte stabilirea salariilor lunare ale 

poliţiştilor şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile/instituţiile/structurile 

aflate în subordinea sa, precum şi ale personalului civil din instituţiile publice din sistemul de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională, care nu au beneficiat de aplicarea majorărilor 

prevăzute de Legea nr. 152/2017, ar genera menţinerea respectivelor discrepanţe salariale pentru 

aceste categorii de personal pe toată perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

     Ţinând cont că măsurile adoptate prin Legea nr. 152/2017 se aplică începând cu data de 

30 iunie 2017, se impune adoptarea unor completări la art. II din Legea nr. 152/2017. 

     Având în vedere faptul că majorarea propusă necesită modificarea alocaţiei bugetare 

pentru instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, este necesar ca aceasta 

să fie adoptată în regim de urgenţă pentru a putea fi luată în calcul la următoarea rectificare 

bugetară. 

     În considerarea faptului că aceste completări vizează un interes general în cadrul familiei 

ocupaţionale de funcţii bugetare „Apărare, ordine publică şi securitate naţională“ şi constituie 

situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amanita, în temeiul art. 115 alin. (4) din 

Constituţia României, republicată, 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

     

ARTICOL UNIC     

La articolul II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 27 iunie 2017, după alineatul (4) se introduc trei noi 

alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins: 

    "(5) Începând cu data de 1 octombrie 2017 se majorează cu 10% cuantumul brut al salariilor de 



funcţie ale poliţiştilor din Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile/instituţiile/structurile aflate în 

subordinea sa, cu excepţia celui care a beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016. 

(6) Începând cu data de 1 octombrie 2017 se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de 

bază ale personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate 

naţională, cu excepţia personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în 

subordinea sa, precum şi a celui care a beneficiat de majorări potrivit Legii nr. 250/2016.  

(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) şi (6), se aplică la salariul de 

bază/solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai 

mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi se adaugă la acesta/aceasta.  

(la 04-11-2017 Alineatul (7) din ARTICOLUL UNIC a fost modificat de Articolul I din LEGEA 

nr. 207 din 31 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 01 noiembrie 

2017)  

" 

────────── 

    *) Notă CTCE: 

    Articolele II şi III din LEGEA nr. 207 din 31 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 647 din 7 august 2017, prevăd: 

    „Articolul II 

    Începând cu data de 1 noiembrie 2017, se majorează cu 50% cuantumul brut al salariilor de 

bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare. 

    Articolul III 

    (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul 

direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice ale Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi 

contractuale din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

    (2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor prevăzută la alin. (1), precum şi stabilirea noului nivel al 

drepturilor salariale se realizează prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

    (3) Pentru funcţiile din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice care nu au 

corespondent în statul de funcţii al aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală şi pentru care asimilarea nu se poate realiza conform alin. (1), stabilirea salariilor de bază 

se face prin asimilarea acestora cu alte funcţii existente la nivelul direcţiilor generale regionale 

ale finanţelor publice pentru care s-a realizat asimilarea conform alin. (1), pe baza unor criterii 

aprobate prin ordinul prevăzut la alin. (2). 

    (4) Persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (3) beneficiază de creşterea salarială 

procentuală rezultată ca urmare a aplicării dispoziţiilor alin. (1) pentru funcţia cu care se 

asimilează. În situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor alin. (1) pentru aceeaşi funcţie rezultă 

creşteri salariale procentuale diferite, pentru funcţiile prevăzute la alin. (3) se va calcula şi acorda 

o creştere procentuală medie. 

    (5) Salariul de bază stabilit conform alin. (4) nu poate depăşi salariul aferent funcţiei prin 

raportare la care s-a realizat asimilarea conform alin. (1). 



    (6) Criteriile obligatorii care urmează a fi avute în vedere la asimilarea prevăzută la alin. (1), 

respectiv la acordarea creşterii salariale prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt, pentru funcţiile de 

conducere, următoarele: studiile, gradul profesional, atribuţiile specifice, complexitatea 

activităţii, nivelul de coordonare, iar pentru funcţiile de execuţie acestea sunt următoarele: gradul 

sau treapta profesională, gradaţia, nivelul de studii, atribuţiile specifice. 

    (7) Criteriile de asimilare prevăzute la alin. (6) sunt obligatorii, dar nu limitative, prin ordinul 

ministrului finanţelor publice putându-se aproba şi alte criterii de asimilare, precum şi 

metodologia concretă de acordare a creşterii salariale procentuale prevăzute la alin. (3) şi (4). 

    (8) În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile alin. (1), 

respectiv alin. (3), sunt mai mici decât cele aferente lunii octombrie 2017, se menţine în plată 

cuantumul salariilor aferente lunii octombrie 2017. 

    (9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în direcţiile generale 

regionale ale finanţelor publice pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit alin. (1) sau, după caz, 

alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, 

salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare, stabilit în condiţiile prezentei 

legi, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”. 

────────── 
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