
LEGE nr. 152 din 27 iunie 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 

 

 
 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

    

ART. I 

     Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99 din 15 decembrie 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. 1035 din 22 decembrie 2016. 

     

ART. II 

    (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 30% cuantumul brut al salariilor de bază 

pentru personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu 

modificările şi completările ulterioare, din: 

    a) bibliotecile naţionale sau de importanţă naţională, stabilite potrivit legii, precum şi din cadrul Bibliotecii 

Academiei Române; 

    b) muzeele de importanţă naţională, stabilite potrivit legii. 

    (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 20% cuantumul brut al salariilor de bază 

pentru următoarele categorii de personal: 

    a) personalul din instituţiile şi autorităţile subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

inclusiv oficiile de studii pedologice şi agrochimice, cu excepţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, a Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a 

municipiului Bucureşti; 

    b) personalul din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi din 

unităţile de cercetare-dezvoltare din subordinea acesteia; 

    c) personalul din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului; 

    d) personalul medical din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare 

a capacităţii de muncă din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice; 

    e) personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu 

modificările şi completările ulterioare, din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte aflate în 

subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi personalul din direcţiile judeţene de 

cultură, respectiv a municipiului Bucureşti; 

    f) personalul de specialitate din cadrul secretariatului tehnic din structura Consiliului Economic şi Social. 

    (3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de 

bază/soldelor de funcţie ale următoarelor categorii de personal: 

    a) personalul din cadrul bibliotecilor centrale universitare; 

    b) cadrele militare în activitate, precum şi soldaţii şi gradaţii voluntari, inclusiv personalul civil din 

Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa, cu excepţia celor care au beneficiat de 

majorări potrivit Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

    c) personalul din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. 

    (4) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul brut al salariilor de bază pentru personalul din 

cadrul Autorităţii pentru Reformă Feroviară se stabileşte la nivelul aflat în plată pentru personalul din cadrul 



Ministerului Transporturilor. 

    (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.  

(la 07-08-2017 Articolul II a fost completat de ARTICOL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 

din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 07 august 2017)  

    (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.  

(la 07-08-2017 Articolul II a fost completat de ARTICOL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 

din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 07 august 2017)  

 

    (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 II a fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 207 din 31 

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

    (8) Prevederile alin. (5) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din 

sistemul administraţiei penitenciare.  

(la 05-09-2017 Articolul II a fost completat de ARTICOL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 

din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 05 septembrie 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”. 

────────── 

     

ART. III 

    Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri 

bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017, de la data intrării în vigoare a prezentei legi 

indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu 

modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în cuantumul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 

118/2002. 

     

ART. IV 

    De la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

secţii/compartimente de oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică şi în 

secţii/compartimente pentru arşi, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin 

raportare la salariul de bază aflat în plată. 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. 

(2) din Constituţia României, republicată. 
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