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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice  

București, 15.02.2023 
Nr. 4c-5/92 

 
   

	

	

	

Către, 
Comisia pentru muncă și protecție socială 
Domnului  Președinte Adrian SOLOMON 
 

Vă înaintăm, alăturat,  Raportul preliminar asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului Agenției de 
Plăți și Intervenții în Agricultură, transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice și Comisiei pentru muncă și protecție socială spre dezbatere în 
fond  cu adresa nr. PLx. 10 /2023 din 1 februarie 2023. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 

 
PREȘEDINTE, 

Florin-Ionuț BARBU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

	

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice  

București, 15.02.2023 
Nr. 4c-5/92 

 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri privind salarizarea personalului Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură 

(PLx. 10/2023) 
În temeiul art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare  Comisia  pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate, spre dezbatere, 
în  fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri 
privind salarizarea personalului Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, transmis cu 
adresa nr. PLx. 10 din 1 februarie 2023, înregistrat la Comisia pentru agricultură cu nr. 4c-
5/36/02.02.2023. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii -cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere: 
 avizul negativ al Consiliul Economic și Social (nr. 7334/22.11.2022); 
 avizul negativ al Consiliul Legislativ (nr. 1329/05.12.2022); 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/08.02.2023) 
În conformitate cu prevederile art.62 şi art.64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru muncă și protecție socială au 
examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice 
a dezbătut proiectul de lege în ședința desfășurată în  data de 14 februarie 2023. 

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
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În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru agricultură au 
hotărât, cu majoritate de  voturi  (s-au înregistrat 5 abțineri), să transmită Comisiei pentru 
muncă și protecție socială un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului Agenției de 
Plăți și Intervenții în Agricultură,   cu amendamente admise prevăzute în anexa nr. 1 și 
amendamente respinse prevăzute în anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul 
raport preliminar. 

La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 56  din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare a participat în calitate de 
invitat: doamna Adina Mădălina Luca Iordache, director Agenția de Plăți și Intervenție în 
Agricultură.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 21 decembrie 2022. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 
alin.(3) din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE, SECRETAR, 

Florin-Ionuț BARBU Constantin BÎRCĂ 
 
 
 

Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru 
 
Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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Anexa nr.1 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru agricultură au hotărât adoptarea următoarelor amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente /observaţii Motivare 

1.   
Titlul legii 

 
Lege 

pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum 

şi pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea 
personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură 
 

 
 
 

Lege 
pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri finaciar- bugetare 

 
 

 

2.   
Art.I. - La anexa nr.VIII, capitolul I, litera A, punctul I la 
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 şi completările ulterioare, nota de subsol *) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

 
Art.I. - 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 şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 
 

 

3.   
 
 
 
 
*) Funcții publice de stat, stabilite și avizate potrivit legii 
în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale, al 
Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al 
Academiei Române, al Avocatului Poporului, al Înaltei 
Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Concurenței, al 
Curții de Conturi, al Consiliului Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității, al Consiliului Național al 

 
1. La anexa nr.VIII, capitolul I, litera A, punctul I, 
nota de subsol *) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„*) Funcţii publice de stat, stabilite şi avizate potrivit legii 
în cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale, al 
Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al 
Academiei Române, al Academiei de Științe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, al Avocatului 
Poporului, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al 
Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al 
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Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei 
Naționale de Pensii Publice, al Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate, al Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, al Inspecției Muncii, al 
Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, al 
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor și structurilor subordonate, al 
Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și 
structurilor subordonate, al Autorității pentru Reformă 
Feroviară, al Agenției Naționale pentru Reformă Fiscală 
și unităților subordonate, al Agenției de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură și unităților 
subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale 
administrației publice centrale, organismele intermediare 
pentru programe operaționale, precum și pentru funcțiile 
publice corespunzătoare înalților funcționari publici din 
cadrul instituției prefectului." 

Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al 
Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii 
Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al 
Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială,   al Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi structurilor 
subordonate, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorului şi structurilor subordonate, al Autorităţii 
pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale pentru 
Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate, al 
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și 
unităților subordonate, al  Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, al celorlalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale, organismele 
intermediare pentru programe operaţionale, precum şi 
pentru funcţiile publice corespunzătoare înalţilor 
funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului.” 
 

4.    
2. La anexa nr.VIII, capitolul II, litera A, punctul I, 
nota de subsol *) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„*) Aparatul de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, al 
Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al 
Academiei Române, al Academiei de Științe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”,  al Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, al Curţii Constituţionale, al 
Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al 
Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii 
Publice, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al 
Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 

 
Întrucât în cadrul APIA 
sunt încadraţi atât 
funcţionari publici, cât şi 
personal contractul, 
potrivit art.7 din Legea 
nr.1/2004. 
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Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii 
pentru Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate, al 
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și 
unităților subordonate, al  Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, al Avocatului Poporului, al 
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, al Consiliului Naţional al 
Audiovizualului, al Agenţiei Naţionale de Presă 
AGERPRES, al Consiliului Economic şi Social, al 
Autorităţii Electorale Permanente, al organismelor 
intermediare pentru programe operaţionale, al altor 
organe centrale de specialitate.” 
 

5.   
Art.II. – Începând cu data de 1 ianuarie 2023, 
salarizarea personalului contractual din cadrul unităţilor 
subordonate ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură se face la nivelul de salarizare pentru funcţii 
similare din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură - aparat central. 
 

 
Art.II. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, personalul din cadrul Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi unităţilor 
subordonate se reîncadrează pe funcţii potrivit anexei 
nr.VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse 
prin prezenta lege. 
(2) Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(2) din 
Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările 
ulterioare, de la data reîncadrării potrivit alin.(1), pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenției 
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și din 
cadrul unităților subordonate acesteia, nivelul salariilor de 
bază se stabileşte la nivelul reglementat pentru anul 2022 
potrivit anexelor  la Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta lege. 
(3) Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(2) din 
Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările 
ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

 
Este necesară 
reîncadrarea pe noile 
funcţii. 
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nivelul salariilor de bază de care beneficiază funcționarii 
publici și personalul contractual din aparatul propriu al 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se 
stabileşte la nivelul reglementat pentru anul 2022 potrivit 
anexelor  la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, nivelul salariilor de bază de care 
beneficiază personalul din cadrul Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi 
structurilor subordonate acesteia se asimilează cu cel al 
salariilor de bază de care beneficiază personalul din 
aparatul propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale şi din structurile subordonate. Asimilarea salariilor 
de bază se face prin act administrativ comun al 
conducătorilor celor două instituții. 
Autor: deputat Adrian-Ionuţ Chesnoiu 
 

6.   
Art.III. – Prin derogare de la prevederile art. 1 alin.(5) 
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, cu modificările şi completările 
ulterioare, funcţionarii publici şi personalul contractual 
din cadrul aparatului Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, al Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, precum şi al unităţilor subordonate 
acestora, beneficiază în mod nediscriminatoriu şi în 
cuantum similar, începând cu data de 1 ianuarie 2023, 
de spor pentru condiţii vătămătoare în cuantumul 
stabilit potrivit prevederilor din anexa nr.VIII, 
Capitolul I, lit.B, art.1 alin.(1) şi Capitolul II, lit.A, 
lit.I, art.1 alin.(1) la Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv prin 
raportare la salariul de bază stabilit potrivit alin.(1). 

  
(5) Prin derogare de la prevederile art. I alin. (5) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 
privind unele măsuri fiscal - bugetare, prorogarea 
unor termene, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, funcționarii publici 
și personalul contractual din cadrul aparatului 
propriu al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, al Academiei de Științe Agricole și Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Șișești”, al Agenției de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură, al Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor şi structurilor subordonate acestora și din 
cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, beneficiază, de la data împlinirii termenului 
prevăzut la alin.(1), de sporul pentru condiții 
vătămătoare stabilit potrivit prevederilor din anexa 
nr.VIII, Capitolul I, lit. B, art.1 alin.(1), respectiv 
Capitolul II, lit. A, lit. I, art. 1 alin. (1) sau, după caz, 
Capitolul II, lit. A, pct.II, pct. 6 subpunctul 6.2 lit. a) din 

 
Pentru respectarea 
principiilor egalității și 
nediscriminării în 
stabilirea salariilor de 
bază. 
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 Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, prin raportare la salariul de 
bază aflat în plată.  
 
Autor: deputat Adrian-Ionuţ Chesnoiu 
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Anexa nr. 2 

AMENDAMENT RESPINS 
 
În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru agricultură au hotărât respingerea următorului amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text propus 
(autor amendament) 

Motivare 
1.argumente susținere 

2.argumente respingere 

Camera 
decizională 

1. 1. La articolul 17, după alineatul (7) se introduce un nou 
alineat, alin. (8), cu următorul cuprins: 
„(8) Personalul din cadrul serviciilor de stat sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor prevăzute la art. 4 
lit. a)  al Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pe 
toată durata funcționării acordurilor de delegare/parteneriat 
încheiate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor cu agențiile de plăți prevăzute 
la alin. (2), pentru realizarea verificărilor necesare alocării, 
de către acestea, a fondurilor europene pentru agricultură, 
beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de 
funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu 
până la 50%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al 
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor.” 
 
Autor: deputat Laurenţiu Nicolae Cazan 

1.Personalului din  structura serviciilor publice sanitar-
veterinare și pentru siguranța alimentelor i-au fost delegate de 
drept și realizează toate activitățile de verificare, control și 
atestare a realității de fapt pentru acordarea subvențiilor și 
celorlalte forme de sprijin în agricultură, asigurate la nivelul 
UE. 
2.Respins la vot. 

Camera 
Deputaților 
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