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      Nr. 8 din 17.01.2010 

 

PROPUNERI ŞI AMENDAMENTE 

la  Proiectul de H.G. privind unele măsuri pentru aplicarea Legii-Cadru nr. 330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în anul 2010. 

 

Conţinut H.G. Conţinut propus şi amendat de către 

FNSA 
Art(2) alin. (2) La calculul drepturilor 

prevăzute la alin. (1), se vor avea în vedere 

numai drepturile salariale prevăzute în legi 

sau hotărâri ale Guvernului, după caz, pentru 

categoriile de personal respective. 

Art(2) alin. (2) La calculul drepturilor 

prevăzute la alin. (1), se vor avea în vedere 

numai drepturile salariale prevăzute în legi, 

hotărâri ale Guvernului şi prin acte 

normative specifice autorităţilor publice 

locale, după caz, pentru categoriile de 

personal respective. 

Art. (9) alin (2) -  La stabilirea 

salariilor personalului bugetar începând cu 1 

ianuarie 2010, în conformitate cu prevederile 

art. 30 din Legea Cadru nr. 330/2009, nu vor 

fi luate în considerare drepturi salariale 

stabilite prin contractele colective/individuale 

de muncă, sau alte acte, decât legi sau 

hotărâri ale Guvernului. 

 

Propunem eliminarea acestuia deoarece 

prin contractele colective de muncă din 

sectorul bugetar nu au fost şi nu sunt 

stabilite drepturi de natură salarială, iar 

prin contractul individual de muncă este 

stabilit salariul de încadrare şi drepturile 

salariatului. Neluarea în seamă la 

reîncadrare a contractului individual de 

muncă este echivalent cu desfacerea sau 

modificarea acestuia fară vina salariatului. 

Art. (9) alin (3) – Prin contractele 

colective şi individuale de muncă, nu pot fi 

stabilite salarii sau alte drepturi de natură 

salarială care exced prevederilor Legii-cadru 

nr. 330/2009. 

 

Propunem eliminarea acestuia deoarece nu 

are niciun sens, motivele fiind arătate mai 

sus. 

 

Solicităm Guvernului României ca prin această hotărâre să clarifice modul de 

acordare a sporurilor speciale (ex: spor de 75% pentru personalul care lucrează la 

proiecte pentru atragerea de fonduri europene), nu să trimită în derizoriu anumite 

prevederi clare ale legii, sau să modifice unele prevederi ale acesteia, aşa cum se 

incearcă prin articolele şi aliniatele menţionate mai sus! 

                                  


