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Abstract 

Având în vedere faptul că rezultatele cercetărilor noastre au indicat faptul că existența 
discriminărilor salariale afectează aproape jumătate dintre respondenți, demonstrarea juridică 
a dreptului de a nu fi discriminate din acest punct de vedere constituie un important sprijin pen-
tru angajații/angajatele din sănătate. Din aceste considerente, în rândurile de mai jos demon-
străm juridic faptul că Legea 71/2015 elimină discriminările salariale din întregul sector buge-
tar. Suplimentar, considerăm că eliminarea discriminărilor salariale este posibilă și în contextul 
prevederilor legale anterioare apariției Legii nr. 71/2015, salariații aflați în această situație 
având dreptul la despăgubiri.  

Keywords: discriminări salariale, legea 71/2015, sănătate.  

I. Eliminarea discriminărilor salariale în sectorul sanitar în baza prevede-
rilor legii nr. 71/2015 

OUG nr. 83/2014, așa cum a fost aprobată (cu modificări și completări) prin Legea nr. 
71/2015 prevede la art. 1, alin. 5.1 următoarele: 

 
(51) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru 
al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi 

nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Con-
turi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un 

cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel 

maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare func-

ţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară ac-

tivitatea în aceleaşi condiţii. (s.n.) 
 

Raportat la aceste prevederi se ridică următoarele întrebări: 
1. Sunt aplicabile aceste prevederi tuturor salariaților din unitățile bugetare? 
2. Dacă sunt aplicabile, care sunt salariații care ar trebui să beneficieze de ele? 
3. Dacă sunt aplicabile și stabilim care sunt salariații vizați, cum ar trebui să beneficieze, res-
pectiv care sunt salariile de referință: salariile de la nivelul unității sau salariile de la nivelul 
sectorului? 

Răspunsurile noastre, bazate pe interpretarea actelor normative, sunt următoarele: 
 

1. Prevederile art. 1, alin. 5.1 din OUG 83/2014 (completată și aprobată 
prin Legea 71/2015) se aplică tuturor salariaților din sectorul bugetar. În acest 
sens, indicăm următoarele argumente: 
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1.1. Interpretarea sistematică: 

Pentru a stabili domeniul de aplicare a aliniatului în discuție este necesară identificarea 
sensului formulei „şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice”. Considerăm că stabilirea înțele-
sului pe care legiuitorul l-a avut în vedere se face prin raportare la legea cadru privind salarizarea 
personalului bugetar (Legea nr. 284/2010). 

Legea 284/2010 stabilește la art. 2 domeniul de aplicare al acesteia, astfel: 
(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică: 
a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Preziden-
ţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale ad-
ministraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, 
autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate in-
tegral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fonduri-
lor speciale; 
b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acor-
date de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fonduri-
lor speciale; 
c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii; 
d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul de-
cât contractul individual de muncă. 
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private. 
(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului 
individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică şi personalul care ocu-
pă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, precum şi personalul care beneficiază de 
statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special. 

 
Prima observație este că acest articol este singurul care stabilește domeniul de aplicare a 

legii, interpretarea făcându-se „fără rest sau excepții”. Din această perspectivă, după cum se poa-
te observa, legiuitorul folosește sintagma personalul din autorităţi şi instituţii publice într-un 
sens general, desemnând totalitatea angajaților/personalului din sectorul bugetar. Ceea ce în-
seamnă că prevederile art. 1 alin. 5.1 din OUG 83/2014 (completată și aprobată prin Legea nr. 
71/2015) se aplică tuturor salariaților din sectorul bugetar. 
 
1.2. Interpretarea logică 
 

1.2.1. Interpretarea logică ”reductio ad absurdum
1
”: 

Dacă presupunem interpretarea contrară, respectiv că prevederile alin. 5.1 din art. 1 al 
OUG 83/2014 (completată și aprobată prin Legea 71/2015) se aplică doar unei anumite categorii 
de salariați din sectorul bugetar, prevăzuți în Legea 284/2010, atunci sunt posibile două conse-
cințe: 
- Fie legiuitorul ar fi recunoscut discriminarea salarială doar pentru anumite categorii de 
salariați din sectorul bugetar și ar fi eliminat-o prin Legea 71/2015. Această variantă ar presupu-
ne că legiuitorul a asumat încălcarea principiul egalității de tratament față de toți salariații, pre-
văzut de art. 5 din Codul Muncii, ceea ce este absurd. 
- Fie legiuitorul ar fi recunoscut discriminarea salarială pentru toți angajații din sectorul 
bugetar dar ar fi dispus eliminarea ei doar pentru anumite categorii de salariați. Și această varian-

                                                      

1 ”Reductio ad absurdum” – ”Procedeul reducerii la absurd”. 
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tă ar presupune că legiuitorul a asumat încălcarea principiul egalității de tratament față de toți sa-
lariații, prevăzut de art. 5 din Codul Muncii, ceea ce este absurd. 
 
 

1.2.2. Interpretarea logică: Nu este posibilă o altă interpretare, per a contrario, aceas-

ta este interpretarea corectă. 

Dacă vom presupune o altă interpretare, respectiv că prevederile alin. 5.1 din art. 1 al 
OUG 83/2014 se aplică doar unei anumite categorii de salariați din sectorul bugetar, prevăzuți în 
Legea 284/2010, putem constata că nu pot fi identificate anumite categorii de salariați din secto-
rul bugetar, excluzând alte categorii, deoarece formulării acestui aliniat (personalul … din cele-
lalte instituţii şi autorităţi publice) nu-i corespunde nicio anexă din Legea 284/2010, respectiv 
nicio familie ocupațională sau categorie profesională, în condițiile în care anexele structurează 
salariații din sectorul bugetar pe diferite categorii. Singura excepție o constituie „ANEXA nr. VI-
II: REGLEMENTĂRI SPECIFICE personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate 
integral din venituri proprii …”. După cum se poate observa, subiecții acestei anexe constituie o 
parte bine identificată (autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii) 
din categoria generală instituţii şi autorităţi publice.  Este evident că nu doar la această categorie 
se referă alin. 5.1 în discuție, având în vedere diferența specifică (finanţate integral din venituri 
proprii). Per a contrario, singura interpretare posibilă este prin raportare la alin. 2 al Legii 
284/2010, pe care am indicat-o la punctul a). 
 
 
1.3. Principiul interpretării în limitele legii („Ubi lex non distinguit, nec nos 

distinguere debemus”
2
) 

 Formularea juridică cu caracter general „personalul …. din celelalte instituţii şi autorităţi 
publice” vizează toate categoriile de personal care se încadrează în această definiție, fără a crea 
distincții între ele. Prin aplicarea principiului de drept ”Ubi eadem est ratio, eadem solutio esse 
debet” ( unde se aplica același raționament, se aplică aceeași soluție) se dovedește irefutabil fap-
tul că intenția legiuitorului este ca personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din cele-
lalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul 
Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste 
instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici de-
cât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru 
fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, să fie salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii. (s.n.) 

 
1.4. Aplicarea metodei istorice  

Istoria apariției actului normativ indică cu prisosință intenția inițiatorilor proiectu-
lui/amendamentelor ca textul de lege să elimine discriminarea salarială din sistemul bugetar. În 
acest sens trebuie reținute următoarele: 
- Inițiatorul acestui aliniat (amendamentul la OUG nr. 83/2014) în Camera Deputaților, de-
putatul Adrian Solomon, a adus următoarea motivare pentru introducerea lui: „Pentru clarifica-
rea textului şi eliminarea discriminării între persoane care ocupă aceleaşi funcţii, în aceleaşi 
condiţii de studii şi vechime.”3 Observăm că, în motivarea sa, inițiatorul face o referire cu carac-

                                                      

2 Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus – acolo unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distin-
gem. 
3 Camera Deputaților, Raportul comun asupra proiectului de lege, 
http://www.cdep.ro/comisii/munca/pdf/2015/rp191.pdf    
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ter general la discriminare (persoane care ocupă aceleaşi funcţii, în aceleaşi condiţii de studii şi 
vechime), fără a limita la anumite sectoare sau zone bugetare). 
- Inițiatorul acestui aliniat (amendamentul la OUG nr. 83/2014) în Senat, senatorul Liviu 
Marian Pop, a adus următoarea motivare pentru introducerea lui: Pentru eliminarea discrimină-
rilor apărute ca urmare a evoluției legislative necorelate cu realitatea.4 Argumentele de mai sus 
sunt aplicabile astfel și în acest caz. 

Suplimentar, chiar dacă am admite această intenție a legiuitorului doar față de o anume 
speță, în timp ce situația este aplicabilă întregului sector bugetar, suntem în situația aplicabilității 
unui principiu de drept: „Ubi eadem est ratio eadem solutio esse debet”5. Cu alte cuvinte, legiui-
torul nu poate admite discriminarea în general și s-o rezolve doar într-un domeniu limitat deoa-
rece se pierde caracterul sistematic al unei intervenții și se accentuează aspectul de discriminare 
față de zonele în care nu ar fi intervenit. 

 
2. Aplicabilitatea prevederilor  art. 1, alin. 5.1 al OUG 83/2014 (completată și 

aprobată prin Legea 71/2015) se aplică tuturor salariaților din sectorul buge-
tar 

 
Prevederile art. 1, alin. 5.1 al OUG 83/2014 (completată și aprobată prin Legea 71/2015) se 
aplică tuturor salariaților din sectorul bugetar care beneficiază de un cuantum al salariilor 
de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim  în cadrul aceleiaşi instituţii 
sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie. Cu alte cuvinte, toți salaria-
ții care au salariul mai mic decât colegii lor care îndeplinesc aceleași condiții. Ceea ce înseamnă 
că și toți salariații din Sănătate care se află într-o astfel de situație. 

O lămurire suplimentară în același sens considerăm că este furnizată de prevederile art. 5, 
alin. 1.1  din OUG nr. 83/2014 (completată și aprobată prin Legea 71/2015):  

 
Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al sala-
riului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data 
de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente 
sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau 
promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doc-
torale , de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de mun-
că la data angajării sau promovării. 

 
 După cum putem constata, referința o constituie nivel de salarizare în plată pentru func-

ţiile similare. 
 
3. Conceptul de ”salarizare maximă”. Prin salarizare maximă se înțelege nivelul ma-

xim al salariului la nivelul cel mai general stabilit de lege.  
În acest sens, trebuie reținute următoarele argumente: 
Formularea din alin. 5.1, art. 1 al OUG nr. 83/2014 (completată și aprobată prin Legea 

71/2015) este: ” ... în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice”. Interpretarea sensului 
acestei formulări poate fi făcută (doar) prin trimitere la art. 2, lit. a) din Legea nr. 284/2010. 

O mare parte din unitățile bugetare fac parte din a doua categorie, instituţiile din subordi-
nea acestora. Dacă legiuitorul ar fi dorit ca în cadrul procesului de eliminare a discriminărilor 
salariale referința pentru salariul maxim s-o constituie salariile maxime de la nivelul unităților ar 
fi făcut acest lucru referindu-se la a doua categorie, respectiv cea a instituțiilor din subordine. 
Suplimentar, și în acest caz este aplicabilă reducerea la absurd: dacă presupunem interpretarea 

                                                      

4
 Senatul României, Raportul asupra proiectului de lege, https://www.senat.ro/legis/PDF/2015/15L021CR.pdf  

5
„Ubi eadem est ratio eadem solutio esse debet” – ”Unde se aplică același raționament, se aplică aceeași soluție”. 
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contrară atunci rezultatul îl constituie menținerea discriminărilor salariale între salariații aparți-
nând diferitelor unități bugetare (care îndeplinesc aceleași condiții). Această variantă ar presupu-
ne că legiuitorul a asumat încălcarea principiul egalității de tratament față de toți salariații, pre-
văzut de art. 5 din Codul Muncii, ceea ce este absurd. 

În aceste condiții, este evident că pentru salariații din Sănătate se aplică salariul maxim 
aflat în plată de la nivelul sectorului, nu cel de la nivelul unității. Ceea ce înseamnă că prevederi-
le art. 1, alin. 5.1 al OUG nr. 83/2014 (completată și aprobată prin Legea 71/2015) elimină și di-
ferențele de salarizare dintre diferitele unități, referința constituind-o salariul maxim aflat în plată 
la nivelul sectorului pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie. Cu alte cuvinte, prevederile 
art. 1, alin. 5.1 al OUG 83/2014 (completată și aprobată prin Legea 71/2015) au două consecințe 
(care indică și procedura aplicabilă):6 

� Eliminarea discriminărilor salariale dintre unitățile bugetare (care îndeplinesc aceleași 
condiții)7, respectiv dintre salariații angajați în diferite unități bugetare (care îndepli-
nesc aceleași condiții). 

� Eliminarea discriminărilor salariale dintre salariații (care îndeplinesc aceleași condi-
ții) din cadrul aceleiași unități bugetare. 

 
II. Eliminarea discriminărilor salariale înainte de apariția Legii nr. 71/2015 

 
Din punctul nostru de vedere eliminarea discriminărilor salariale trebuie luată în conside-

rare și înainte de apariția Legii nr. 71/2015, existând temeiul legal pentru aceasta. Salarizarea di-
ferențiată, în condițiile în care angajații au același nivel de pregătire și vechime în muncă și lu-
crează în aceleași condiții, încalcă principiul de dreptul muncii plată egală pentru muncă de va-
loare egală, prevăzut de art. 5 din Codul Muncii. În discuție este salarizarea angajaților care 
prestează o muncă de valoare egală, fără a interveni diferențieri ce vizează anumite criterii obiec-
tive (funcția îndeplinită, condițiile de muncă, cantitatea și calitatea muncii etc.). În această situa-
ție sunt aplicabile interpretările privind acordarea sporului de doctorat, fiind relevant articolul 
”Despre o soluţie de eliminare a discriminării între magistraţi în ceea ce privește acordarea 
sporului salarial pentru titlul știinţific de doctor”.8 
 
Anexă:  
Câteva răspunsuri la interpretările adverse

9
 

 
1. Punct de vedere: Prevederile art. 1 alin. 51 al OUG nr. 83/2014 (completată și aprobată prin 
Legea nr. 71/2015) trebuie interpretate ca vizând personalul din aparatul de lucru al Parlamen-
tului și personalului din celelalte instituţii şi autorităţi publice salarizat la acelaşi nivel cu per-
sonalul din aparatul de lucru al Parlamentului. Suplimentar, prevederea este aplicabilă doar 
personalului prevăzut în Anexa nr. 1 a Legii nr. 284/2010 (anexă în care se găsește personalul 
din aparatul de lucru al Parlamentului), nefiind aplicabilă, spre exemplu, personalului din Sănă-
tate, care este menționat la Anexa nr. 3 a aceleiași legi. 

                                                      

6 Pentru eliminarea discriminărilor prin aplicarea prevederilor alin. 5.1, art. 1 al OUG 83/2014 (completată și apro-
bată prin Legea 71/2015), trebuie urmați următorii pași procedurali: 

- Identificarea salariilor maxime pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie de la nivelul unităților bugeta-
re (care îndeplinesc aceleași condiții) cu cel mai mare nivel de salarizare; 

- Aplicarea creșterilor salariale corespunzătoare acestor salarii maxime. 
7 Reținem aici situația de fapt conform căreia, datorită incapacității financiare, există o serie de unități bugetare care 
în 2009 aveau salarizarea sub nivelul maxim, deși majoritatea salariaților aveau evaluarea la maxim.  
8 Alexandru Bleoancă, Iolanda Mioara Grecu, Despre o soluţie de eliminare a discriminării între magistraţi în ceea 
ce privește acordarea sporului salarial pentru titlul știinţific de doctor, Curierul Judiciar, nr. 3, 2015, pp. 170-175. 
9 Redăm în continuare interpretările diferite de cele menționate în prezentul articol, care ne-au fost transmise ca răs-
puns la solicitarea eliminării discriminărilor salariale în baza interpretării pe care am oferit-o. 



 
6

 
 
Răspunsul nostru: 

1. Interpretarea textului de lege ca referindu-se la personalul din aparatul de lucru al 
Parlamentului precum și personalul din celelalte instituţii şi autorităţi publice salarizat la ace-
laşi nivel este eronată din următoarele motive: 

 
a) Textul de lege invocat este un paragraf din la art. 1, alin. 51 al OUG nr. 83/2014, așa cum 

a fost aprobată (cu modificări și completări) prin Legea nr. 71/2015, respectiv: „personalul din 
aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la ace-
laşi nivel”. După cum se poate constata, subiectul prevederii îl constituie personalul din aparatul 
de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice,  acest personal (situat pe 
diferite trepte de salarizare) trebuind să îndeplinească condiția de a fi salarizat la același nivel, 
respectiv la nivele comparative. 

 
b) Interpretare conform căreia prevederea se aplică „personalului din aparatul de lucru al 
Parlamentului” și personalului „din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi 
nivel, cu personalul din aparatul de lucru al Parlamentului” încalcă regulile interpretării gra-
maticale, ratând virgula (și rolul acesteia) care separă formula salarizat la acelaşi nivel de pri-
ma parte a textului juridic. Cu alte cuvinte, această interpretare putea fi adusă în discuție doar 
în condițiile în care textul legal avea următoarea formă: „personalul din aparatul de lucru al 
Parlamentului precum şi personalul din celelalte instituţii şi autorităţi publice salarizat la ace-
laşi nivel”. Ceea ce nu este cazul, textul de lege fiind clar în această privință. 

 
c) Nivelul de salarizare al personalului din aparatul de lucru al Parlamentului nu constituie 

punctul de referință pentru identificarea categoriilor de salariați cărora li se aplică prevederile 
acestui aliniat. Formula explicită a textului este următoarea: „personalul salarizat la acelaşi nivel 
din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice”. 

 
2. Faptul că salarizarea personalului din aparatul de lucru al Parlamentului este prevăzută 

la Anexa nr. I din Legea nr. 284/2010 în timp ce salarizarea personalului din sistemul sanitar este 
prevăzut la Anexa nr. III din aceeași lege este irelevant în speță. Mai mult decât atât, legiuitorul 
nu face referire la anexele legii nr. 284/2010.  În acest sens, trebuie reținute următoarele: 

 
a) A introduce anexele legii nr. 284/2010 în interpretarea aliniatului în discuție înseamnă 

”a crea drept”, deoarece legiuitorul nu se referă nici direct, nici implicit la ele. În interpretarea 
legii nu putem crea drept. 

 
b) Stabilirea nivelelor de salarizare în construcția legii nr. 284/2010 nu este bazată pe 

Anexe, ci pe clasele și pe coeficienții de salarizare, acestea dând aspectul unitar de salarizare al 
sectorului bugetar, ce constituie principalul obiectiv al legii. A admite că nu pot fi făcute compa-
rații și corespondențe, bazate pe clasele și pe coeficienții de salarizare, între diferitele anexe în-
seamnă a contrazice atât spiritul cât și textul legii. 

 
c) Se poate consta că argumentul nu are nicio importanță chiar și dacă admitem interpre-

tarea opusă, respectiv că textul de lege s-ar referi la personalul din aparatul de lucru al Parla-
mentului și personalului din celelalte instituţii şi autorităţi publice salarizat la acelaşi nivel cu 
personalul din aparatul de lucru al Parlamentului, deoarece numărul anexei nu consacră un ni-
vel de salarizare. Nivelele de salarizare sunt doar cele consacrate de art. 10, alin. 2 din Legea nr. 
284/2010, respectiv clasele și coeficienții de ierarhizare, aceștia aplicându-se tuturor anexelor 
din această lege. Cu alte cuvinte, referința formulei salarizat la același nivel n-o pot constitui de-
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cât clasele și coeficienții de ierarhizare. Devine astfel evident că, chiar și în cazul acestei inter-
pretări restrictive, respectiv că textul de lege se referă la personalul din aparatul de lucru al Par-
lamentului și personalului din celelalte instituţii şi autorităţi publice salarizat la acelaşi nivel cu 
personalul din aparatul de lucru al Parlamentului, prevederea legală trebuie aplicată la toate ca-
tegoriile de salariați care au același nivel de salarizare (clase și coeficienți de salarizare), altmin-
teri fiind obligați să considerăm că o parte a textului de lege nu produce efecte, ceea ce este ab-
surd. 

Prevederile din Legea nr. 284/2010, Anexa I, specifice salarizării  personalului din aparatul 
de lucru al Parlamentului, are următoarea structură: 
  
 

 
După cum se poate constata, este vorba de următoarele clase de salarizare: 41, 46, 48, 50, 54, 67 
și 70. Analiza comparativă cu Anexa nr. III, FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BU-
GETARE "SĂNĂTATE" indică următoarele corespondențe: 
  

Clasa de sala-
rizare 

Frecvența ei 
în Anexa nr. 

III 

41 9 

46 7 

48 10 

50 9 

54 6 

67 1 

70 7 

Total 49 

 Tabel 2  

Nr. 
crt. 

 

Funcţia 
 

Nive-
lul 

studi-
ilor 

 

Funcţii publice de 
stat*) 

Clasa Coeficient de 
ierarhizare 

1. Consilier parlamentar S 70 5,50 

2. Expert parlamentar S 67 5,10 

3. Consultant parlamentar S 54 3,70 

4. Şef cabinet S 50 3,35 

5. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) SSD 48 3,19 

6. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) PL 46 3,04 

7. Şef cabinet, referent parlamentar (stenodactilograf) M 41 2,69 

Tabel 1 
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După cum putem observa, chiar și dacă am admite interpretarea conform căreia art. 1, 

alin. 51 din OUG nr. 83/2014, așa cum a fost aprobată (cu modificări și completări) prin Legea 
nr. 71/2015 se referă la personalul din aparatul de lucru al Parlamentului și personalului din ce-
lelalte instituţii şi autorităţi publice salarizat la acelaşi nivel cu personalul din aparatul de lucru 
al Parlamentului prevederea legală se aplică la 49 de cazuri în care este vorba de același nivel de 
salarizare (aceleași clase de salarizare). Ceea ce demonstrează cel puțin următoarele: 

� Anexele la Legea nr. 284/2010 sunt irelevante în speță. 
� Prevederea este aplicabilă și altor categorii de salariați din sectorul bugetar, chiar și în cea 

mai restrictivă interpretare a ei. 
 

d) Singura alternativă la interpretarea nivelului de salarizare ca referindu-se la clasele și coe-
ficienții de salarizare (ce poate fi luată în discuție; care însă nu este susținută de prevederile lega-
le) este să considerăm că prin nivel de salarizare ar trebui să înțelegem fie salariile de bază din 
anul 2009 fie salariile brute din același an. În fiecare din aceste ipoteze rezultatul este același, 
putând fi identificate în Sănătate nivele identice de salarizare cu cele ale personalului din apara-
tul de lucru al Parlamentului. 
 
 
2. Punct de vedere: Personalul din unitățile sanitare publice se încadrează la litera (b) a alinia-
tului 2, art. 2, din Legea nr. 284/2010. Deoarece nu figurează la același aliniat (a), respectiv la 
aceeași categorie cu personalul din aparatul de lucru al Parlamentului nu-i este aplicabilă sin-
tagma legală același nivel de salarizare. 
 

Răspunsul nostru: 
1. Personalul unităților sanitare publice nu poate fi încadrat la art. 2, alin. 1, litera (b) din 

Legea nr. 284/2010 deoarece acest aliniat prevede următoarele: „personalului din autorităţi şi in-
stituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele 
locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;”. După cum se poate 
observa, este vorba de unitățile care realizează venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul 
de stat. Unitățile sanitare publice nu beneficiază de subvenții. Prin venituri proprii se înțeleg ba-
nii efectiv încasați de la persoane, nu cei încasați de la bugetul consolidat al statului. Pentru aces-
te motive încadrarea juridică este total eronată. 

2. Unitățile sanitare publice intră în mod clar la teza enunțată de art. 2 alin. 1 litera (a) din 
Legea 284/2010 fiind „finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurări-
lor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale”; după cum se poate constata, în această enume-
rare sunt incluse toate bugetele ce fac parte din bugetul consolidat al statului. Regula o constituie 
finanțarea spitalelor din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (în calitate de 
fond special), prin contractele încheiate cu CNASS, excepțiile constituindu-le finanțarea de la fi-
nanțarea de la bugetul de stat (este vorba de bugetul Ministerului Sănătății) și bugetele locale. 
 
3. Punct de vedere: Deoarece personalul din sistemul public sanitar este o dată exceptat la 
art. 1 alin. 5 din OUG 83/2014, a doua excepție în același act normativ ar fi împotriva logicii și 
a tehnicii legislative. 

 

Răspunsul nostru: 
A considera că excepția pe care o face art. 1 alin. 5 din OUG nr. 83/2014, așa cum a fost 

aprobată (cu modificări și completări) prin Legea nr. 71/2015, pentru personalul din cadrul sis-
temului public sanitar exclude posibilitatea excepției de la art. 1 alin. 51 din același articol repre-
zintă o interpretare eronată a legii din următoarele motive: 

a) Cele două excepții au referenți diferiți. Astfel: 
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� art. 1 alin. 5 se referă la întregul personal din cadrul sistemului public sanitar; 
� art. 1 alin. 51 se referă la salariații din cadrul sistemului public sanitar care sunt discrimi-

nați, adică la salariații care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai 
mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru 
fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie.  

b) Art. 1 alin. 5 conține o normă de trimitere la OUG 70/2014, de la prevederile căreia (creș-
terea salariilor cu 100 lei) există excepții (salariații care în anul 2015 beneficiază de o creștere 
salarială datorită creșterii salariului minim pe economie). Ceea ce ne conduce la situația în care 
cel puțin acestor salariați nu le este aplicabilă excepția prevăzut la art. 1 alin. 5, fiindu-le aplica-
bilă cea de la alin. 51. 

c) Dacă am admite că nu sunt posibile mai multe excepții (fapt cu care nu suntem de acord) 
ar trebui să admitem și faptul că salariaților din sectorul public sanitar nu le este aplicabilă nici 
excepția prevăzută la art. 1 alin. 3 din același act normativ (În cazul schimbării condiţiilor în ca-
re îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de drepturile corespunzătoare noilor condi-
ţii, la nivelul acordat pentru funcţiile similare în plată din instituţia/autoritatea publică în care 
acesta este încadrat.), ceea ce este absurd. Mai mult decât atât, în situația în care admitem impo-
sibilitatea cumulării mai multor excepții de către anumite categorii de salariați din sectorul public 
sanitar ar trebui să stabilim o ierarhie a excepțiilor. Ceea ce înseamnă că ar trebui să stabilim, 
spre exemplu dacă le este aplicabilă excepția prevăzut la alin. 3 sau cea stabilită la alin. 5. Or, 
raportat la exemplul dat, aplicarea ambelor excepții este singura coerentă cu textul legal funcțiile 
similare în plată beneficiind deja de majorarea salarială la care trimite alin. 5. 

d) Dacă am admite că nu sunt posibile mai multe excepții (fapt cu care nu suntem de acord), 
în condițiile excepției de la art. 1 alin. 5 ar trebui să admitem și faptul că salariaților din sectorul 
public sanitar nu le este aplicabilă nici excepția prevăzută la art. 1 alin. 11 din același act norma-
tiv, ceea ce ar însemna să lipsim textul de lege de efecte, ceea ce contravine principiului de drept 
”Actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat” (Legea trebuie interpretată în sensul 
producerii efectelor ei și nu în sensul neaplicării ei). 
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