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L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 37 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 450 din 19 iunie 2014 cu următoarele 

modificări: 
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- La articolul I punctul 2, alineatele (5), (6) şi (8) se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 

„(5) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1), pentru 

activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţiştii, funcţionarii 

publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi 

personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi 

în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu 

se lucrează, se acordă o majorare de 75% din baza de calcul prevăzută la 

alin. (4). 

(6) Dreptul prevăzut la alin. (5) se stabileşte proporţional cu 

timpul efectiv lucrat în zilele respective şi se determină pe baza 

raportului dintre baza de calcul şi durata normală a timpului de lucru. 

.................................................................................................................... 

(8) Condiţiile de acordare a dreptului prevăzut la alin. (5) şi (6) 

se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituţiilor publice de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 9 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor  

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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