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AVIZ 

 
asupra  Propunerii legislative pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 

 
   În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului, culte şi  
problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. Pl-x 526  din 10 octombrie 2018, spre 
dezbatere şi avizare, Propunerea legislativă pentru modificarea art.38 din Legea 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, înregistrată cu nr. 
4c-6/493/11 octombrie 2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din 30 octombrie 2018, membrii comisiei au examinat propunerea 

legislativă, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi 
în urma dezbaterilor, au hotărât cu  unanimitate de voturi să îi acorde aviz favorabil cu 
un amendament admis prezentat în Anexă care face parte integrantă din prezentul aviz..  

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat Iusein IBRAM 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier  parlamentar  dr.Marcela Monica Stoica 

elena.zorila
Original
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                     Anexă 
      Amendament admis                                    Pl-x 526/2018 
 
 
                                                                                          

Nr.ctr.  Textul ini ţial Amendament 
propus 

   Motivaţia 

1. Art.  38 (6) a) În situaţia 
în care începând cu 1 
ianuarie 2018, salariile de 
bază, soldele de 
funcţie/salariile de 
funcţie, indemnizaţiile de 
încadrare sunt mai mari 
decât cele stabilite 
potrivit prezentei legi 
pentru anul 2022 sau 
devin ulterior mai mari ca 
urmare a majorărilor 
salariale reglementate, se 
acordă cele stabilite 
pentru anul 2022. 

1.La art.38 alin (6) 
după litera a( se 
introduce o literă 
nouă, litera b) cu 
următorul cuprins : 
„Art.36 (6) b) prin 
excepţie de la alin.a), 
începând cu 1 ianuarie 
2019, cuantumul brut al 
salariilor de bază, 
precum şi cuantumul 
sporurilor, 
indemnizaţiilor, 
compensaţiilor, 
primelor, premiilor şi al 
celorlalte elemente ale 
sistemului de salarizare 
care fac parte, potrivit 
legii, din salariul lunar 
brut, de care 
beneficiază personalul 
din Biblioteca 
Naţională a României şi 
Biblioteca Academiei 
Române, se majorează 
cu 20% faţă de nevelul 
acordat pentru luna 
decembrie 2018.” 
(Autor: Comisia pentru 
drepturile omului, culte 
şi problemele 
minorităţilor naţionale) 

Pentru o reglementare 
corectă şi echitabilă  

 


