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R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind completarea Legii-cadru 

nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. Plx 444/2018 din 3 septembrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative privind completarea Legii-

cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Anexei nr.VIII din Legea-cadru nr.153/2017, în sensul ca salarizarea 
structurilor aflate în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
(CNAS) să fie la nivelul salarizării personalului din aparatul central al 
CNAS. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.288/03.04.2018) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1229/20.03.2018) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/401/13 09.2018) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1019/29.05.2018). 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 iulie 

2018.  
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

Bucureşti, 25 septembrie 2018 
Nr. 4c-9/665 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 19 septembrie 
2018 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale: 

- d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat 
- d-na Ioana Popescu – consilier. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din 

totalul de 22 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente: 

- aplicarea măsurilor propuse generează influenţe suplimentare 
asupra cheltuielilor de personal ale bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi, implicit, ale bugetului general consolidat. 
Prin Legea nr.269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 au fost aprobate 
plafoanele cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, atât 
pe total, cât şi pe bugete componente, care, potrivit Legii responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările ulterioare, 
reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. 

- aplicarea prevederilor în forma propusă ar duce la discriminări 
salariale pentru personal din cadrul structurilor aflate în subordinea CNAS, 
întrucât cei care îşi desfăşoară activitatea în aceste structuri sunt din 
funcţionari publici sau personal contractual, iar propunerea legislativă 
vizează exclusiv asimilări/majorări salariale doar pentru funcţionarii 
publici. 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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