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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 29 iunie 2020 

Nr. 4c-9/294 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

în procedură obişnuită, cu adresa nr. PLx 233/2020 din 29 aprilie 2020, 

pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 29 iunie 2020 

Nr. 4c-9/294 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 
În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr.  PLx 233/2020 din 29 aprilie 2020, cu dezbaterea pe 
fond, în procedură obişnuită a proiectului de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii-cadru nr.153/2017, intervenţia 
legislativă vizând majorarea cu 10% a cuantumului brut al salariilor de bază de către beneficiază 
personalul din Ministerul Tineretului şi Sportului, din unităţile din subordinea acestuia şi din federaţiile 
sportive. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 aprilie 2020. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.184/5.03.2020) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.995/18.02.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (nr.4c-11/155/2.06.2020) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-6/221/6.05.2020) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  

(nr.4c-20/242/19.05.2020) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr. 604/DPSG/22.04.2020). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 29 iunie 2020 a participat, în 

conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl Tudor Polak, 
Secretar de Stat în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi 5 abţineri). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)  din 

Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României 
şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 



 

4/7

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon     Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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ANEXA  

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

 

Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
Titlul legii 
 

Lege  
pentru completarea Anexei nr.III la Lege-

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

publice 
 
 

 
 
 

Lege  
pentru modificarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice 

 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă.  

2.  
Articol unic. – Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.153 din 2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează:  
 

 
Art.I. – Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.492 din 28 iunie 
2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
Autori: membrii comisiei  
 
 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
__ 

 
1. La anexa nr. I, capitolul III, litera B, 
nr. crt. 5 din tabel se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

5 

Episcop-vicar, 
episcop coajutor, 
episcop auxiliar, 
arhiereu-vicar 

29 
Senatori, 
deputaţi 

 
Autori: deputaţi Szabó Ödön, Eva Andrea 
Csep 
 

 
Ca urmare a desemnării de 
către Biserica Evanghelică 
Lutherană din România a 
unui episcop-vicar. 
Desemnarea unui episcop-
vicar vine în întâmpinarea 
necesităţilor administrative şi 
va contribui la buna 
desfăşurare a vieţii religioase 
din România. 
 

4.  
__ 

 
2. La anexa nr. I, capitolul III, litera C, 
nr. crt. 3 din tabel se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

3 

Secretar Cancelaria 
patriarhală, consilier 
eparhial, secretar 
eparhial, inspector 
eparhial, exarh, 
protopop 

853 

Profesor cu 
studii 

superioare, cu 
grad didactic II 
şi vechime în 
învăţământ 

între 10 şi 15 
ani 

 
Autori: deputaţi Robert-Ionatan Sighiartău,  
Szabó Ödön, Silviu Vexler şi Eva Andrea Csep 
 
 

 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţilor administrative ale 
Cultului Creștin Penticostal - 
Biserica lui Dumnezeu 
Apostolică din România (10 
posturi), Biserica Romano-
Catolică (5), Biserica 
Unitariană din Transilvania 
(1), Biserica Reformată din 
România (4) și ale Federației 
Comunităților Evreiești din 
România (8 posturi) şi pentru 
a răspunde nevoilor actuale 
ale acestor culte. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

5.  
- Articolul IV va avea următorul cuprins :  
“Art. IV. - Începând cu drepturile salariale 
aferente lunii intrării în vigoare a legii și 
publicării acesteia în Monitorul Oficial 
cuantumul brut al salariilor de bază de care 
beneficiază personalul din Ministerul 
Tineretului și Sportului, din unitățile din 
subordinea acestuia și din federațiile sportive, 
se majorează cu 10%, cu respectarea 
prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru 
nr. 153/2017, cu modificările și completările 
ulterioare. Excepție de la acest alineat face 
parte personalul încadrat pe funcții de 
specialitate din federațiile sportive și din 
unitățile sportive din subordinea Ministerului 
Tineretului și Sportului. 
 

Art.II. – Începând cu luna următoare celei 
în care intră în vigoare prezenta lege, 
cuantumul brut al salariilor de bază de care 
beneficiază personalul din Ministerul 
Tineretului și Sportului și personalul din 
federațiile sportive și din unitățile 
sportive din subordinea Ministerului 
Tineretului și Sportului, altul decât cel 
încadrat pe funcții de specialitate, se 
stabileşte la nivelul prevăzut de lege pentru 
anul 2021. 
 
Autori: deputaţi Silviu Vexler şi Lia Olguţa 
Vasilescu 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 

6.  
__ 

 
Art.III. - Începând cu luna următoare celei în 
care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul 
brut al salariilor de bază de care beneficiază 
personalul din unitățile de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și proiectare se  
stabileşte la nivelul prevăzut de lege pentru 
anul 2021. 
 
Autor: deputat Varujan Pambuccian 
 

 
Având în vedere importanța 
activității desfășurate în 
cadrul acestor instituții, 
nivelul de salarizare este un 
factor care contribuie la lipsa 
de personal, fapt ce trebuie 
remediat prin stabilirea unor 
salarii atractive. 
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