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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 1 septembrie 2020 

Nr. 4c-9/465 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, trimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială în procedură de urgenţă, cu adresa  

nr. PLx 371/2020 din 12 iunie 2020, pentru dezbatere pe fond. 

 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 1 septembrie 2020 

Nr. 4c-9/465 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 39 din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice 
 
 
 

În temeiul art.94 şi 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 371/2020 din 12 iunie 2020, cu dezbaterea 
pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 

completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea 

sporurilor specifice pentru personalul din cadrul Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor 
subordonate care nu a avut în plată sporuri în luna decembrie 2019, 
respectiv pentru personalul nou-încadrat.  
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 iunie 
2020. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.414/30.04.2020) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3081/28.04.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/ 610/08.07.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-13/522/29.06.2020) 
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• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/335/16.06.2020) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/317/16.06.2020) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice (nr.4c-5/332/09.07.2020) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.886/26.05.2020). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 1 septembrie 

2020 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Alin Ignat, Secretar 
de Stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 

 
La lucrările comisiei au participat toţi cei 24 de deputaţi, membri ai 

comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise  
redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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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 articolului 39 din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice 
 

 
 
 

Lege pentru completarea articolului 38 din 
Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
 
Trimitere greşită – art.39 se referă 
la salarii de bază, nu la sporuri 

2.  
Art.I. – La articolul 30 din 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 și 
completările ulterioare, după alineatul (6) se 
introduce un nou alineat, alin.(7), cu 
următorul cuprins: 
 

 
Art.I. – La articolul 38 din 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 și completările ulterioare, 
după alineatul (8) se introduce un nou alineat, 
alin.(9), cu următorul cuprins: 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
 
Trimitere greşită - art. 30 se 
referă la exercitarea cu caracter 
temporar a unei funcţii de 
conducere 
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
„(7) În aplicarea prevederilor art.38, 
pentru personalul din structura Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor și a unităților din 
subordinea acesteia, care ocupă funcții și își 
desfășoară activitatea în condiții ce impun 
acordarea sporurilor specifice, stabilite 
potrivit art.23 și art.25, personal care nu a 
avut în plată sporuri în luna decembrie 2019, 
respectiv pentru personalul nou încadrat, se 
acordă sporurile cuvenite, în cuantumul 
corespunzător, raportat la salariul de bază 
existent în plată.” 
 

 
„(9) Pentru personalul din structura Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor și a unităților din subordinea 
acesteia, care ocupă funcții și își desfășoară 
activitatea în condiții ce impun acordarea 
sporurilor specifice, stabilite potrivit prezentei 
legi, personal care nu a avut în plată sporuri în 
luna decembrie 2019, respectiv pentru 
personalul nou-încadrat, cuantumul sporurilor, 
indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi 
al celorlalte elemente ale sistemului de 
salarizare care fac parte, potrivit legii, din 
salariul brut lunar, se acordă prin raportare 
la salariul de bază aflat în plată.” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
 
 
Utilizarea noţiunilor consacrate în 
lege referitoare la sporuri. 
 

4.  
Art.II. – Măsurile prevăzute la art.I se 
aplică începând cu luna următoare intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 

 
Art.II. – Măsurile prevăzute la art. 38 alin.(9) 
din  Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice,  cu modificările și completările 
ulterioare, astfel cum aceasta a fost 
completată prin prezenta lege, se aplică 
începând cu luna următoare intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă - stabilirea 
corectă a aplicării măsurilor 
reglementate. 
La art. I nu se regăsesc măsuri, ci 
doar o dispoziție de completare a 
legii-cadru. 
 
Măsurile  aplicabile se regăsesc în 
conținutul normativ al textului redat 
între ghilimele, care se integrează în 
actul normativ de bază. 
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