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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2020 

Nr. 4c-9/750 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii-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 558/2020 
din 14 septembrie 2020, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2020 

Nr. 4c-9/750 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

 
 
 

În temeiul art.94 şi 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr.PLx 558/2020 din 14 
septembrie 2020, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.153/2017 în sensul menţionării exprese a localităţilor 
Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa şi Uricani din judeţul 
Hunedoara în categoria localităţilor în care personalul didactic de predare 
şi conducere, personalul medical şi personalul care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul serviciilor de asistenţă socială, beneficiază de 
acordarea unui spor de până la 20% din salariul de bază. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 
septembrie 2020. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.811/14.08.2020) 
 avizul Consiliului Economic şi Social (nr.6796/30.07.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/925/20.10.2020) 
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 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  
(nr.4c-13/864/12.10.2020) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/519/22.09.2020) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi (nr.4c-20/491/07.10.2020) 

 avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 
(nr.4c-11/384/14.10.2020). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 14 decembrie 

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

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din 

totalul de 24 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (5 voturi 

împotrivă). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

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

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

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, 
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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ANEXA 
 

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

Text  
act normativ de bază 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii  

 
LEGE 

pentru modificarea şi 
completarea Legii-cadru 

nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice 

 
Nemodificat 

 

2.  
__ 

 
Articol unic. - 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 şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

 
Devine art.I nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text  
adoptat de Senat

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

3.  
 
 
 
 
 
Art.3. - Personalul didactic 
calificat de predare şi 
conducere care îşi desfăşoară 
activitatea în localităţi izolate 
primeşte o indemnizaţie de 
până la 20% din salariul de 
bază, în raport cu zona 
geografică respectivă. 
Diferenţierea pe zone şi 
localităţi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, care 
nu se ia în calcul la stabilirea 
limitei prevăzute la art. 25. 
 

 
1. La anexa nr.I 
Capitolul I litera B, 
articolul 3 se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
„Art.3. - Personalul didactic 
calificat de predare şi 
conducere care îşi desfăşoară 
activitatea în localităţi 
izolate, inclusiv în 
localităţile Petroşani, 
Vulcan, Lupeni, Petrila, 
Aninoasa şi Uricani din 
judeţul Hunedoara, 
precum şi din alte 
localităţi stabilite prin 
hotărâre a Guvernului, 
primeşte o indemnizaţie de 
până la 20% din salariul de 
bază, în raport cu zona 
geografică respectivă. 
Diferenţierea pe zone şi 
localităţi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, care 
nu se ia în calcul la stabilirea 
limitei prevăzute la art.25.” 
 
 
 
 

 
1. La anexa nr.I, capitolul I, 
litera B, la articolul 3 se 
introduce un nou alineat, 
alin.(2), cu următorul 
cuprins:  
„(2) Prevederile alin.(1) 
se aplică în mod 
corespunzător şi pentru 
localităţile Aninoasa, 
Lupeni, Petrila, Petroşani, 
Uricani şi Vulcan din 
judeţul Hunedoara. 
Diferenţierea pe localităţi 
se stabileşte prin ordin al 
ministrului educaţiei şi 
cercetării.” 
 
Autori: membrii comisiei 

Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
Pentru o mai bună structurare a 
textului legii. 
Personalul didactic din aceste 
localităţi a beneficiat de acest 
drept încă din anul 1998. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text  
adoptat de Senat

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

4.  
Art.7. - (1) În raport cu 
condiţiile în care se desfăşoară 
activitatea, pot fi acordate, 
pentru personalul de specialitate 
medico-sanitar şi auxiliar 
sanitar din unităţile sanitare şi 
unităţile medico-sociale, cu 
respectarea prevederilor legale, 
următoarele categorii de 
sporuri: 
… 
g) pentru personalul care 
lucrează în unităţi sanitare 
aflate în localităţi izolate, 
situate la altitudine, care au 
căi de acces dificile sau unde 
atragerea personalului se 
face cu greutate, un spor de 
până la 20% din salariul de 
bază; 

 
2. La anexa nr.II 
Capitolul II articolul 7 
alineatul (1), lit.g) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
„g) pentru personalul care 
lucrează în unităţi sanitare 
aflate în localităţi izolate, 
situate la altitudine, care au 
căi de acces dificile sau unde 
atragerea personalului se 
face cu greutate, inclusiv în 
localităţile Petroşani, 
Vulcan, Lupeni, Petrila, 
Aninoasa şi Uricani din 
judeţul Hunedoara, un 
spor de până la 20% din 
salariul de bază;” 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. La anexa nr.II, 
capitolul II, articolul 7, litera 
g) a alineatului (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
Nemodificat  

Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text  
adoptat de Senat

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

5.  
Art. 14. - (1) În unităţile de 
asistenţă socială/centre cu sau 
fără cazare, în raport cu 
condiţiile în care se desfăşoară 
activitatea, pot fi acordate, cu 
respectarea prevederilor legale, 
următoarele categorii de 
sporuri: 
… 
c) pentru personalul care 
lucrează în unităţi de 
asistenţă socială aflate în 
localităţi izolate, situate la 
altitudine, care au căi de 
acces dificile sau unde 
atragerea personalului se 
face cu greutate, un spor de 
până la 20% din salariul de 
bază; 
 
 

 
3. La anexa nr.II 
Capitolul II articolul 14 
alineatul (1), lit.c) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
„c) pentru personalul care 
lucrează în unităţi de 
asistenţă socială aflate în 
localităţi izolate, situate la 
altitudine care au căi de 
acces dificile sau unde 
atragerea personalului se 
face cu greutate, inclusiv în 
localităţile Petroşani, 
Vulcan, Lupeni, Petrila, 
Aninoasa şi Uricani din 
judeţul Hunedoara, un 
spor de până la 20% din 
salariul de bază;” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. La anexa nr.II, 
capitolul II, articolul 14, 
litera c) a alineatului (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
Nemodificat 

Pentru respectarea exigențelor 
impuse de normele de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text  
adoptat de Senat

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

6.  
__ 

 
4. La anexa nr.II 
Capitolul II articolul 14, 
după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(4), cu următorul 
cuprins:  
„(4) Localităţile prevăzute la 
alin.(1) lit.c) se stabilesc prin 
ordin al ministrului muncii şi 
protecţiei sociale.” 
 

 
Nemodificat  

7.  
__ 

 
__ 

 
5. La anexa nr.VIII, 
capitolul II, litera A, 
punctul I, după punctul 
6 de la notă se introduce 
un nou punct, punctul 7, 
cu următorul cuprins: 
„7. Personalul din cadrul 
Comisiei Naţionale pentru 
Controlul Activităţilor 
Nucleare beneficiază, pentru 
complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază 
de 15%.” 
 
Autor: deputat Cristian 
Buican 
 
 

Unul dintre principalele motive 
ale imposibilității atragerii de 
specialiști în cadrul CNCAN și 
retenția lor în favoarea altor 
companii din domenul nuclear, 
în special companii private, este 
salarizarea, ce se află la 1/3 din 
nivelul companiilor din domeniu.
Pe lângă salarizarea inechitabilă 
a personalului CNCAN, în Legea 
nr. 153/2017 nu au fost luate în 
considerare anumite catogorii 
de sporuri de care personalul 
CNCAN ar trebui să beneficieze, 
corelativ condiţiilor de muncă în 
care îşi desfăşoară activitatea. 
 



 
9

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text  
adoptat de Senat

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

8.  
__ 

 
__ 

 
Art.II. - Începând cu luna 
următoare intrării în vigoare 
a prezentei legi, prin 
derogare de la prevederile 
art. 38 alin.(4) din Legea-
cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv cu cele 
aduse prin prezenta lege, 
salariile de bază de care 
beneficiază personalul din 
cadrul Comisiei Naţionale 
pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare se stabilesc la 
nivelul prevăzut de lege 
pentru anul 2022.” 
 
Autor: deputat Cristian 
Buican 
 

Comisia Națională pentru 
Controlul Activităților Nucleare 
este autoritatea de interes 
public național competentă în 
domeniul nuclear, care exercită 
atribuții de reglementare, 
autorizare și control, conform 
prevederilor art. 4 alin. 1 din 
Legea nr. 111/1996 privind 
desfășurarea în siguranță, 
reglementarea, autorizarea și 
controlul activităților nucleare, 
fiind un domeniu total diferit 
față de celelalte categorii de 
personal contractual din 
sistemul bugetar, ce implică 
specializarea personalului într-
un domeniu de nișă. 
Această perioadă de pandemie a 
scos la suprafață necesitatea 
accelerării proceselor de 
autorizații acordate de către 
CNCAN în colaborare cu 
spitalele. Se preconizează că un 
număr în creștere al spitalelor 
din România vor avea nevoie în 
perioada următoare de 
asemenea autorizații eliberate 
rapid pentru aparatură de 
generație nouă achiziționată pe 
perioada pandemiei. Conform 
HG 729/2018 privind 
organizarea și funcționarea 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text  
adoptat de Senat

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

Comisiei Naționale pentru 
Controlul Activităților Nucleare,  
numărul maxim de posturi 
pentru aparatul propriu al 
CNCAN este de 170, exclusiv 
președintele și membrii 
cabinetului demnitarului. 
Numărul maxim de angajați ai 
CNCAN până acum a fost de 
114, instituția având o nevoie 
acută de specialiști în domeniul 
nuclear pentru o funcționare 
corespunzătoare a instituției.  
Unul dintre principalele motive 
ale imposibilității atragerii de 
specialiști în cadrul CNCAN și 
retenția lor în favoarea altor 
companii din domenul nuclear, 
în special companii private, este 
salarizarea, ce se află la 1/3 din 
nivelul companiilor din domeniu.
Pe lângă salarizarea inechitabilă 
a personalului CNCAN, în Legea 
nr. 153/2017 nu au fost luate în 
considerare anumite catogorii 
de sporuri de care personalul 
CNCAN ar trebui să beneficieze, 
corelativ condiţiilor de muncă în 
care îşi desfăşoară activitatea. 
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