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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 27 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/923 
 

                                  
                                        Către 
        BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, retrimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială cu adresa nr. PLx 558/2020 din 15 decembrie 

2020, în vederea reexaminării și întocmirii unui nou raport. 

 
Menţionăm că proiectul de lege a fost retrimis comisiei în temeiul 

art.71 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu  

nr. 4c-9/750 în data de 14.12.2020. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Cristian-Gabriel Seidler 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 27 septembrie 2021 

Nr. 4c-9/923 
 

RAPORT  DE ÎNLOCUIRE 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

 
 

În temeiul art.71 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a 
fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa  
nr. PLx 558/2020 din 15 decembrie 2020, în vederea reexaminării și 
întocmirii unui nou raport. 
  
 Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei 
depus anterior cu nr. 4c-9/750 în data de 14.12.2020. 

 
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 izolare până la 20% din salariul de bază. 

 
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 21 septembrie 2021, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
proiectului de lege. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 21 

de membri ai comisiei. 
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La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnul Cătălin Boboc – Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale. 
 

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 şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi copmpletările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât transmiterea către 
plenul Camerei Deputaţilor a prezentului raport de înlocuire, prin care 
se propune respingerea proiectului de lege, din următoarele 
considerente: 

- propunerea legislativă nu expune în mod clar şi fără echivoc 
motivaţia pentru care este nevoie de un act normativ în domeniul salarial 
care să vizeze în mod exclusiv un singur judeţ din România;  

- aplicarea măsurilor propuse conduce la majorarea cheltuielilor de 
personal ale bugetului general consolidat, iar iniţiatorii nu precizează date 
pentru a estima impactul bugetar suplimentar generat de promovarea 
acestui proiect de Lege. În considerarea dispoziţiilor art.15 din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, fiind vorba de o 
iniţiativă a cărei adoptare poate atrage majorarea cheltuielilor bugetare, 
iniţiatorii trebuie să prezinte fişa financiară prevăzută la art.15 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 

 VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Cristian Gabriel Seidler   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Şef birou Lidia Vlădescu 
Consultant parlamentar Cristina Turcu 
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