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SENATUL
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protecfie sociala
Nr. XXVII/535/03.12.2019

RAPORT
la

Propunerea legislativa pentru completarea Legii nr.153/2017 phvind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice
(L559/2019)

in conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie ^i 
protecjie sociala, prin adresa nr. L559/2019 a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra 

Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului platit din fonduri publice, inijiata de 

Calota Florica Ica - deputat ALDE; Ciocan Dan - deputat PSD; Dirzu loan - deputat 

PSD; lancu Marius-Ionel - deputat PSD; Iftimie Neculai - deputat PSD; Movila 

Petru - deputat PMP; Stanescu Alexandru - deputat PSD.
Propunerea legislativa are ca obiect de regiementare completarea art.38 

din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, urmarindu-se ca salariile de baza ale personalului Academiei de §tiin^e 

Agricole §i Silvice "Gheorghe Ionescu-§i§esti" si ale personalului din unitajile de 

cercetare-dezvoltare subordonate acesteia sa fie stabilite la nivelul salariilor de 

baza prevazute pentru aceste categorii de personal pentru anul 2022, prin 

exceptie de la prevederile art.38 alin.(4) din respectiva lege.
Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 890/18.10.2019. 
Consiliul Economic 5i Social a transmis avizul negativ cu 

nr.5232/10.10.2019.
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Comisia pentru buget, finance; activitate bancara §i piafa de capital si 
Comisia pentru invafamant, ^tiinja, tineret au transmis avize favorabile, iar 

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte ^i minoritajii a 

transmis un avizul negativ.
In 5edin5:a din data de 03 decembrie ax., membrii comisiei au dezbatut ^i 

au hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenpi, mtocmirea unui raport 

de admitere, pentru a rezolva problemele si inechitatile legate de salarizarea 

personalului din reteaua de cercetare-inovare agricola din subordinea 

Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe lonescu-Sisesti".
Comisia pentru munca, familie ^i protecjie sociala supune spre dezbatere 

$i adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere a propunerii legislative.
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor ordinare $i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu 

prevederile art.76 alin.(2] din Constitufia Romaniei, republicata.
Potrivit art.75 alin.[13 din Constitufia Romaniei, republicata, ^i ale art.92 

alin.(73 pet. 2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si 
completarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Ion ROTARU Senator Florian-Dorel BODOG
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