
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT 

Comisia pentru buget, finanje, activitate bancară si piaţă de capital 

Nr. XXII / 269 / 19.05.2020 

AVIZ 

la 

propunerea legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară si piaţă de capital, prin adresa 
L2.94/2p2ą a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, Cu propunerea legislativă 
pentru completarea Legii-cadru nr153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, iniţiată de Avram Nicolae - senator PSD; Deneş loan - senator PSD; Manoliu Dan - 
senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan - senator PSD; Nicolae Şerban - senator PSD; Oprea Stefan-Radu - 
senator PSD; Pănescu Doru-Adrian - senator PSD; Freda Radu-Cosmin - senator PSD; Resmerijă Cornel- 
Cristian - senator PSD; Salan Viorel - senator PSD; Sbîrnea Liliana - senator PSD; Silistru Doina - senator PSD; 
Trufin Lucian - senator PSD; Apjok Norbert - deputat UDMR; Benedek Zacharie - deputat UDMR; Benko Erika 
- deputat UDMR; Biro Zsolt-Istvan - deputat UDMR; Căruceru Aida-Cristina - deputat PSD; Codreanu 
Constantin - deputat FM?; Csep Eva-Andrea - deputat UDMR; Dîrzu Ioan - deputat PSD; Gavrilijă Bianca - 
Miruna - deputat PSD; Georgescu Nicolae - deputat FSD; Iordache Florin - deputat PSD; Kelemen Hunor - 
deputat UDMR; Lupaşcu Costel - deputat PSD; Magyar Lorănd-Bălint - deputat UDMR; Oros Nechita-Adrian - 
deputat PNL; Făle Dănul- deputat PSD; Papa Ştefan-Ovidiu - deputat PSD; Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin - 
deputat PSD; Şerban Ciprian-Constantin - deputat PSD; Suciu Matei - deputat PSD; Teacă Alexandru - deputat 
PM?; Vass Levente - deputat UDMR; Velcea Nicolae - deputat PSD; Zamfira Constantin-Cătălin - deputat PSD. 

În şedinta din data de 19.05.2020, care s-a desfăşurat prin mijloace electronice, 
membrii comisiei au analizat propunerea legislativă şi au hotărât cu majoritate de voturi să 

adopte aviz favorabil cu amendamente admise, cuprinse în anexa la prezentul aviz. 

Preşedinte, 

Senator Viorel Arcas 

, Secretar, 

Senator Romulus Bulacu 
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Domnului senator Ion Rotaru 
Preşedintele Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială 

Redactat: Alexandru Eruşencu/Avizat: cons. coord. Mihaela Spiridan 
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Nr. XXII /269 / 19.05.2020 
AMENDAMENTE ADMISE 

la propunerea legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
L294/202O 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Amendamente Motiva;ie 

1. 

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 completează după cum 
urmează: 

La, articolul 16, după aim . (6) se introduce 
alin. (7) cu următorul cuprins: 

"(7) În aplicarea art. 38 şi art. 39, pentru 
personalul din structura Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din 
subordinea acesteia, care ocupă funcţii şi îi 
desfăşoară activitatea în condiiii cc impun 
acordarea sporurilor specifice, în 
conformitate cu prevederile art. 23 şi 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 
piată " 

Art. I se modifică $i va avea următorul 

cuprins: 
"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 completează după cum 
urmează: 

- La articolul 39, după alin. (6) se introduce 
un alineat nou, alin. (7), cu următorul 

cuprins: 

"(7) În aplicarea art. 38, pentru personalul 
din structura Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
şi a unităţilor din subordinea acesteia, care 
ocupă funcţii şi îş9 desfăşoară activitatea în 
condiţii ce impun acordarea sporurilor 
specifice, stabilite potrivit_art. 23 şi 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." 

Autor: senator TÂNCZOS Barna - UDMR 

Amendament admis de membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă 

de capital cu majoritate de voturi. 
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2. 

Art. H. - Măsurile prevăzute la art. I se 
aplică începând cu drepturile salariale 
aferente lunii de la data intrării în vigoare a 
prezenteilegi 

Art. II se modifică si va avea următorul 

cuprins: 
"Art. II. - Măsurile prevăzute la art. I se 
aplică începând cu luna / cu luna 
următoare intrării în vigoare a prezentei 
legi:' 

Autor senator TÂNCZOS Barna - IIDMR 

Amendament admis de membrii Comisiei 
pentru buget, finante, activitate bancară şi piaţă 

de capital cu majoritate de voturi. 
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