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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/20I7privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

În conformitate Cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificările 
ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. L70/2021, a fost 
sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra 
propunerii legislative pentru modi icarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iniţiatori Cîtea Vasile - deputat PSD; Florea 
Oana-Consuela - deputat PSD; Macovei Silviu Nicu - deputat PSD; Nassar Rodica - deputat PSD; 
Ostaficiuc Marius-Eugen - deputat PSD; Popescu Dan-Cristian - deputat PSD; Tudorache Daniel - 
deputat PSD. 

Propunerea legislativă are ca object de reglementare completarea art.3 8, cu un nou 
alineat, respectiv, alin. (4 indice 5), precum şi modificarea unor numere curente din cadrul anexei 
nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil. 
Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a avizat-o favorabil. 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu prevederile art.63 
din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea Guvernului, reprezentanţi ai 
Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. , 

Având în vedere argumentele prezentate de reprezentantul Guvernului, cu privire la 
faptul că iniţiativa legislativă generează solicitări şi din partea celorlalte categorii de personal 
încadrat pe funcţii cu care acestea sunt corelate, inclusiv pe funcţii din alte domenii de activitate 
precum şi din partea categoriilor de personal pentru care legea se aplică etapizat care vor invoca 
faptul că sunt discriminate şi că aplicarea prevederilor acestei iniţiative conduce la un impact 
suplimentar asupra cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat care nu este 
cuantificat, în şedinţa din 14 aprilie 2021, membrii Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie 
socială au hotărât, cu maj oritate de voturi, să adopte raport de respingere, însoţit de 
amendamente :respinse. ~ 

In consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre dezbatere 
şi adoptare, Plenului Senatului raportul de respingere a propunerii legislative. 
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În raport Cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

Propunerea legislativă urmează a fi adoptată de Senat în calitate de primă Cameră 
sesizată. 

Preşedinte, 

Senator Ştefan PALARIE 
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Secretar, 

Senator Sorin VLAŞIN 
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Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Anega la raportul cu nr XXVIU 6C3 1,'4 . ö4- 2c2

AMENDAMENTE RESPINSE 
la 

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

Nr.crt. Textul iniţiativei legislative Amendament Observatii 
, 

1. ............................................................ 
1. La articolul 38 după alineatul 44 se introduce 
un nou alineat, alineatul (45), cu următorul 

cuprins: 
(45)Prin excepţie de la prevederile aim . (4), 
personalul din sistemul sanitar care ocupă 

funcţiile de asistent social, logoped şi sociolog 
potrivit anexei nr. II, beneficiază, începând cu 
data de 1 iulie 2021, de salariile de bază prevăzute 

de lege pentru anu12022. 

1. La articolul 38 după alineatul (44) se 
introduce un nou alineat, alineatul (45), cu 
următorul cuprins: 
(45)Prin excepţie de la prevederile aim . (4), 
personalul din sistemul sanitar care ocupă funcţiile 

de asistent social, pedagog social, logoped şi 

sociolog potrivit anexei nr. II, beneficiază, 

începând cu data de 1 iulie 2021, de salariile de 
bază prevăzute de lege pentru anu12022. 

Autori: 

Domnul Senator Matieş Călin-Gheorghe 
Doamna Senator Gabriela Firea 
Doamna Senator Sbîrnea Liliana 
Domnul Senator Lucian Romascanu 
Domnul Senator Sorin Vlasin 
Domnul Senator Eusebiu Pistru 

Amendament respins cu 
maj oritate de voturi 

2. 1. La articolul 38 după alineatul (44) se 
introduce un nou alineat, alineatul (46), cu 
următorul cuprins: 
(46)Prin excepţie de 1a prevederile aim . (4), 
personalul din sistemul naţional de asistenţă socială 

prevăzut la anexa nr. II, beneficiază, începând cu 
data de 1 iulie 2021, de salariile de bază prevăzute 

de lege pentru anu12022. 

Amendament respins cu 
maj oritate de voturi 


