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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

(L257/2021)

în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru muncă, familie şi 

protecţie socială, prin adresa nr. L2S7/2021, a fost sesizată de către Biroul 

permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.î53/20î7 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iniţiată de Alexe 

Florin-Alexandru - deputat PNL; Amet Varol - deputat UDTTMR (minorităţi); 
Barbu Coste! - deputat PNL; Barcari Rodica-Luminiţa - deputat PNL; Bota Căiin- 

loan - deputat PNL; Cozma Adrian-Felician - deputat PNL; Făgărăşian Valentin- 

llie - deputat PNL; Fiucuş Dumitru ~ deputat PNL; Marşalic Jaro Norbert - 

deputat PNL; Molnar Ervin - deputat PNL; Roşea Mircea - deputat PNL; Rujan 

Dumitru - deputat PNL; Sighiartău Robert-Ionatan - deputat PNL; Varga Glad- 

Aurel - deputat PNL.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea unor 

prevederi cuprinse in Capitolul 1 din Anexa nr. HI la Legea-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, urmărindu-se
i



stabilirea pentru personalul instituţiilor de spectacole sau concerte judeţene ori 
de importanţă judeţeană a aceloraşi salarii de bază cu cele prevăzute pentru 

personalul din instituţiile de spectacole sau concerte de importanţă naţională.
în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatulut 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile asupra 

proiectului de act normativ, au participat reprezentanţi ai Guvernului României." 

Consiliul Legislativ a transmis avizul negativ cu nr. 459/23.06.2021. 
Consiliul Economic şi Social a transmis svbzmI favorabil cu nr. 

4322/02.06.2021.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi. 

Comisia pentru cultură şi media. Comisia pentru buget, finanţe, activitate 

bancară şi piaţă de capital şi Comisia pentru administraţie publică au transmis 

avize negative.
în urma finalizării dezbaterilor, în şedinţa din data de 16 septembrie a.c., 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a hotărât cu majoritatea 

voturilor senatorilor prezenţi, întocmirea unui raport de respingere, având în 

vedere faptul că stabilirea aceloraşi salarii de bază pentru personalul din 

instituţiile de spectacole sau concerte de importanţă naţională cu cele pentru 

personalul instituţiilor de spectacole sau concerte la nivel judeţean sau 

importanţă judeţeană încalcă principiile sistemului de salarizare: principiul 
importanţei sociale a muncii, principiul ierarhizării pe verticală, cât şi pe 

orizontală, în cadrul aceluiaşi domeniu ş.a.
în consecinţă, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune 

spre dezbatere şi adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere a 

Propunerii legislative pentru modificarea şt completarea Legii nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu 

prevederile art.76 aiin.(l] din Constituţia României, republicată.



Potrivit art.75 alin.[l) din Constituţia României, republicată, şi ale art92 

alin.(7) pct. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. Senatul este primă Cameră sesizată.
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