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RAPORT

la
Propunerea legtslativd pentru modiflcarea completarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului pidtit din fonduh publice, cu modificdrile

completarile ulterioare 

(L292/2021)

In conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 

modificarile completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie $i protec(ie 

sociaia, prin adresa nr. L292/2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent a) 
Senatului, in vederea dezbaterii elaborarii raportului, asupra Propunerii legislative 

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

personalului pidttt din fonduri publice, cu modificdrile fi completdrile ulterioare, 

inijiata de Budai Marius-Constantin - deputat PSD; Gliga Dumitri^a - deputat PSD; Halici 
Nicu^or - deputat PSD; Huju Alexandra - deputat PSD; Intotero Natalia-EIena - deputat 

PSD; Popa §tefan-Ovidiu - deputat PSD; 5erban Ciprian-Constanti^ - deputat PSD; §Uncu 

Dan-Constantin - deputat PSD.
Propunerea legislative are ca obiect de reglementare completarea prevederiior 

art.l6 din legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului pIStit din fonduri 
publice, cu modificarile $i completarile ulterioare, cu un nou alineat (2^), urmarindu-se 

stabilirea nivelului veniturilor salariale ale personalului din administrada public^ locala 

nominalizattn echipele de proiecte finan^ate din fonduri europene.
Consiliul Legislativa transmis avizul favorabil cu nr. 515/30.06.2021.
Consiliul Economic §i Social a transmis avizul favorabil cu nr. 4712/30.06.2021, 

cupropuneri de modificare §i observajii.
Guvernul Romaniei, prin Punctul sau de vedere, transmis cu nr.1382/29.07.2021, 

nu sus(ine adoptarea prezentei propuneri legislative.
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In conformitate cu prevederile art.63 din RegulamentuI Senatului, repubUcat, cu 

modificarile $i completarile ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act normativ, 
au participat reprezentan^i ai Guvernului Romaniei.

In urma finalizarii dezbateriior, in $edin(a din data de 16 septembrie a.c., Comisla 

pentru munca, familie ^i protecfie sociala a hotarat cu majoritatea voturihr senatohlor 

prezenpi, mtocmirea unui raport de respingere, avand tn vedere ca aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ determina o crestere nesustenabila in prezent a 

cheltuielilor unitS^ilor administrativ-teritoriale.
In consecinja, Comisia pentru munca, familie $i protec^ie sociala supune spre 

dezbatere $i adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere a propunerii 
legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea iegislativS face parte din 

categoria legilor organice $i urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile art76 

alin.(l] din Constitu^ia Romaniei, republicatd.
Potrivit art.75 alin.(l) din Constitujia Romaniei, republicata, $i ale art.92 alin.(7) 

pet 2 din RegulamentuI Senatului, republicat, cu modificirile ^i completarile ulterioare, 
Senatul este primd Canter^ sesizata.

Pre^edinte,

Senator $tefan pAlArIE

^ecretar.

Senator Sorin VLA$IN
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