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PRIM MINISTRU Biroul permanent al Senatului
bTTrfe r/;

Doamnă preşedinte,

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

„Legii-cadru nr.l53 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice ”, iniţiată de domnul deputat PSD Dan 

Constantin Şlincu împreună cu un grup de parlamentari PSD, Minorităţi 

naţionale (Bp.229/2021, L 297/2021).

I. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul majorării coeficientului stabilit de lege pentru funcţia de asistent 

maternal profesionist la nivelul prevăzut de lege pentru funcţia de soră 

medicală, debutant.
Astfel, valoarea coeficientului propus va creşte de la 1,06 stabilit, în 

prezent, de legea - cadru, la 1,44, coeficient prevăzut pentru funcţia de 

medicală debutant care desfăşoară activitatea în unităţile sanitare, 
cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice şi unităţi de asistenţă medico- 

socială’\



II. Observaţii
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2020-2024 este ,,demararea unei ample evaluări obiective asupra 

criteriilor care stau la baza salarizării în sistemul public, ca o condiţie 

esenţială a îmbunătăţirii cadrului legislativ (Legea nr. 153/20 î7/\ 

precizăm faptul că în şedinţa de Guvern din data de 15 aprilie 2021 a fost 

adoptat Memorandumul cu tema ..Stabilirea principiilor care vor sta la 

baza reanalizării şi elaborării cadrului legal privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice"'.
A

In cadrul acestui proces, a avut loc o primă rundă de consultări care 

s-au desfăşurat cu participarea ordonatorilor principali de credite, 
corespunzător familiilor ocupaţionale de funcţii bugetare, dar şi cu 

participarea celorlalţi actori implicaţi, respectiv confederaţiile sindicale 

reprezentative şi structurile asociative.

2. Precizăm că aplicarea prevederilor iniţiativei legislative conduce la 

un impact financiar de 131,5 milioane lei anual, sumă care nu include 

calculul contribuţiei asiguratorie de muncă, nefiind prezentate măsuri de 

compensare a majorării cheltuielilor bugetare.
A

In acest context, menţionăm că Guvernul are obligaţia de a conduce 

politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele, 
obligaţiile bugetare şi riscurile fiscale, iar adoptarea iniţiativei legislative 

ar influenţa negativ ţinta de deficit bugetar asumată în anul 2021, de 7% 

din PIB, stabilitatea macroeconomică şi ratingul de ţară în relaţia cu 

organismele financiare internaţionale.



III. Punctul de vedere al Guvernului

Având—în—vedere— considerentele-..-menţionate,—Guvernul—nu
adoptarea acestei iniţiative legislative.

Cu stimă,

F
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Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Preşedintele Senatului
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