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Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea anexei nr. IV a Legii-cadru 

nr.î53/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

{L299/2021)
în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu modificăriie şi 

compietăriie ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 
L299/2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului, asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

anexei nr.lV a Legii-cadru nr.l53/20î7 privind salarizarea personalului piâtiî din 

fonduri publice, iniţiată de Balint Liviu-loan - deputat PNL; Banias Mircea-Marîus - deputat 

PNL; Burciu Cristina - deputat PNL; Plăiaşu Gabriel - deputat PNL; Prişcă Răzvan-Sorin - 

deputat PNL.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Anexa nr. IV din 

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se completarea art.l9 cu un nou alineat, 
aim.(2} şi a abrogării alin. (8) al art.65 în vederea acordării compensaţiei de 10% din salariul 
de bază, personalului care îşi desfăşoară activitatea în compartimentele speciale din ministere 

şi alte organe centrale.
Consiliul Legislativ a transmis avizul negativ cu nr. 530/5.07.2021.
Consiliul Economic şi Social a transmis avizul favorabil cu nr. 4716/16.06.2021.
Guvernul României, prin Punctul său de vedere, transmis cu nr. 1593/14.09.2021, nu 

susţine adoptarea prezentei propuneri legislative.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a transmis aviz

negativ.
în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile asupra proiectului de act normativ, au 

participat reprezentanţi ai Guvernului României.
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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 încălcarea dispoziţiilor 

constituţionale privind lipsa sursei de finanţare.
în consecinţă. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre 

dezbatere şl adoptare, plenului Senatului, raportul de respingere a propunerii legislative.
în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislătivă'face părfe“din cătegornă~ 

legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 

Constituţia României, republicată.
Potrivit art.75 alin.(l] din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) pct. 1 

din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul 

este primă Cameră sesizată.

Secretar,Preşedinte,

Senator Ştefan PĂLĂRIE Senator Sorin VLAŞ9N
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