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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea art.38 Legea-cadru 153/2017privind 

salarizarea personalului pldtit din fonduri publice

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu modificarile 
ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i protecpe sociala, prin adresa nr. L126/2022, a fost 
sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra 
propunerii legislative pentru completarea art.38 Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, inipatori Georgescu Nicolae - deputat PSD; Nea^a Eugen - 
deputat PSD.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare completarea art.38 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu un nou alin.(4 indice 5) 
urmarindu-se ca personalul prevazut la anexa nr.II cap.I pct.3 Institutii si unitati de asistenta 
sociala/servicii sociale cu sau fara cazare, sa beneficieze de salariile de baza prevazute pentru anul
2022.

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil.
Consiliul Economic §i Social a analizat propunerea legislative §i a avizat-o favorabil. 
Comisia pentru buget, finance, activitate bancare §i pia^e de capital transmite avizul cu

nr. 140-NEGATIV.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoriteti transmite avizul 

cunr 179-FAVORABIL.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile art.63 

din Regulamentul Senatului, cu modificerile ulterioare, din partea Guvemului, reprezentanti ai 
Ministerului Muncii §i Solidaritetii Sociale.

Avand in vedere argumentele prezentate de reprezentantul Guvemului, in ^edinfa din 29 
martie 2022, membrii Comisiei pentru munce, familie §i protec^ie sociale au hoterat, cu majoritate 
de voturi, se adopte raport de respingere.

In consecin^e, Comisia pentru munce, familie §i protecpe sociale supune spre dezbatere 
§i adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere a propunerii legislative.
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In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria
legilor ordinare.

Propunerea legislativa urmeaza a fi adoptata de Senat in calitate de prima Camera
sesizata.

SecretaryPre§edintey

Senator Laura GEORGESCUSenator Ion ROTA
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