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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nrJ53/2017privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare

în conformitate cu prevederile art.109 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 
L274/2022, a fost sesizată de către plenul Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 
raportului suplimentar, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nrA53/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările 
şi completările ulterioare^ iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi USR-PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art. 14 din 
Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
(eliminarea sporului de doctorat) şi creşterea cu 0,5 a coeficienţilor de salarizare pentru 
personalul cu funcţii de predare din învăţământul universitar precum şi pentru personalul 
cu funcţii de execuţie din domeniul cercetării ştiinţifice.

Consiliul Legislativ transmite un aviz negativ.
Comisia pentru ştiinţă, inovare şi tehnologie transmite avizul cu nr. 80-

NEGATIV.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite 

avizul cu nr. 300-NEGATIV.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi 

transmite avizul cu nr. 391-NEGATIV,
în cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost

respinse şi se regăsesc în anexa la prezentul raport.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea 
Guvernului, reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, care au 
prezentat în continuare argumente cu privire la faptul că nu susţin această 
iniţiativă.

Având în vedere argumentele prezentate de reprezentanţii Guvernului şi toate 
avizele negative, în şedinţa din 7 iunie 2022, membrii Comisiei pentru muncă, familie şi 
protecţie socială au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte raport suplimentar de
respingere.

în consecinţă. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supune spre 
dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, raportul suplimentar de respingere a 
propunerii legislative, însoţit de amendamente respinse.



în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.

Propunerea legislativă urmează a fi adoptată de Senat în calitate de primă
Cameră sesizată.

Secretar,Preşedinte,

Senator Laură GEORGESCUSenator Ion ROTARII



Anexa la Raportul suplimentar nr XXVn/92/2022

AMENDAMENTE RESPINSE
la

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu
modificările şi completările ulterioare 

L274/2022

Nr crt Textul propunerii legislative ObservaţiiAmendamente respinse
Amendament al dlui 
Senator Ştefan Pălărie, 
respins cu majoritate de 
voturi

1. ArtI Art I se modifica si va avea următorul cuprins:
Art 14 (1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de 
doctor şi care deţine o funcţie ce nu poate fi 
ocupată, conform legii, în lipsa acestui titlu 
beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 
50% din nivelul salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată.
(2) în situaţia cumulului de funcţii, majorarea 
prevăzută la alin. (1) se acordă, la cerere, numai 
de către angajatorul unde beneficiarul are funcţia 
de bază declarată.

2. Art II Art II se elimină


