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AVIZ 
asupra 

propunerii legislative privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu propunerea legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, trimisă cu adresa nr. Pl-x 600 din 7 noiembrie 2011, înregistrată cu nr.31/1033 din 8 
noiembrie 2011.  

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 31 octombrie 2011, în calitate de primă 
Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.34 din Legea-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, astfel încât majorarea salarială 
prevăzută de acest articol să se aplice doar personalului din autorităţile administraţiei publice centrale, din 
structurile din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale, 
nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din 
împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile care încheie 
contractul/acordul/ordinul de finanţare cu autoritatea finanţatoare după data intrării în vigoare a prezentei legi, 
cu excepţia unităţilor şcolare preuniversitare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa 
din 14 noiembrie 2011. 

Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, punctul de 
vedere al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr.1387 din 9 iunie 2011, conform căruia Guvernul 
nu susţine adoptarea propunerii legislative şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului 
Legislativ, aviz transmis cu adresa nr. 519 din 6 mai 2011. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative întrucât acordarea unor creşteri salariale numai unei anumite 
categorii de salariaţi, fără nicio justificare obiectivă şi rezonabilă, aplicată în mod discriminatoriu, poate fi 
apreciată ca fiind contrară principiului constituţional al egalităţii în drepturi, prevăzut la art.16 din Constituţia 
României, republicată. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
                        PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
                           Daniel Buda                                    Gabriel Andronache 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
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