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RAPORT SUPLIMENTAR 
 

       asupra  proiectului de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale 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, în fond, cu proiectul de 
Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, trimis cu adresa nr. 
PL.x.95 din 23 aprilie 2012,  înregistrat cu nr. 31/265  din  23 aprilie 2011. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de lege  în şedinţa din data de 23 aprilie 
2012.  

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 335 din 19 aprilie 2012. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1


Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri referitoare la 
drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat, drepturi stabilite în baza 
contractelor sau acordurilor colective de muncă şi pe baza hotărârilor consiliilor locale sau judeţene.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei  au examinat 
iniţiativa legislativă mai sus menţionată şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ în şedinţa din 23 aprilie  2012. 

Din numărul total de 23 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 12 
deputaţi. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justiţiei. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  să întocmească raportul iniţial nr. 

PL-x 95/2012 prin care a propus plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri 
referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice, cu amendamente admise. 

În şedinţa din 24 aprilie 2012, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la Comisie 
pentru întocmirea unui raport suplimentar. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reanalizat proiectul de lege în şedinţa din 24 aprilie 
2012 şi au întocmit un raport suplimentar, prin care au supus plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri 
publice, cu amendamentele admise în anexa la prezentul raport 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE,                                                                                   SECRETAR 
            Daniel BUDA                                                                           Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa: 
AMENDAMENTE  ADMISE: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de  comisie (autorul  
amendamentului) 

Motivare 

1 LEGE  
privind unele măsuri referitoare la drepturile 
salariale ale personalului plătit 
din fonduri publice 

     LEGE  
privind unele măsuri referitoare la 
veniturile de natură salarială ale 
personalului plătit 
din fonduri publice 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

2 Art.l.- Prezenta lege se aplică personalului 
din sectorul bugetar plătit din bugetul general 
consolidat al statului ale cărui drepturi 
salariale au fost stabilite până la intrarea în 
vigoare a Legii nr.284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
în baza: 

      Art.l.- Prezenta lege se aplică 
personalului din sectorul bugetar plătit din 
bugetul general consolidat al statului ale 
cărui venituri de natură salarială au fost 
stabilite până la intrarea în vigoare a Legii 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, în 
baza: 

Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

         a) contractelor sau acordurilor colective de 
muncă încheiate, înregistrate la Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după 
caz, la inspectoratele teritoriale de muncă şi 
necontestate la instanţele judecătoreşti 

     Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de  comisie (autorul  
amendamentului) 

Motivare 

competente; 
 

      b) hotărâri ale consiliilor locale şi judeţene.        b) hotărârilor consiliilor locale şi 
judeţene 

Autor:Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

3       1. La  articolul 1,  după  litera   b)  se 
introduce   o  nouă  literă lit. c) cu  
următorul cuprins: 
    c) contractelor  de  muncă/convenţiilor  
civile încheiate în cadrul  proiectelor  
finanţate  din  fonduri  europene,  conform  
Ghidului  de  finanţare, în care  MECTS sau  
unităţile  şi  instituţiile  aflate în  
subordine/coordonarea au  calitatea  de  
beneficiar partener. 

Autor:Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

 

4 Art.2.- (1) Drepturile salariale acordate 
în conformitate cu prevederile de la art.l se 
consideră drepturi stabilite cu respectarea 
normelor legale în vigoare la data 
respectivă. 

 Art. 2 (1) Se aprobă exonerarea de la 
plată pentru sumele reprezentând 
venituri de natură salarială stabilite în 
condiţiile art. 1 pe care personalul din 
sectorul bugetar trebuie să le restituie ca 
urmare a deciziilor de impunere emise de 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de  comisie (autorul  
amendamentului) 

Motivare 

angajatori drept consecinţă a constatării 
de către Curtea de Conturi a unor 
prejudicii. 

Autor:Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 
       (2) Prevederea de la alin.(l), se aplică şi 

în cazul în care au fost emise decizii ale 
Curţii de Conturi: 

       (2) Sumele recuperate până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, ca 
urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1) 
nu se restituie.  
 

Autor:Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

       a) contestate de conducătorul autorităţii 
sau instituţiei publice, aflate pe rolul 
instanţelor de judecată; 

         

       b) necontestate şi puse în executare; 
 

        

      c) contestate şi în legătură cu care există 
hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile şi aflate deja în 
executare. 
 

      

5        2. După articolul  2,  se  introduce  un  
nou  articol, art.3, cu  următorul  
cuprins: 
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Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de  comisie (autorul  
amendamentului) 

Motivare 

      “Art. 3 Prin derogare  de  la  
prevederile Legii  nr.284/2010, 
prevederile  prezentei legi se aplică 
pentru  contractele  încheiate înainte  de  
1 ianuarie 2011, plăţilor  efectuate  pe  
bază  de  contract  de  muncă/convenţie  
civilă în cadrul  proiectelor  finanţate  din  
fonduri  europene, conform Ghidului de 
finanţare, în care MECTS sau unităţile şi  
instituţiile aflate în 
subordine/coordonarea au  calitatea de 
beneficiar/partener până la  data de  1 
ianuarie 2012. 

 
Autor:Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi 
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AMENDAMENTE   RESPINSE: 

 
Nr. 
crt.  

Text Senat Amendament respins Argumente pentru adoptare 
Argumente pentru respingere 

 

Camera 
Decizională 

 (2) Prevederea de la alin.(l), 
se aplică şi în cazul în care au 
fost emise decizii ale Curţii 
de Conturi: 
        a) contractelor sau 
acordurilor colective de 
muncă încheiate, înregistrate 
la Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 
sau, după caz, la 
inspectoratele teritoriale de 
muncă şi necontestate la 
instanţele judecătoreşti 
competente; 
      b) necontestate şi puse în 
executare; 
     c) contestate şi în legătură 
cu care există hotărâri 
judecătoreşti 
definitive şi irevocabile şi 
aflate deja în executare. 
 

(2) Sumele recuperate până 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, ca urmare a 
deciziilor prevăzute la alin. 
(1) se restituie persoanelor 
interesate. 
 
Autor: deputat Mate Andras 

Levente 

2. Prin vot, membrii Comisiei 
au hotărât respingerea 
amendamentului. 

Camera 
Deputaţilor 
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