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Propunerii legislative pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea 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, în procedură de urgenţă, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii-cadru 
nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, trimisă cu adresa nr. 
PL-x 441 din 3 septembrie 2018, înregistrată cu nr.4c-13/696 din 5 septembrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 
27 iunie 2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) 
din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.7 din Cap. II al 
Anexei nr. II la Legea-cadru nr.153/2017, în scopul acordării, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară 
activitatea, a sporurilor prevăzute la lit. a) - h) pentru întreg personalul din unităţile sanitare şi unităţile 
medico-sociale. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa 
din ziua de 12 martie 2019. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, punctul 
de vedere al Guvernului României transmis prin adresa cu nr.955/DPSG din 21 mai 2018, conform căruia 
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, avizul favorabil al Consiliului Economic şi 
Social transmis prin adresa cu nr.1230 din 20 martie 2018 şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al 
Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.286 din 3 aprilie 2018. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de 
către Biroul permanent, întrucât adoptarea soluţiilor legislative propuse implică creşterea cheltuielilor de la 
bugetul de stat şi iniţiatorii propunerii legislative nu au precizat sursa de finanţare pentru fiecare obiectiv de 
cheltuieli bugetare preconizat, nerespectându-se astfel dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia României, 
republicată. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organic. 
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