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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                            

Bucureşti, 1 martie 2022                
PL-x 60/2022             

                                                                                  4c-13/106/2022 
 

AVIZ 
 
asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi pentru completarea Legii 

nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice şi pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului 
public parlamentar, trimis cu  adresa  nr. PL x 60 din 21 februarie 2022 și înregist rat 
cu nr. 4c-13/106 din 22 februarie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 14 februarie 2022. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 975 

din 9 decembrie 2021. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă. 
Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de 1 martie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii-cadru 
nr.153/2017, cu un nou articol, art.161, în sensul că personalul din instituţiile şi/sau 
autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri externe 
rambursabile, în baza legilor pentru ratificarea sau aprobarea acordurilor de 
împrumut adoptate de Parlamentul României, beneficiază de majorarea salariilor de 
bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţii, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 
50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se 
aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect. 
Totodată, proiectul vizează completarea Legii nr.7/2006, în sensul că detaşarea sau 
transferul funcţionarului public se dispune, de regulă, doar în cadrul autorităţilor 
publice sau al instituţiilor publice prevăzute de lege. 
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Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul Consiliului 
Economic și Social.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, 
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice şi pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului 
public parlamentar. 

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

 
         Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                            Ladányi László-Zsolt         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Paul Şerban 
 
 
 
 
 
 


