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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

 
RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
proiectul de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice a fost 
retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială sesizată, prin adresa  
nr. PLx 183/2015 din 23 aprilie 2015, în vederea reexaminării şi întocmirii 
unui nou raport.  
 

Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus 
anterior cu nr. 4c-7/169 în data de 1 aprilie 2015. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.20 din 
Legea-cadru nr.284/2010 cu un nou alineat, prin care personalul din sectorul 
bugetar care are titlul ştiinţific de doctor obţinut după intrarea în vigoare a 
Legii-cadru nr.284/2010 şi îşi desfăşoară activitatea în instituţii publice în 
domeniul în care a obţinut titlul, să beneficieze de un spor de 15% din salariul 
de bază. De asemenea, se propune ca această prevedere să deroge de la 
prevederile art. 22 din Legea-cadru nr. 284/2010 care limitează cuantumul 
maxim al sporurilor de care poate beneficia personalul bugetar la 30% din 
salariul de bază. 

 
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 3 iunie 2015, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (4 abţineri), respingerea 
proiectului de lege întrucât a rămas fără obiect, Legea nr.71/2015 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice reglementând acordarea sporului pentru titlul 
ştiinţific de doctor. 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.571/14.05.2014) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/239/25.03.2015) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/327/17.03.2015) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1463/24.07.2014). 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 3 iunie 2015 a 

participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, d-l Ion Gibescu – director în cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 

24 membri ai comisiei. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 martie 2015, 
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Adrian Solomon     Mihăiţă Găină 
           

             
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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