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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, propunerea legislativă pentru completarea 

Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice a fost retrimisă Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa nr. Plx 707/2015 din 26 aprilie 2016, în vederea reexaminării şi 
întocmirii unui nou raport. 

 
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 26 aprilie 2016, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

(o abţinere), adoptarea proiectului de lege cu amendamente. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 
deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu nr. 4c-7/755 în data de 

13 aprilie 2016. 
 

Bucureşti, 10 mai 2016 
Nr. 4c-7/487 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.284/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul reintroducerii prevederilor prin care se acordă un spor la salariul de bază persoanelor 
din sistemul bugetar care deţin titlul ştiinţific de doctor. 

 
La întocmirea prezentului raport de înlocuire, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.467/13.05.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/916/01.03.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1303/03.11.2015) 
• punctul de vedere al Guvernului (nr.1537/30.09.2015) 
• adresa Ministerului Finanţelor Publice (nr.71238-9/22.04.2016) adresată Departamentului pentru Relaţia cu 

Parlamentul şi remisă comisiei noastre prin adresa nr.4745/DRP/25.04.2016. 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 14 octombrie 2015. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată.  
 

 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea propunerii legislative 
cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Mihăiţă Găină 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ  

de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege 
pentru completarea Legii-cadru 
nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice 

 
Titlul legii 
 

Lege 
pentru completarea Legii-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, 
precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri fiscal-bugetare 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Rovana 
Plumb şi Irinel Stativă 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
vedere modificările 
propuse prin 
prezentul raport. 

2.  
__ 

 
Articol unic. - După articolul 19 din 
Legea-cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 
28 decembrie 2010, cu modificările 
ulterioare, se introduce un nou articol, 
art. 191, cu următorul cuprins: 
 

 
Art.I. - Legea-cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 
28 decembrie 2010, cu modificările 
ulterioare, se completează după cum 
urmează:  
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Rovana 
Plumb şi Irinel Stativă 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ  

de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
__ 

 
„Art.191. - Personalul bugetar care 
posedă titlul ştiinţific de „doctor” 
beneficiază de un spor pentru titlul 
ştiinţific de 15% din salariul de bază, 
dacă îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul pentru care posedă titlul 
ştiinţific respectiv, care se plăteşte cu 
începere de la data de întâi a lunii 
următoare celei în care s-a solicitat 
acordarea acestuia." 
 

 
1. După articolul 19 se introduce un 
nou articol, art.191, cu următorul 
cuprins: 
“Art.191. - (1) Personalul care deţine 
titlul ştiinţific de doctor, indiferent de 
data obţinerii acestuia, beneficiază de un 
spor de 15% din salariul de bază/solda 
funcţiei de bază/salariul funcţiei de 
bază/indemnizaţia de încadrare, dacă 
îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: 
a) îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
pentru care posedă titlul ştiinţific sau 
conducătorul instituţiei apreciază că 
pregătirea doctorală este utilă 
compartimentului în care îşi desfăşoară 
activitatea persoana respectivă;  
b) nu a beneficiat de acordarea acestui 
spor sau nu i-a fost introdus în salariul 
de bază, potrivit reglementărilor legale 
anterioare, ca sumă compensatorie. 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică 
persoanelor care îndeplinesc condiţiile de 
acordare, începând cu luna următoare 
aprobării cererii.” 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Rovana 
Plumb şi Irinel Stativă 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului şi pentru o 
aplicare eficientă. 



 

5/9

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ  

de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

4.  
__ 

 
__ 

 
2. După articolul 37 se introduce un 
articol nou, art.371, cu următorul 
cuprins: 
„Art.371. – (1) Salarizarea personalului 
din autorităţile şi instituţiile publice 
finanţate integral din venituri proprii, 
aflate în subordinea, sub autoritatea, în 
coordonarea Guvernului, ministerelor şi a 
celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi locale, 
precum şi din cele aflate în coordonarea 
prim-ministrului şi cele aflate sub 
controlul Parlamentului, se realizează 
potrivit prevederilor contractelor 
colective de muncă legal încheiate, până 
la împlinirea termenului pentru care au 
fost încheiate, în limita cheltuielilor de 
personal aprobate. 
(2) După expirarea perioadei de 
valabilitate a contractelor colective de 
muncă legal încheiate, salarizarea 
personalului prevăzut la alin.(1) se face 
potrivit anexei nr.VIII la Legea-cadru 
nr. 284/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, majorate cu 
10%. 
(3) În situaţia în care, în urma aplicării 
prevederilor alin.(2), rezultă un salariu 
de bază mai mic, se menţine în plată 
cuantumul salariului de bază avut la data 
expirării contractului colectiv de muncă. 

 
 
 
 
Prevederi necesare 
pentru crearea 
cadrului legal pentru 
stabilirea  veniturilor 
salariale ale 
personalului din 
autorităţile şi 
instituţiile publice 
finanţate integral din 
venituri proprii şi 
pentru a evita 
apariţia unor 
conflicte sociale 
determinate de 
diminuarea drastică 
a unor salarii 
negociate şi stabilite 
prin contracte 
colective de muncă, 
contracte cărora le 
încetează perioada 
de valabilitate.  
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ  

de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

(4) Personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice finanţate integral 
din venituri proprii, aflate în 
subordinea, sub autoritatea, în 
coordonarea Guvernului, ministerelor 
şi a celorlalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale şi 
locale, precum şi al celor aflate în 
coordonarea prim-ministrului şi al 
celor aflate sub controlul 
Parlamentului, nou-înfiinţate, 
beneficiază de salariile stabilite 
potrivit anexei nr.VIII la Legea-cadru 
nr.284/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, majorate cu 
10%.” 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Rovana 
Plumb şi Irinel Stativă 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ  

de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

5.  
__ 

 
__ 

 
3. La Anexa nr.II - Familia 
ocupaţională de funcţii bugetare 
"Învăţământ", Capitolul II - Unităţile 
de cercetare ştiinţifică, dezvoltare 
tehnologică şi proiectare, litera b) - 
Funcţii de execuţie, după punctul 3 
al Notei se introduce un nou punct, 
cu următorul cuprins: 
„4. Pentru funcţiile de execuţie de 
cercetare ştiinţifică din domeniul agricol 
se acordă 6 clase de salarizare succesive 
suplimentare.” 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon şi 
Toader Dima 
 

 
 
 
Acordarea unor clase 
de salarizare 
suplimentare pentru 
cercetătorii ştiinţifici 
din domeniul agricol, 
pentru o salarizare 
mai atractivă şi 
pentru a 
recompensa munca 
efectuată. 

6.  
__ 

 
__ 

 
Art.II. – Pentru persoanele care ocupă 
funcţii de execuţie de cercetare ştiinţifică 
în domeniul agricol şi beneficiază de 6 
clase de salarizare succesive 
suplimentare, salariul de bază se 
stabileşte corespunzător numărului de 
clase de salarizare succesive 
suplimentare multiplicat cu procentul 
prevăzut la art.10 alin.(5) din Legea-
cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
Acordarea unor clase 
de salarizare 
suplimentare pentru 
cercetătorii ştiinţifici 
din domeniul agricol, 
pentru o salarizare 
mai atractivă şi 
pentru a 
recompensa munca 
efectuată. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ  

de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

Autori: deputaţi Adrian Solomon şi 
Toader Dima 
 

7.  
__ 

 
__ 

 
Art.III. - La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, articolul 3 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2016, prorogarea 
unor termene, precum şi unele măsuri 
fiscal-bugetare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.923 din 
11 decembrie 2015, se abrogă. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Rovana 
Plumb şi Irinel Stativă 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi evitarea 
unei duble 
reglementări. 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENT RESPINS 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

Motivare amendamente 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Camera 
decizională 

 
1. 

 
__ 

 
Art.IV. – (1) Începând cu data de 1 iulie 
2016, pentru consilierii locali, respectiv 
consilierii judeţeni, indemnizaţiile de şedinţă 
se stabilesc prin aplicare la indemnizaţiile 
corespunzătoare primarilor, primarului 
general, respectiv preşedinţilor consiliilor 
judeţene stabilite pentru luna decembrie 
2014. 
(2) La data intrării în vigoare a prevederilor 
alin.(1), alineatul (3) al articolului 12 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.923 din 11 
decembrie 2015, se abrogă. 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, Rovana 
Plumb şi Irinel Stativă 
 

 
1. Actualizarea indemnizaţiilor de şedinţă 
a aleşilor locali ţinând cont de majorarea 
indemnizaţiilor la care se raportează.  
 
2. Aplicarea acestor prevederi determină 
un impact financiar suplimentar asupra 
cheltuielilor de personal ale bugetului 
general consolidat de aprox. 137,6 
milioane lei anual, iniţiatorii 
neidentificând sursele financiare 
suplimentare necesare pentru majorarea 
cheltuielilor bugetare.  

 
Camera 

Deputaţilor 

 


		2016-05-10T14:23:54+0300
	Lidia G. Vladescu




