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R A P O R T 

asupra proiectului de lege  pentru completarea art. 33 din Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr.PLx 428/2018 din 3 septembrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege  pentru completarea art. 33 din 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.33 din Legea-cadru nr.153/2017, cu un nou alineat, alin.(5), prin care 
se propune exceptarea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională de la obligaţia publicării listei cu funcţiile din cadrul 
acestor instituţii ce intră în categoria personalului plătit din fonduri 
publice, şi care cuprinde date referitoare la drepturile salariale sau băneşti 
acordate. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 iulie 
2018. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.187/12.03.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.891/27.02.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/395/13.09.2018) 
• punctul de vedere al Guvernului (nr.1125/11.06.2018).  
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 3 octombrie 
2018 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

- d-na Maria Magdalena Grigore – Secretar de Stat, Ministerul 
Afacerilor Externe 

- d-l Răzvan Grecu – director general adjunct, Ministerul Afacerilor 
Interne 

- d-l Florin Bucur – director, Ministerul Apărării Naţionale 
- d-l Cătălin Ionescu – ofiţer specialist, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale. 
 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din 
totalul de 23 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea proiectului de lege întrucât nu se justifică 
exceptarea acestor instituţii de la transparenţa salarială instituită de Legea 
nr.153/2017, cu atât mai mult cu cât drepturile salariale nu sunt 
nominale. Argumentul prezentat, respectiv că nivelul salarial şi funcţiile  
personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională 
constituie o vulnerabilitate, nu se susţine, întrucât legea este publică, 
orice persoană putând afla salariul de bază corespunzător fiecărei funcţii 
care se regăseşte în anexele la legea salarizării personalului plătit din 
fonduri publice.  

 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

             
 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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