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Comisia pentru muncd, famiCie 

§iprotectie sociaCa

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii Cadru nr.153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i proteclie sociala, prin adresa nr. 
L39/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i 
elaborarii raportului, asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii 
Cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, initiator! 
Ibram lusein - deputat UDTR (minoritati); Ni^a Nicu - deputat PSD; Simion Lucian-Eduard 
- deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea 
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 
modificarile §i completarile ulterioare - potrivit Expunerii de motive, interven^iile legislative 
vizeaza "modificarea salariilor de baza prevazute pentru personalul care lucreaza in cadrul 
Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, astfel incat acestea sa fie similare cu cele 
din Administra^ia Centrala".

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil.
Consiliul Economic §i Social a analizat propunerea legislativa §i a avizat-o

negativ.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoritati transmite 

avizul cu nr. 37-FAVORABIL.
Comisia pentru ape, paduri, pescuit §i fond cinegetic transmite avizul cu nr. 6-

FAVORABIL.
In cadrul dezbaterilor, plecand de la observatiile regasite in avizul Consiliului 

Legislativ, s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost adoptate §i se regasesc 
in anexa ce face parte integrants din prezentul raport.

Mentionam ca amendamentele cuprinse in anexa sunt de competenta 
decizionala a Camerei Deputatilor.

La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, din partea Guvernului, 
reprezentanti ai Ministerului Muncii §i Justifiei Sociale §i ai Ministerului Mediului Apelor §i 
Padurilor.

Avand in vedere avizele favorabile precum §i argumentele prezentate de catre 
initiatori, in expunerea de motive, cu privire la faptul ca diferenta dintre salariile de baza 
actuale ale personalului care isi desfa§oara activitatea in cadrul Administratiei Rezervatiei 
Biosferei "Delta Dunarii"§i cele din administratia Centrala (Ministerul Mediului) este intre 
10% - 38%, lucru care este in dezacord cu responsabilitatile acestei institutii, in §edinta din 
25 februarie 2020, membrii Comisiei pentru munca, familie §i protecjie sociala au hotarat, 
cu unanimitate de voturi, sa adopte raport de admitere, cu amendamente admise.



in consecinja, Comisia pentru munca, familie §i protec^ie sociala supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise 
§i propunerea legislativa.

in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor organice.

Propunerea legislativa urmeaza a fi adoptata de Senat in calitate de prima
Camera sesizata.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Ion ROTARU Senator FJorian-Dorel BODOG



Anexa la raportul cu nr XXVII (3 /

AMENDAMENTE ADMISE
la

propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice

Observa^iiNr. Forma initiatorului Amendament
crt.

Amendament formula! si 
admis cu unanimitate de 
voturi de membrii 
Comisiei pentru munca, 
in acord cu observatiile 
regasite in Avizul 
Consiliului Legislativ

1 La Articolul unic, punctul 4. se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:
”4. La anexa nr. VIII, capitolul II, nota de 
la lit.a) a literei H, se abroga”

4. NOTA de la SUBCAPITOLUL 8: H.
PROTECTIA MEDIULUI; AGENJII DE

MEDIULUI, 
REZERVAJIEI

PROTECJIE 
ADMINISTRAJIA 
BIOSFEREI 
"DELTA DUNARII", din cadrul Anexei 
nr.VIII, se elimina.
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