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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea 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 protectie sociala, prin adresa nr. L145/2021, a 
fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii 
raportului, asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, ini^iatori Matei Constantin- 
Bogdan - senator PSD; Mazilu Liviu-Lucian - senator PSD; Mihai Alfred-Lauren^iu-Antonio 
- senator PSD; Sbimea Liliana - senator PSD; Toanchina Marius-Gheorghe - senator PSD; 
Cristea Andi-Lucian - deputat PSD; Furtuna Mirela - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena - 
deputat PSD; Lungu Romeo-Daniel - deputat PSD; Jepelu? Laurenjiu-Cristinel - deputat 
PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea Legii-cadm 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Se coreleaza anumite 
niveluri de salarizare cu alte functii si personal din cadrul institutiilor de mediu.

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

favorabil cu observatii §i propuneri.
Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 3 3-NEGATIV.
Comisia pentru drepturlle omului, egalitate de §anse, culte §1 minoritati transmite 

avizul cu nr. 364-FAVORABIL.
Comisia pentru ape, paduri, pescuit §i fond cinegetic transmite avizul cu nr. 34-

NEGATIV.
Comisia pentru buget, finanje, activitate bancara §i pia^a de capital transmite 

avizul cu nr. 269-NEGATIV.
Comisia comuna a Camerei Deputatilor §1 Senatului pentru rela^ia cu UNESCO 

transmite avizul cu nr. 111-FAVORABIL.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, din partea Guvemului, 
reprezentanfi ai Ministerului Muncii §i Justiliei Sociale.

Avand in vedere avizele negative si argumentele prezentate de reprezentantul 
Guvemului, cu privire la faptul ca prin adoptarea acestei initiative legislative s-ar crea o serie 
de inechitati, in primul rand, prin reglementarea unui regim egal de salarizare pentm 
categorii de salariati pentru care responsabilitafile, complexitatea muncii, importanta acesteia 
si riscurile activitatii sunt diferite, in §edinta din 26 mai 2021, membrii Comisiei pentm 
munca, familie §1 protectie sociala au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport de 
respingere.
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In consecinta, Comisia pentru munca, familie §i protectie sociala supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului raportui de respingere a propunerii legislative.

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 Stefan PALARIE Senator Sorin VLASIN

2

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle




