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Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, trimis cu adresa nr. PL-x 422 din 3 septembrie 2018, înregistrat cu nr.4c-13/712 din 5 septembrie 
2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 5 iulie 
2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017, în 
sensul introducerii unor reglementări referitoare, în principal, la: introducerea unui nou alineat la art.18 care să 
prevadă acordarea, începând cu luna mai 2018, a indemnizaţiei de hrană pentru personalul din universităţile de stat; 
modificarea alin.(3) al art.25, în sensul scoaterii gărzilor din limitarea sporurilor la 30% pentru personalul din unităţile 
sanitare, precum şi introducerea unui nou alineat la art.25, care să prevadă posibilitatea pentru unităţile sanitare de 
monospecialitate şi serviciile de ambulanţă judeţene de ambulanţă şi serviciul de ambulanţă al Municipiului 
Bucureşti-Ilfov, să poată beneficia de majorarea procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea 
acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unităţi sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a 
sporurilor prevăzute în Regulamentul elaborat potrivit art.23; introducerea unei noi litere, litera d2) la art.38, alin.(3), 
prin care personalul încadrat pe funcţiile de inspector şcolar general adjunct, inspector şcolar de specialitate şi 
inspector şcolar beneficiază de majorarea salarială cu 20% acordată personalului didactic. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedin�a din ziua de 19 
februarie 2019. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul favorabil al 
Consiliului Economic şi Social transmis prin adresa cu nr.2438 din 15 mai 2018 şi avizul favorabil cu observaţii şi 
propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.481 din 17 mai 2018. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a ini�iativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către 
Biroul permanent. Vă înaintăm, anexat, adresa Ordinului Biochimi�tilor, Biologilor �i Chimi�tilor în Sistemul 
Sanitar din România cu nr.2041/18.02.2019, prin care formulează unele observa�ii propuneri de amendamente la 
această ini�iativă legislativă, pentru a fi luată în considerare la dezbaterea în fond a proiectului de lege. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organic. 
 
                                     PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
                                    Nicu�or HALICI                                                  Aida-Cristina CĂRUCERU 
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