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A V I Z 

asupra 

Proiectului de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
slalarizarea personalului din fonduri publice 

 

               În conformitate cu prevederile art. 94 şi 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, în 
procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind slalarizarea personalului din fonduri publice, transmis cu adresa nr. PLx. 
371 din 12 iunie 2020, înregistrat la Comisia juridică sub nr. 4c-13/522/2020.  

            Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 
din  Constituţia  României, republicată  şi  ale  art.  91  din  Regulamentul  Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
            Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 10 iunie 2020. 
 
            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 39 din Legea-cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice cu un nou alineat, astfel în 
cât pentru salariații ANSVSA și ai unităților subordonate care ocupă funcții și își desfășoară 
activitatea în condiții ce impun acordarea de sporuri specifice, personal care nu a avut în plata 
sporuri în luna decembrie 2019, respectiv pentru personalul nou încadrat, să se acorde 
sporurile cuvenite în cuantum corespunzator raportat la salariul de baza existent în plată. 
 

 În şedinţa on-line din data de 29 iunie 2020, potrivit art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
iniţiativa legislativă supusă avizării şi au avut în vedere punctul de vedere al Guvernului 
transmis cu adresa nr.886 din 26.05.2020, prin care nu se susține adoptarea inițiativei, avizul 
negativ al Consiliului Legislativ transmis cu adresa nr.414 din 30.04.2020 și punctul de vedere 
favorabil al Consiliului Economic si Social, transmis cu adresa nr. 3081/2020. 
            În urma dezbaterilor și a opiniilor expimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
 
            În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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