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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 2 octombrie 2012 

Nr. 27/128 
 
 

 
 

R A P O R T 

 asupra proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea 

Legii - cadru  nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 110 din 4 mai 2012, cu dezbaterea pe fond în procedură 

obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii - 

cadru  nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 

fonduri publice. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1179/08.11.2011) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/301/13.06.2012) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 2864/DGSP/15.02.2011) 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare amendarea unor 

prevederi ale Legii nr. 284/2010, astfel ca: 

• la trecerea în gradaţia 5, corespunzătoare tranşei de vechime 

în muncă de peste 20 de ani, salariul de bază să fie majorat 



cu două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de 

cele deţinute pentru gradaţia 4; 

• acordarea de 6 clase succesive suplimentare  de salarizare 

persoanelor care au obţinut sau fac dovada deţinerii titlului de 

doctor în domeniul de activitate, după intrarea în vigoare a 

Legii nr. 284/2010. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

proiectului de lege întrucât aplicarea soluţiilor legislative propuse ar 

determina influenţe financiare suplimentare asupra cheltuielilor de 

personal ale bugetului general consolidat, iar iniţiatorii nu au identificat 

sursele de susţinere financiară, încălcându-se dispoziţiile constituţionale 

ale art.138 alin. (5) şi ale art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Prin conţinutul său şi obiectul de reglementare, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 1 octombrie 

2012 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat  

 d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 aprilie 

2012, în condiţiile articolului 75, alineatul 2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Maria Eugenia BARNA   Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena MESAROŞ 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Monica Rallu Curta 
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