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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. Plx 708/2015 din 19 octombrie 2015, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 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.466/13.05.2015) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1093/28.04.2015) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1304/03.11.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-8/357/04.11.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/917/05.11.2015) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (transmis prin adresa 

nr.1452/16.09.2015, pct.18). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr.284/2010, în sensul acordării unei zile libere, plătită, pentru 
medicii care efectuează gărzi în perioada duminică – joi, în fiecare 
săptămână. Totodată, se propune ca plata orelor de gardă să se facă la un 
tarif determinat în baza salariului net la funcţiilor similare din cadrul 
compartimentelor ATI şi UPU. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 
conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 15 februarie 
2017 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat: 

- d-l Adrian Dobre – Secretar, de Stat, Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale  

- d-na Elena Ispas – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  
- d-l Gheorghe Ivan – șef serviciu, Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din 

totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 14 

octombrie 2015. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât a fost creat cadrul 
legal pentru plata gărzilor efectuate de personalul sanitar în afara normei 
legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază. 
 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian SOLOMON   CSÉP Éva-Andrea 

             
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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